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Weer een extra uitstapje voor de KBO Velden
de musea. Het gaat om senioren die niet meer
zelfstandig een museum kunnen bezoeken. Dat is
allemaal mogelijk dankzij de BankGiro Loterij!
Toch heel mooi dat we voor slechts € 12,50 (lunch)
een bezoek kunnen brengen aan het mooie Van
Gogh Museum in Amsterdam.
Op dinsdag 29 maart 2016 hebben onze leden die
daarvoor in aanmerking komen zich op kunnen
geven. Op de foto in dit artikel ziet u dat Ine, onze
voorzitter, enkele opgaveformulieren van KBO-leden in ontvangst neemt. Het totaal van 45 personen
(volle bus) werd bij de opgave in de BMV niet helemaal gehaald.
Met een paar telefoontjes lukte het onze voorzitter
al heel gauw om de hele bus vol te krijgen.
Al weer voor de 3e keer is de KBO Velden erin geslaagd om met de Museum Plus Bus op stap te gaan.
De bus rijdt elke dag gratis een groep senioren van
70 jaar en ouder naar één van de twaalf deelnemen-

In de volgende Nieuwsbrief in mei ziet u het verslag
en wat foto’s van dit bezoek.
GvR

Toneelgezelschap ‘Spelenderwijs’ bestaat 35 jaar
Deze eenakters zijn: ‘Serenade’, ‘Vossenjacht’ en
‘Even uit de dagelijkse sleur’. Veel KBO-leden zijn
op een van de data tussen 1 en 9 april 2016 (5
voorstellingen) naar de zaal van de BMV gekomen
om te genieten van deze hilarische eenakters.
Verder zijn enkele van onze KBO-leden direct betrokken bij deze voorstellingen omdat ze op de
bühne een rol in een of meerdere eenakters spelen
of betrokken zijn bij de ondersteuning van dit toneel.
De heerlijke hapjes tussendoor met een drankje en
een gezellig onderling praatje aan de tafels vormden
een mooie verbinding tussen de diverse eenakters.

Bij gelegenheid van deze mijlpaal wordt er dit jaar
een bijzondere voorstelling gespeeld. De voorstelling 'List, bedrog en nostalgie’ bestaat uit 3 afzonderlijke eenakters afgewisseld met drie heerlijke
hapjes; samengebracht in Toneel & Amuses.

Regisseur Bart Segers zit op de onderste rij aan de
linkerkant.
Bijgevoegde groepsfoto is beschikbaar gesteld door
Phil Vallen.
GvR

Van de voorzitter...
Afgelopen week hebben we een bijeenkomst gehad met het bestuur
van BMV 'De Vilgaard'.
Uiteraard hebben we gesproken
over de financiële ontwikkelingen
binnen de BMV. Als er exploitatietekorten onstaan dan kunnen die alleen gedekt worden door een huurverhoging. Een mogelijke huurverhoging zou kunnen betekenen dat sommige wekelijkse activiteiten
te duur worden en dat we daardoor gedwongen
zouden worden te stoppen. Gelukkig ziet het financiële plaatje er niet slecht uit. In 2016 en 2017 kan
een mogelijk tekort nog gedekt worden door een
extra subsidie van € 25.000,- per jaar. Vanaf 2018
moet de BMV zelfstandig de broek ophouden. Als
het lukt om nog wat extra activiteiten binnen te

halen en als de baromzet nog wat stijgt dan ziet het
er naar uit dat dit gaat lukken. Voorlopig ziet de
toekomst er dus zonnig uit! Alle activiteiten kunnen
gewoon doorgaan. Daarnaast staat
in mei de voorjaarsreis weer op het
programma, op zaterdag 28 mei het
Kermismatinee en op 31 mei een
extra voorlichtingsmiddag over Veiligheid. Helaas kan ik daar wegens
een heupoperatie, dit jaar niet bij zijn. Het bestuur
en de vrijwilligers nemen al mijn taken over en ik
ben ervan overtuigd dat alles weer voortreffelijk zal
verlopen. Nu de zomer nog. Men zegt dat die komt
na de IJsheiligen. Die duren van 11 t/m 15 mei. We
wachten het maar af.
Ine Jacobs

Veiligheidstips voor gebruikers van een e-bike
De winter zit er op en de tijd
breekt weer aan dat de senioren/ouderen meer en meer de
e-bike gebruiken om regelmatig korte of lange tochten in de
buurt of elders in binnen-of
buitenland te maken. Regelmatig worden wij- senioren en ouderen- gewaarschuwd via de media of anderszins om voorzichtig
te zijn ter voorkoming van ongelukken door gebruik
van de e-bike. Daarom kan het geen kwaad om
regelmatig eens informatie te verstrekken welke
risico’s senioren op een e-bike lopen.

afstellen op 20 km/uur, dat is in de meeste omstandigheden snel genoeg.
TIP: Maak in voorrangssituaties altijd oogcontact met
andere weggebruikers, dan weet je zeker dat ze je
gezien hebben.
3. Meer inhaalmanoeuvres
Omdat een fietser op een e-bike meestal iets harder
rijdt dan de gemiddelde fietser, moet er vaak ingehaald worden. Bij het omkijken vóór dat inhalen kan
je balans even verstoord raken, waardoor je meer
risico loopt je evenwicht te verliezen en daardoor te
vallen. Ook horen andere fietsers je niet van achteren aankomen.
TIP: Monteer een achteruitkijkspiegel op je stuur,
daardoor hoef je minder vaak om te kijken en
voorkom je verrassingen en verstoringen van je
balans. Gebruik steeds je bel als je iemand wilt inhalen.

Enkele belangrijke tips:
1. Onervarenheid in het verkeer
Vaak maakt de aanschaf van een e-bike het fietsgebruik voor senioren weer mogelijk na jarenlang
niet meer gefietst te hebben, bijvoorbeeld vanwege
kracht- of conditieverlies. De plotselinge terugkeer
in het drukke verkeer kan tot gevaarlijke situaties
leiden, omdat men niet alleen het fietsen verleerd
is, maar vooral ook door het gedrag in het veel
drukker en ingewikkelder geworden verkeer.
TIP: Oefen dus eerst geruime tijd op rustige wegen
en in rustige straten voordat je de drukte van een
stadscentrum opzoekt. Vermijd uiteraard de ochtend- en avondspits, als dat mogelijk is.

4. Met trapondersteuning door de bocht
Als je een bocht neemt terwijl de motor je fiets extra
aandrijft is er een grote kans om je balans te verliezen en daardoor te vallen. Dat risico is nog iets
groter als de motor zich in het voorwiel bevindt.
Houd dus ruim vóór een bocht de benen stil, waarbij je de trappers in een horizontale positie houdt.
Zo voorkom je ook dat je met een pedaal de grond
raakt als je een bocht neemt. Want kennelijk wen
je er ongemerkt aan om steeds maar te blijven
trappen, omdat anders de motorondersteuning
wegvalt. Verminder zo nodig vóór de bocht je
snelheid nog extra met je remmen.
TIP: Zet de trapondersteuning in de stad en op een
bochtig parcours nooit in de hoogste stand en hou bijtijds de benen stil en rem je snelheid voldoende af.

2. Te hoge snelheid
Op een e-bike kan en mag je, zelfs zonder valhelm,
25 km/uur rijden. Dat is de snelheid van een racefietser, dus veel te hard voor een ouder persoon
zonder snelheidservaring en met een verminderd
reactievermogen. Bovendien, als je e-bike erg op
een gewone fiets lijkt, onderschatten de andere
weggebruikers je snelheid wanneer je rond de 25
km/uur rijdt en dat kan tot gevaarlijke situaties
leiden.
TIP: Laat de maximum snelheid door de leverancier

5. Opstappen met de motor aan
Dit risico lopen gebruikers van een e-bike met bewegingssensor. Zodra de trapper langs die sensor
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komt wordt de elektromotor gestart. Als dit net
gebeurt op het moment dat je aan het opstappen
bent, kun je gemakkelijk je evenwicht verliezen en
gevaarlijk vallen, want het overige verkeer ziet zo’n
val niet aankomen.
TIP 8: Zet bij een e-bike met bewegingssensor de
motor pas aan als je veilig en wel op de fiets rijdt
en voldoende ruimte vóór je hebt.

Nog meer nuttige tips over veilig fietsen in het algemeen vind je op: http://www.fietsersbond.nl/defeiten/verkeer-en-veiligheid/veilig-fietsen-voor-jongen-oud/het-recht-van-de-sterkste
Bron: Raymond Oostwegel (ged.)

Praktische tips over mantelzorg
Zorg dat alle hulp op
elkaar aansluit
Verzorgt u iemand in uw
omgeving, dan kunt u te
maken krijgen met anderen die, net als u, een deel
van de zorg op zich nemen. Soms is het mogelijk
dat één persoon de verzorging doet, meestal de
partner. Maar vaker zijn er meer mensen bij betrokken: familieleden, vrienden, buren en ook professionele hulpverleners zoals de huisarts, therapeuten,
de verzorgende of de wijkverpleegkundige. De kans
bestaat dan dat er zaken fout lopen omdat er geen
overzicht meer bestaat over wie wat doet.

Logboek
Beroepskrachten maken vaak gebruik van een zogenaamd logboek waarin ze alle zorg bijhouden.
Elke dag worden daarin de belangrijkste verzorgende handelingen genoteerd, de medicijnen die zijn
gegeven, de eventuele bijzonderheden enzovoort.
Van zo’n logboek kunt u natuurlijk ook zélf gebruik
maken. Het is een eenvoudige manier om alle betrokkenen van belangrijke gebeurtenissen en wetenswaardigheden op de hoogte te houden. Het
beste is als het logboek op een vaste plaats ligt.
Voor het maken van een rooster, medicijnlijst en
logboek is een simpel schrift met ruitjespapier
voldoende. Een handig hulpmiddel is een whiteboard. Dit is een bord waarop met afwasbare inkt
geschreven kan worden. Een rooster kan hierop
eenvoudig weergegeven worden.

Overzicht houden
Wanneer er veel mensen betrokken zijn bij de
verzorging thuis, kan het handig zijn om het zo te
regelen dat één persoon ervoor verantwoordelijk is,
dat alle hulp goed op elkaar aansluit. Het maakt niet
uit wie dat doet: u, de verzorgende of een van de
andere hulpverleners. Deze persoon houdt het
overzicht en zorgt ervoor dat er geen dingen dubbel
gebeuren. Ook kan hij of zij in de gaten houden dat
er geen dingen worden vergeten, en ervoor zorgen
dat de juiste persoon op het juiste moment de
juiste hulp geeft. Dit noemt men ook wel: het
coördineren van de hulp, of de regie voeren. Het is
aan te raden dat iedereen die hulp geeft regelmatig
met de andere hulpverleners rond de tafel gaat
zitten om te bespreken of alles goed verloopt. Betrek
bij voorkeur ook degene die wordt verzorgd bij dit
overleg. Het gaat tenslotte om wat hij of zij wil.
Degene die verzorgd wordt, kan het beste aangeven
wat belangrijk is, wat goed gaat en wat veranderd
kan worden.

Probeer te leren van mensen met ervaring
In het begin komt u als mantelzorger voor veel
onbekende taken en problemen te staan. Probeer
te leren van mensen die meer ervaring hebben. Als
er bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige over de
vloer komt, kunt u deze eens vragen om advies.
Misschien is de wijkverpleegkundige bereid u een
aantal technieken en handigheidjes te leren.
Voor advies kunt u ook altijd terecht bij een Steunpunt Mantelzorg. Bij deze steunpunten is veel ervaring aanwezig.
Leer vaardigheden
Als u ook de lichamelijke verzorging op u neemt,
wees er dan op bedacht dat het werk zwaar is en
dat bepaalde vaardigheden vereist zijn. Rugklachten
komen bijvoorbeeld bij veel mantelzorgers voor. Het
is daarom aan te raden om te leren hoe u dingen zo
handig mogelijk aanpakt. Dat is ook prettiger voor
de verzorgde zelf, die dan zo goed mogelijk geholpen
wordt. U kunt hiervoor bepaalde tiltechnieken
aanleren of een cursus volgen voor mantelzorgers.
Ook het gebruik van hulpmiddelen kan de verzorging verlichten. Door een aangepast toilet kan de
zieke bijvoorbeeld langer zelfstandig naar de wc
gaan. De wijkverpleegkundige kan u hierover tips
geven. Daarnaast kan de fysiotherapeut of ergotherapeut u thuis leren welke tiltechnieken het beste
bij uw situatie passen en welke hulpmiddelen er zijn.
U kunt ook cursussen volgen waarin dit soort onderwerpen aan de orde komt.

Rooster en medicijnlijst
Het kan handig zijn om een rooster te maken, zodat
iedereen weet wanneer hij of zij aanwezig moet zijn.
Soms zullen er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer de gezondheid van de verzorgde
verbetert of verslechtert. Er is dan immers minder
of meer hulp nodig. Het is handig als alle betrokkenen een kopie van het rooster krijgen. U kunt ook
gebruik maken van sociale media, zoals Facebook,
Dropbox, Whatsapp enzovoort, om het rooster voor
iedereen inzichtelijk te maken. Naast het rooster
kan ook een medicijnlijst bij de verzorging van pas
komen. Hierop noteren de verzorgenden welke
medicijnen ze op welke tijden en in welke hoeveelheid moeten geven.

Bron: IZA GezondSamen
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Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 25
van 1 – 15 November 1948

tusse de wortele een beslag gekrege en is nu heel
erg ziek en onze goeje oopaa flinsenberg van de
koestraat is nu ook al begrave en o jonges als jullie
nu kapotte zokke hebbe kunne jullie ze hier naar
toe stuure want der is nu een meisjes klup die alle
zokke van de kindere gaan stoppe en nu ben ik erch
beniejd wie ut ut drukste kreig de stopklup of de
dansklup wand die kreige we nu ook al in velde en
nu zulle ze mei ook niet meer aan de teene kunne
kiedele en jullie hebbe ut zeker wel gehoort van
krommetuins geer die heef al weer een tweeling en
ut voorig jaar twee en die heef nu al 10 jonges en
een meisje en mein moeder zeg dat geer veel geld
heef en nu nog een jonge en dan hebbe we weer
een niej ievo en mein broertje van de bewaarschool
heef geluk gehat die hadde geen school wand de
zuster hat een scheef gezig en nu keik ik al de ganse
dag naar ut gezig van onze jufrouw maar die doet
ut niet dat is een taaje geloof ik maar tog een
beestige goeije en nu mag ik niet meer verder
schreive wand de kieskop moet kleinder worde maar
ik geef jullie tog nog eens heel veel groette v. jullie
eeeenig liefhebbende Frenske.

Liefe jongens !!!
We hebbe deeze week weer groot
fees gehat wand mein vrientje joepie
van de koster is jaarig geworde en
toen ie smorges opstont om zeeve uur was hei
opeens zeeve jaar en hat hei in ens alle jaare van
verstant en om half ag hat hei al zein ganse broek
gescheurd en zondag is de moeder van joepie 25
jaar aan een stuk getrouwt en fees dat we gehat
hebbe ut was verschrikkelik vooral de jonge jongens wand onze beerde tienus heef narda van
pompe piet om de nek gevlooge dat heef joepie van
de koster gezeg en smiddags zein alle kosters van
ut ganse lant hier gewees van vendelo en van aarse
en van lom en van ut hanik behalve de nieje koster
van schandele die hat peg gehat met een haas die
hat de pliessie gevonde en bei naate helm is ingebrooke en een hoop vlees opgegeete en dat zulle
bei ons niet meer doen wand wei hebbe niks meer
en o jonges jullie moete eens heel goed bidde voor
fried zeine sjang bei ons op de merret want die heef

F.V.

Blokkeren van uw betaalpas
Draag altijd het meldnummer voor
het blokkeren van uw betaalpas bij u.
Meld verlies of diefstal onmiddellijk.
Bel naar het meldnummer van uw
bank. De medewerkers van deze centrales zijn 24
uur per dag bereikbaar en zorgen dat uw betaalpas
meteen wordt geblokkeerd. Vermoedt u dat er
misbruik gemaakt wordt van uw betaalpas? Neem
onmiddellijk contact op met uw bank en laat uw pas
blokkeren. U kunt aangifte doen bij de politie indien
u financiële schade lijdt als gevolg van het misbruik.

Meldnummers vanuit Nederland
Bij verlies of diefstal van de betaalpas of pincode
belt u direct met het voor u geldende nummer:
ABN AMRO: 0900-0024 (€ 0,10 per minuut)
ING Bank: 020-22 888 00
Rabobank : 088-722 67 67
Andere banken: 0800 - 03
Bron: Unie KBO- Brochure handige tips voor uw
veiligheid

Waarom houden mensen zo van nieuwe spullen kopen?
Mensen denken vaak
dat ze gelukkig worden
van een nieuwe aankoop, ze winkelen om
zichzelf op te beuren of
te belonen. Op het moment dat je met een
nieuwe televisie thuiskomt, ben je vaak inderdaad best blij, maar dat
geluksgevoel slijt snel. Onderzoekers van de University of Colorado (VS) vroegen mensen terug te
denken aan het laatste waar ze geld aan hadden
uitgegeven. Dat kon een product zijn, maar ook een
ervaring zoals een vakantie, etentje of concert.

Proefpersonen die dachten aan een ervaring bleken
tevredener over die aankoop. Ook waren ze na het
terugblikken beter gehumeurd dan degenen die een
product in gedachten hadden genomen.
Een mogelijke verklaring is dat de ervaringen in onze
herinnering leuker worden. Saaie of vervelende
momenten van vakanties bijvoorbeeld vergeten we
na afloop van tijd. Nieuwe apparaten of hippe
schoenen daarentegen verslijten juist onder onze
ogen. Plus: ervaringen beleven we meestal met
vrienden of familie. En een druk sociaal leven draagt
ook bij aan geluk.
Ben Gelaudemans

Niemand is zo arm dat hij geen glimlach geven kan,
en niemand is zo rijk dat hij geen glimlach nodig heeft.
4

Weet je nog van toen?

De foto boven dit artikel is gemaakt in 1968.
Het bejaardenzangkoor geeft een serenade bij gelegenheid van de 40-jarige bruiloft van de familie
Flinsenberg–Achten uit de Schoolstraat in Velden.
Over de heer Sjeng Flinsenberg vertellen mensen
die hem gekend hebben het volgende:
‘Sjeng was een echte heer. Groot en kaarsrecht.
Strak in het pak. Altijd netjes en beleefd. Hij werkte als portier bij Océ. Sjeng is vele jaren voorzitter
geweest van de KBO Velden. Ook verrichtte hij veel
bestuurswerk of ander werk bij IVO, de vakbeweging, Groene Kruis, voor de kerk (collectant).
Kortom een heel sociaal bewogen man. Over zijn

vrouw weet men niet zo veel te vertellen, maar
ongetwijfeld heeft zij - net als iedere moeder vroeger- ontzettend veel werk thuis in het gezin gedaan.
Ook zal ze zeker het vele werk van haar man hebben
gesteund anders had hij dat nooit gekund.
De familie Flinsenberg-Achten was een van de
eerste bewoners van de lage bejaardenwoningen in
de Rozenhof. Deze foto heb ik – tijdelijk– ontvangen
van Truus Hermkens-Flinsenberg.
Veel van onze oudere leden kennen ongetwijfeld het
merendeel van de personen die op deze foto staan.
GvR

Voortgang samenwerking KBO met PCOB
In de Nestor van december 2015 kondigde de Unie
KBO het volgende ledenbesluit aan: KBO en PCOB
gaan verder als grote seniorenorganisatie van Nederland 'KBO-PCOB'.
Heel beknopt verdere informatie van de Unie KBO:
Op 17 maart 2016 besloten de ledenraden van de
KBO en PCOB tot vorming van een gezamenlijk
landelijk bureau en oprichting van de vereniging
KBO-PCOB. Zodoende worden de belangen voor de
300.000 senioren/ouderen onder één naam gebundeld en behartigd. De eerste stap is het samenvoegen van de twee landelijke bureaus. De 5 speerpunten van de nieuwe organisatie zijn: Langer thuis
wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en
zingeving. De verenigingsstructuur (plaatselijke
afdelingen, dicht bij de leden) blijft vooralsnog on-

gewijzigd. Om de verbinding tussen het gezamenlijk
bureau en de afzonderlijke verenigingen goed te
waarborgen wordt de vereniging KBO-PCOB opgericht. De vereniging krijgt 2 leden: De Unie KBO en
de PCOB. Het bestuur van de vereniging KBO-PCOB
bestaat uit 2 voltallige besturen van de Unie KBO
en van het PCOB. De huidige ledenraden van beide
verenigingen blijven bestaan. Nu de toekomstige
structuur in hoofdlijnen is bepaald, wordt er komende maanden hard gewerkt aan een verder plan van
aanpak. Nadere informatie volgt.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de
Unie KBO jvdhoek@uniekbo.nl
GvR
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Uit de bestuursvergadering van 6 april 2016
Frans Vousten meldt 2 nieuwe
leden.

ren. Als datum is voorlopig vastgelegd 31 mei 2016.
Is deze datum voor de KBO Limburg niet haalbaar
dan wordt de voorlichtingsmiddag een week eerder
op 24 mei 2016 gehouden.

Een werkgroepje binnen het
bestuur heeft al hard gewerkt
aan een bescheiden middagprogramma bij gelegenheid
van het 60-jarig bestaan van de KBO Velden. Zoals
reeds in de vorige Nieuwsbrief is vermeld, wordt dit
jubileum op zaterdag 1 oktober aanstaande gevierd.
Reserveer alvast deze middag.

Een werkgroepje gaat bekijken of het dit jaar mogelijk is om nog enkele inloopmiddagen met interessante thema’s op te starten.
Zoals u wellicht weet, kun je in Velden gebruik
maken van de buurtbus Venlo. De Dorpsraad heeft
de KBO Velden gevraagd om mee te denken over
een eigen buurtbus voor Velden. De KBO stelt dat
aan de veiligheids- en verzekeringsvoorwaarden
moet worden voldaan.

De huidige samenstelling van het bestuur van de
KBO Velden wordt doorgegeven aan de Kamer van
Koophandel. Zodoende is de lijst bij de Kamer van
Koophandel weer actueel.

Er wordt volop gewerkt aan de voorbereiding van
het Kermisdansmatinee op 28 mei 2016 en de bezetting van de controleposten door KBO leden voor
de Wandel4Daagse op 7-8-9 en 10 juni 2016.

De Museum Plus Bus voor een bezoek aan het Van
Gogh Museum in Amsterdam op 19 april 2016 is vol.
De KBO Velden heeft zich aangemeld voor de gratis
voorlichtingsmiddag over de veiligheid voor oude-

GvR

Limburgse seniorenorganisaties samen in platform
De Limburgse seniorenorganisaties slaan de handen
ineen. Ze willen een Limburgs seniorenplatform
oprichten. De provincie is bereid dat platform te
subsidiëren. De Limburgse ANBO-afdelingen hebben zich, op één na, afgescheiden van de landelijke
organisatie. Vijf van de zeven gaan, met steun van
de KBO, samen verder. De KBO heeft voor de ondersteuning van die vijf afdelingen de medewerkster
in dienst genomen die eerst voor de ANBO werkte.
De provincie Limburg wil daarvoor de voor ANBO

gereserveerde subsidie van 58.000 euro aan de KBO
geven. Gedeputeerde Margreet van Rijnsbergen
(provincie) en directeur Hans Hollander (KBO)
denken positief over deze samenwerking. Verdere
samenwerking met de FNV-senioren wordt nog
gezocht. Met de PCOB (zie verder in deze Nieuwsbrief) werkt de KBO al nauw samen.
Bron: Dagblad de Limburger van 30 maart 2016

Wettelijke verdeling gehuwden zonder testament
Heeft de overledene geen testament gemaakt? En
was hij getrouwd of geregistreerd partner en zijn er
kinderen? Dan geldt de wettelijke verdeling. De hele
erfenis gaat naar de echtgenoot die overblijft na het
overlijden van de andere echtgenoot (de langstlevende echtgenoot). De kinderen hebben recht op
een deel van de erfenis, maar zij krijgen dit nog niet.
Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Voor dit
bedrag heeft de langstlevende echtgenoot een
schuld aan de kinderen.

is € 60.000 per erfgenaam. De kinderen krijgen hun
erfdeel nog niet, dat gebeurt pas na het overlijden
van de langstlevende echtgenoot. Tot die tijd heeft
de langstlevende echtgenoot bij ieder kind een
schuld van € 60.000. Over deze schuld kunnen de
langstlevende echtgenoot en de kinderen een rente
afspreken. Als zij een samengestelde rente van 6%
overeenkomen dan moeten de kinderen over
€ 60.000 erfbelasting betalen. Komen zij een lagere rente overeen dan betalen de kinderen afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende echtgenoot
minder erfbelasting.

Voorbeeld: Een overledene laat een echtgenoot en
2 kinderen achter. Het stel bezat een woning met
een waarde van € 300.000 en € 60.000 spaargeld.
Het stel was gehuwd in gemeenschap van goederen
en er is geen testament gemaakt. De helft van alle
bezittingen is eigendom van de langstlevende
echtgenoot (verdeling huwelijksgoederengemeenschap). Dat is € 150.000 voor de woning en € 30.000
spaargeld, in totaal € 180.000. De erfenis van de
overledene bestaat uit de andere helft van de bezittingen. Er zijn 3 erfgenamen, die recht hebben
op een derde deel van de erfenis van € 180.000. Dit

Als de langstlevende echtgenoot overlijdt, dan
krijgen de kinderen eerst de € 60.000 per persoon
die al van hen was (plus verschuldigde rente). Over
dat bedrag hebben zij al erfbelasting betaald, dus
dat hoeven ze niet nog eens te doen. De rente is
onbelast. De erfenis van de langstlevende echtgenoot is (€ 180.000 + € 60.000- (verschuldigde
rente) € 240.000. Hiervan krijgt ieder kind
€ 120.000. Over dit bedrag moeten zij nu erfbelasting betalen.
Bron: Peter Duijzend
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Op zien Veldes plat
As ut waor is, zag Theike taege Frenske, dan staon
weej d'r good veur met os belasting betalen.
Wie zoeën dat dan, zag Frenske, vertel, wat bedoelste dao mei? Nou luuster, zag Theike, ik heb vanmorge waer eine belastingaanslag gekrege dat ut
nao deze kier de letste kier waas. Volgens mich
wuurdt ut belastingkantoer opgeheve.

Maar jong, zag Frenske, laot mich neet zoeëlang in
spanning zitte, wat stond d'r nog mier te laeze in
dae breef, zeg ut mich nou. Dao stond ok te laeze,
zag Theike, laatste aanmaning.
Frans Theeuwen

Presentatie in het ‘Openluchttheater’
Op zaterdag 7 mei is er in het ‘Openluchttheater’ een presentatie over
‘Veldense illegale werkers 1940–
1945’. Publicist Gerrit van der Vorst,
kenner van de oorlogshistorie van
Venlo en omgeving, verzorgt deze
presentatie.

Aanvang is om 14.00 uur.
Meer informatie volgt via een afzonderlijke uitnodigingsbrief.
Belangstelling!
Reserveer alvast datum en tijd.

Veiligheidsvoorlichting ouderen op 31 mei 2016
De Unie KBO heeft een nieuwe brochure ontwikkeld met tips over de
veiligheid van senioren/ouderen.
Deze brochure (zie afbeelding) treft
u ook aan in deze Nestor/Nieuwsbrief. Daarnaast heeft een werkgroep binnen het bestuur van de
KBO Velden een veiligheidsvoorlichter van de KBO Limburg uitgenodigd

om een voorlichtingsmiddag te komen houden voor
alle senioren/ouderen van Velden en omgeving over
het belangrijke thema ‘Veiligheid voor senioren/
ouderen’. Deze voorlichting vindt plaats op dinsdagmiddag 31 mei 2016 in de BMV ‘De Vilgaard'.
Reserveer alvast deze datum.
Nadere berichten volgen.
GvR
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Wist u…
Dat de beek die door de Hasselderheide en door
Hasselt stroomt de Latbeek is.
Dat de beek door ’t Vorst de Vorster Meulebeek heet.
Dat het voetbalveld van IVO vóór 1930 was gelegen
op het vervallen voetbalveld nabij het huidige
Openluchttheater.
Dat het voetbalveld van IVO tussen 1930 en 1940
op de Hasselderheide ter hoogte van de huidige
Berkenlaan was gelegen.

Dat de Vilgert loopt van de Paaweg naar de Schandeloseweg. Een aftakking van de Vilgert die dezelfde straatnaam draagt, loopt van de Rijksweg naar
de Hasselderheidelaan.
De totale lengte van de Vilgert (verhard gedeelte)
is totaal 2,4 kilometer.
Bron: Eerste 4 punten plattegrond Twan Verbeek,
uit het boek ‘Velde tussen Grens en Maas, wie'ste
bis en wie’ste vruejer waas'
GvR
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