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KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Op dinsdag 6 maart is de jaarlijkse Ledenvergade-
ring gehouden in BMV De Vilgaard. 80 leden zijn
aanwezig. Na een rondje koffie met cake opent
voorzitter Ine Jacobs de vergadering. Onderstaand
een overzicht van de hoofdzaken. De notulen van
de vergadering worden gemaakt door secretaris
Marie-José Peters.
 
Ledenaantal
In 2017 is het aantal leden nauwelijks gewijzigd.
Door overlijden hebben we 13 leden verloren en in
verband met verhuizing en opzegging hebben 11
leden onze vereniging verlaten. Per 1 januari 2018
heeft KBO Velden 452 leden, waarvan 262 vrouwen
en 190 mannen. Ons jongste lid is 54 jaar en het
oudste lid is 98 jaar.
 
KBO uitgekozen als Goede Doel 2018 Jan Lin-
ders Velden
Het Jan Linders Fonds steunt via de plaatselijke
supermarkten lokale verenigingen. Bedrijfsleiding
en personeel van de plaatselijke Jan Linders kiezen
daarvoor zelf een vereniging uit die zij belangrijk
vinden voor het dorp of de wijk. Zo levert de super-
marktketen een bijdrage aan de leefbaarheid. Zoals
al in de vorige Nieuwsbrief is vermeld, heeft Jan
Linders Velden dit jaar gekozen voor KBO Velden.
Bedrijfsleider Dirk Hanegraaf van Jan Linders Velden
geeft uitleg over deze actie. Samen met ons wil Jan

Linders zich inzetten om deze actie tot een succes
te maken. Hij geeft enkele voorbeelden van de
manier waarop dat gebeurt. Zo worden dit jaar
enkele kienprijzen door de supermarkt gesponsord
en voorts wordt het inleggeld bij het kienen verdub-
beld ten bate van de clubkas. Ook wordt eraan
gedacht om met een Rad van Fortuin op de komen-
de Dorpsfeesten te gaan staan. Als vereniging
kunnen we bijv. Jan Linders ‘helpen’ bij de verkoop
van vlaaien tijdens een actieweek: per vlaai gaat
dan ’n bepaald bedrag naar onze verenigingskas.
Een andere optie is wafels bakken in de Rozenhof
en deze gaan verkopen; de opbrengst wordt dan
door Jan Linders verdubbeld. Het is echt een actie
‘van’ en ‘door’ de leden: we zetten ons er samen
voor in en de opbrengst komt ook ten goede aan de
leden; zo zou bij een goed resultaat bijv. de kerst-
middag dit jaar gratis kunnen worden gehouden.
Toch is het niet alleen extra geld dat deze actie kan
opleveren: we laten ons zien als een grote, actieve
en krachtige Veldense vereniging die een waarde-
volle bijdrage levert aan het Veldense gemeen-
schapsleven. Ieders hulp is dan ook nodig om deze
mooie actie tot een succes te maken! Verdere ideeën
zijn uiteraard van harte welkom!
 
Notulen ALV 2017, jaarverslag 2017 en Jaar-
programma 2018
Zowel de notulen als het jaarverslag zijn met in-
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stemming ontvangen en vastgesteld. De voorzitter
stipt nog even het motto aan onder aan het jaar-
verslag: ‘Actief meedoen, samen sterk’. Belangrijk
om dit vast te houden en met elkaar waar te blijven
maken. Voor wat betreft het Jaarprogramma is het
voornemen om dit compacter te maken en de
passages over beleid, werkwijze en achtergrondin-
formatie achterwege te laten.
 
Financieel Verslag 2017, kascontrole en be-
groting 2018
Het financieel verslag wordt uitgedeeld, bekeken en
van een korte uitleg voorzien. De kascommissie, die
bestaat uit Ger Peeters en Herman Middelink, heeft
de kas gecontroleerd en Ger Peeters meldt de ver-
gadering dat alles perfect in orde is bevonden. De
vergadering geeft daarop decharge aan de penning-
meester. De begroting voor 2018 wordt doorgeno-
men en op onderdelen toegelicht. De gemeentesub-
sidie bedraagt dit jaar € 4,50 per lid.
 
Bestuursverkiezing

 
Bep Felten is aftredend als bestuurslid en niet meer
verkiesbaar. Zij is 7 jaar bestuurslid geweest en zij
wordt door de voorzitter hartelijk dank gezegd voor
al haar inzet en als blijk van waardering ontvangt
zij een mooi boeket. Met een knipoog wordt Bep
gevraagd zich op tal van fronten te blijven inzetten
voor de KBO ‘zoals ze toch al deed’, hetgeen Bep
van harte onderschrijft en zegt dat ‘heel graag te
blijven doen’.
 
Daarnaast zijn voorzitter Ine Jacobs en secretaris
Marie-José Peters aftredend en herkiesbaar. Vol-
gens de statuten kan het niet dat voorzitter en se-
cretaris gelijktijdig aftreden, maar door het moment
van ‘instappen’ als bestuurslid is dat zo gelopen. Het
voorstel voor herverkiezing is nu, dat de voorzitter
herkiesbaar is voor een termijn van 4 jaar en de
secretaris voor een termijn van 3 jaar. Dit voorstel
wordt met instemming begroet en beiden zijn
daarmee herkozen. Jan Keijers, tot nu aspirant-be-
stuurslid, treedt toe tot het bestuur in de plaats van
Bep Felten.
 
 

Verder hebben zich geen bestuurskandidaten ge-
meld en gaat het bestuur zelf verder zoeken naar
mensen die het bestuur willen versterken.
 
Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement is geactualiseerd. Het
wordt met grote meerderheid vastgesteld.
 
Nieuwe ontwikkelingen
Als KBO hebben we te maken met de Europese
privacywetgeving die op 25 mei a.s. van kracht
wordt. Het is dan niet meer vanzelfsprekend dat
foto’s waar mensen herkenbaar op staan, zomaar
op sites en in druk mogen worden gepubliceerd. Om
die reden wordt aan de leden gevraagd of zij het
goed vinden, dat foto’s van KBO-activiteiten op onze
site en in de Nieuwsbrief worden opgenomen. De
uitkomst is duidelijk: geen enkel probleem!
 
KBO Velden gaat ook deelnemen aan de Rabo
Clubkas Actie van Rabobank Venlo. Het plan is
samen te werken met de Fanfare, de Jeu de Bou-
lesclub, Wuilus en het Sebastianusgilde. Vijf grote
verenigingen met samen maar liefst 1.000 leden!
Zo kunnen we samen veel mensen bereiken, die via
het lidmaatschap van de Rabobank op deze vereni-
gingen willen stemmen voor het verkrijgen van een
sponsorbijdrage. Om te kunnen stemmen moet je
wel lid zijn van de Rabobank. Elders in deze
Nieuwsbrief meer informatie hierover.
 
Er zijn gedachten om een gespreksgroep op te
zetten over allerlei onderwerpen waar iedereen in ’t
leven mee te maken heeft, zoals eenzaamheid,
zingeving in ’t leven, zorg, levenseinde, maatschap-
pelijke betrokkenheid om er maar enkele te noe-
men. Enkele leden zijn bereid om hier in klein ver-
band met elkaar van gedachten te wisselen. In deze
Nieuwsbrief zal hier aandacht aan worden besteed.
 
Na afloop van de vergadering kunnen de ‘kieners’
hun hart ophalen onder leiding van Tonnie Daniëls
en Ina van der Zanden.      
 
HL  
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Heb jij dat ook wel eens? 
Dat je jezelf afvraagt:
• Wat maakt het leven de moeite waard?
• Wat kan ik voor anderen betekenen?
• Wat is de zin van het bestaan?
• Is er leven na de dood?
• Is mijn leven van betekenis geweest?
• Heb ik het wel goed gedaan?
 
In het KBO-PCOB Magazine van afgelopen decem-
ber/januari stond op blz. 39 t/m 41 een artikel met
dit soort vragen. Misschien heb je het wel gelezen.
Er stond ook in dat een derde van het aantal seni-
oren aangeeft dat ze het fijn zouden vinden om
binnen hun KBO-PCOB-afdeling met andere leden
hierover te praten.
 
Ik behoor tot die mensen en daarom heb ik op de
ledenvergadering van 6 maart gevraagd of er be-

langstelling bestaat in Velden om een gespreks-
groep op te richten binnen de KBO, zodat we over
dit soort onderwerpen met elkaar van gedachten
kunnen wisselen. Natuurlijk kan iedereen zelf on-
derwerpen aandragen om over te praten.
 
Er waren meteen al enkele mensen die belangstel-
ling hadden, maar misschien zijn er nog meer
mensen die mee willen doen.
 
Als je het ook fijn vindt om eens over dit soort on-
derwerpen te praten of als je informatie wilt of tips
hebt, kun je dit doorgeven aan het secretariaat, dan
kunnen we samen kijken hoe we dit vorm kunnen
geven. Tel. secretariaat: 077- 472 1874
 
Hermien Kamphuis
 

Schuurtjes onvoldoende beveiligd 
De laatste maanden is Velden
regelmatig in het nieuws ge-
weest met betrekking tot wo-
ninginbraken. Veel bewoners
hebben de beveiliging van de
woningen over het algemeen

goed geregeld maar dat geldt niet voor de schuur-
tjes. Onderstaande tekst van de stichting Nationale
Inbraakpreventie Weken (NIW) geeft aan dat met
name het afsluiten van een berging of schuurtje veel
te wensen over laat. In de gemiddelde Nederlandse
schuur staat voor zo’n € 3000,- aan spullen, zoals

fietsen en gereedschap. Toch vinden vier op de tien
Nederlanders dat zij hun schuur of berging slecht
hebben beveiligd. Dit blijkt uit een onderzoek van
de stichting Nationale Inbraakpreventie. De bevei-
liging van de woning is wel op orde en krijgt een
7,2. Er vinden in Nederland jaarlijks ong. 65.000
inbraken en inbraakpogingen plaats. Kortom: Zorg
ervoor dat u een goed en degelijk slot op uw berging
of schuurtje hebt en sluit de deur, ook als u maar
even weg bent.
                                   Bron: Stichting NIW (ged.)
 

Activiteiten in april

3 april Fietsmiddag
4 april Bestuursvergadering
4 april Kienmiddag (in de Rozenhof)
17 april Fietsmiddag
17 april Themamiddag (Dhr. Baalman)
18 april Kienmiddag (in de Rozenhof)
24 april Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek en linedance
vinden wekelijks op vaste tijden in BMV De Vilgaard
plaats. In onderstaand overzicht data van overige
activiteiten voor de maand april weergegeven.
 

Zalig Passe
De klokke zien wer truuk oet Roeëme.
De eier zien wer schoeën gekleurd.
De kamer, keuke en de bedde,
kraege wer en groeëte beurt.
 
Uvveral gaon blaome bleuje,
veugel zinge `t schoeënste laed,
Kattemieskes staon te prónke,
már ok de winter, vergaet dae naet.
 
Jezus is opnie verraeze,
`t geluif helt minse op de bein.
En ok vur minse die ni geluive:
“Zalig Passe, vur idderein.”         Jan Arts

Kiezen van -dezelfde- zitplaats
Waarom gaan mensen in kantines of collegezalen
vaak op dezelfde plek zitten? Dat komt voort uit een
combinatie van conflictvermijding en territorium-
drift ontdekten Italiaanse onderzoekers een paar
jaar geleden. Het innemen van een stoel in een
ruimte met andere mensen is te vergelijken met het
afbakenen van een territorium, zoals ook dieren dat
doen. Kom je een volgende keer weer binnen in die
ruimte dan kun je kiezen tussen dezelfde plaats of

een nieuwe. Kies je een nieuwe, dan moet je onder-
handelen met diegene die eerder op die stoel zat.
Op die manier open je een conflict. Kies je voor
dezelfde stoel, dan vermijd je dat conflict juist. Deze
keuze is minder riskant en kost minder energie, dus
kiezen de meeste mensen voor dezelfde stoel.
 
Ben Gelaudemans
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Bovenstaande foto van de Veldense Duivenclub
Postiljon is gemaakt in 1974 bij gelegenheid van de
viering van haar 40-jarig jubileum. De vereniging is
opgericht op 25 november 1934. De oprichters
waren Sjaak Theelen (Schandelo), Sraar van den
Hombergh (Sraar van Adolf). Antoon van den
Hombergh en Cir Hegger. Alle vier staan ze op deze
opname, die gemaakt is in het clublokaal café De
Sport, ofwel ‘beej Zeelen’. Ook bij de viering van
het 50-jarig bestaan in 1984 waren alle oprichters
nog in leven. De duivensport is lange tijd populair
geweest en de Postiljon had dan ook een flink
aantal leden: we zien er 37. De foto is aanleiding
voor een gesprek met Gir Lucassen. Met zijn infor-
matie is dit artikel samengesteld.
 
Vooraan zitten: Hay Luijpers, Sraar Lommen, Gir
Lucassen, Bèr Brueren (van Brueren Lei), Sraar
Duijf, Jan Hovens, Lei Achten, Sraar van den Hom-
bergh (van Adolf) en Pierre Hovens.
In het midden achter Sraar Duijf: Wim Onstenk
(Krosselt) en Cir Hegger.
Op de tweede rij: Wiel Theelen (van Raor Sjaak),
Jan Koppers, Jan Fleuren, Jan Jeucken, Gir Crom-
mentuijn, Wim Deenen (van Deenen Sir), Antoon
van den Hombergh, Pierre Verstraelen, Broer Dee-
nen (van Deenen Sir), Jeu Rieter (Hube Jeu), Sjaak
Theelen (Raor).

Derde rij: Lee Lommen (Vilgert), Jan Theelen (Raor
Jan), Harie Lommen, Mia Zeelen-Ketelings, Sef
Verkoeijen (Venlo), Hay Theelen, Thé Crommen-
tuijn, Jan Schattefor (Oude Heerweg), Gerrit van
der Haghen. Bovenaan (vierde rij) zien we: Math
Joosten (Marijkestraat), Chrit Janssen, Sjaak Thee-
len (van Raor Jan), Jan Geurts (Straelseweg), Henk
Lommen (van Lee), Leo Verbeek en Wil Lubbers
(Venlo).
 
Chrit Janssen kwam via Wiel Jacobs in aanraking
met de duivensport. Zowel Wiel als Joep Rheiter zijn
van de Postiljon overgestapt naar duivenvereniging
Expresse in Arcen, die een andere werkwijze han-
teerde. Kort na de oorlog is Gir Lucassen, zo rond
z’n 14e, via Sraar van Adolf begonnen met de dui-
vensport. Tijdens de oorlog was het houden van
duiven door de bezetter verboden. Na de oorlog
kwam er dan ook snel een opleving van deze sport.
Duiven werden in die tijd na terugkomst van een
vlucht centraal ingeklokt bij Sraar van Adolf en dat
was vooral voor de beginnelingen in deze sport een
uitkomst. Later had iedere duivenhouder een eigen
klok. Na thuiskomst van een vlucht werd van elke
binnengekomen duif de ring in de klok gedaan. ‘Als
er een aantal duiven binnen was, ging je met je klok
naar Zeelen’, zo vertelt Gir. De moederklok stond
in het clublokaal en de klokken van de leden werden

Weet je nog van toen?
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daarop georiënteerd. Grofweg stonden drie soorten
vluchten op het programma. Vitessevluchten varië-
ren in afstand van 100 – 300 km. Fondvluchten
gingen van 350 tot 500 km. (Getroux , Orleans);
een afstand, die duiven in één dag kunnen afleggen.
De overnachtingsvluchten tenslotte zijn zo’n 800
km. (Bergerac) tot 1.200 km (Zuid Frankrijk).
Duiven leggen deze afstand in meerdere dagen af.
Met een vrachtwagen, waarin de dieren voer krijgen,
worden ze naar de losplaats gebracht. Spannend
was vooral het wachten op de thuiskomst van de
duiven: ze moesten wel binnenkomen en niet eerst
nog een tijd op het dak blijven zitten. Bovendien
was het een uitdaging om sterke, gezonde duiven
te fokken en om de jonge duiven (piepers) goed af
te richten. De duivenpopulatie was redelijk verdeeld
over heel Velden.
 
 

Wat wel opvalt is dat maar liefst drie Veldense
bakkers duiven hadden: Sraar van Adolf, Antoon
van den Hombergh en Jan Fleuren. Vaak ging de
duivenhouderij van vader op zoon; daar zien we op
de foto ook een aantal voorbeelden van. De Postiljon
was een fijne club, waarin onderling goed werd
samengewerkt. Zo kon je bijv. op elkaar rekenen
als het ging om het bouwen, verplaatsen of het
onderhoud van het duivenhok. Je hielp elkaar ge-
woon; dat was vanzelfsprekend. De belangstelling
voor de duivenhouderij is in de loop van de tijd door
allerlei oorzaken flink gedaald. Op het laatst telde
de Postiljon 12 leden, waarvan er nog 5 actief waren.
Eind 2009 viel het doek voor de vereniging, waarmee
een einde kwam aan 75 jaar georganiseerde dui-
vensport in Velden.
                                                                HL           

Brief van "FRENSKE" v.d. Kwartelemerrt 
Uit de “Kieskop” nummer 8     
van 15-31 maart 1949
 
Liefe jonges
 
als jullie in indieje klaar zijn met
vegten komen jullie maar hier naar
toe want bei ons in velde in de nieje

kazernestraat agter scholse moette 5 nieje huize
verdeelt worde en daar zein nu al 35 lievehebbers
voor en hoe moet dat dan nouw en ut paard van
pierke reinders heef miesjel een halve arm afge-
beette beina en de ponnie van kamper piet heef
teejo beeker met een poot zein neus agter op de
kop gezet en jan van kranevels kuub heef met zein
vinger teege een sirkelsaag geduuwd en nu is hei
een stuk kweit maar ut is gelukkig de middelvinger
zeg hei en daar kan ik ut nog beste een stuk van
misse en dat zeg joepie van de koster ook die hat
vandaag van de jufrouw in de school weer een
prendje gekreege omdad hij ok zo goet zonder
taalfoute kan schreive en de voorrige week heef ut
hier zo beestig gewaaijt dat de jufrouw van de
wethouwer op de kerkberg ram is omgewaaijt en ze
hat een gans ander gezig dan anders en ze zal nu
wel veel spek en schink moette eete en o jonges

hebbe jullie ut al gehoort van toon van adolf die hat
met vastelavont van hay van adolf een pakje ekstra
feine peiptaabak gekreege die was pragtig verpak
in goldpapier en heel plegtig heef toon toen dat pakje
oope gemaak en een peip gestop maar toen kwam
opeens iemant in de winkel en toen hebbe ze gouw
die feine tabak uit de peip gehaalt en er gouw derde
soord ijgeteeld ingeduuwd en toen kwam toon trug
en gink zig heel plegtig in een grote stoel zitte en
stak toen de peip aan en allemaal zaate ze heel
plegtig te wagte en toen toon 3 keer draan getrok-
ke hat zei hei met groote stemverhefring haij haij
mein dierbaare broedder zoiets zeldsaams zoon
aarooma heb ik mein ganse leeve nog nooijt geproef
dat is ook een bak he jonges en weete julie dat ze
bei kone jeu in hasseld een dogtertje gekog hebbe
van 10 pont en een ons die moet dan tog wel veel
gelt hebbe om zoon dikke te kooppe he en gister is
opa de bitter 75 jaar geworre en toen heef opa nog
de zambaa gedans dat hadde jullie niet gedag he
en nu weet ik heellemaal niks meer en doe jullie dan
maar weer ok van joeppie van de koster heel veel
groette van julie eeeeenig liefhebbende FRENSKE.
 
 
F.V.

Um euver nao te dinke...
Eine mins wuurt alder as zien lichaam korter wuurt.
 
As dich wils weite hoe ald ein vrouw is, vraog dat
maar aan eur schoeënzuske.
 
Trouwe is ein relatie waorin eine altied geliek haet
en dae andere eine man is.         
 
Gistere is ein mysterie, maar vandaag is ein kadoo
van gistere, druim van morge maar laef vandaag.  
 
Baeter groeët in kleine dinge, dan klein in groeëte
dinge.
 

Vergaete is net zoeë belangriek as ut onthalde.
 
Weej halde neet op met speule um dat weej alder
waere maar weej waere alder um dat weej oet
scheije met speule.
 
As minse alder waere, wuurd alles slechter behalve
ut vergaete.
 
As eederein deej vaege veur zien eige deur dan blief
ut euveral netjes.
 
Frans Theeuwen
 

5



Uit de bestuursvergadering van 7 maart 2018 
Frans Vousten meldt deze keer 2
nieuwe leden. Het lukt hem toch elke
keer weer om nieuwe leden in te
schrijven!
 
Dit is de laatste bestuursvergadering

waarbij Bep Felten aanwezig is. Zij is afgetreden in
de Algemene Ledenvergadering.
 
Vandaag missen we Ger van Rensch en Kees van
Overveld i.v.m. ziekte. Vanaf deze plek wensen we
beiden beterschap en we hopen dat ze weer snel
aanwezig kunnen zijn. Heel fijn dat Ger weer uit het
ziekenhuis ontslagen is!
 
Inmiddels is het duidelijk dat het kienen vanaf 1
april voortaan zal zijn in de gemeenschapsruimte
van de Rozenhof, telkens op de 1e en 3e woensdag
van de maand om 14.00 uur. Het koersballen op
vrijdagmiddag zal ook in de Rozenhof plaatsvinden.
 
Er worden afspraken gemaakt om de eerste thema-
middag over gezondheid vorm te geven. De com-
missie gaat dit regelen. Deze middag is op dinsdag
27 maart en dan zal huisarts mevr. Kessels een
lezing  geven over de lichamelijk en geestelijke
gevolgen van het ouder worden. Aansluitend zal
fysiotherapeute mevr. Wennekers een uiteenzetting
geven van het belang van bewegen voor seni-
oren en het gevaar van vallen en valpreventie.
 
Er wordt ook weer gesproken over de inmiddels
bekende actie van Jan Linders. Het kienen na de
Algemene Ledenvergadering was de eerste actie en
dit was al een succes. Hoe gaan we de actie rondom
Pasen invullen? Vervolgens wordt er gebrainstormd
over andere acties.
 

We zullen hiervoor een aantal vrijwilligers nodig
hebben! We laten nog van ons horen.
 
De Clubkas Actie van de Rabobank vordert in tijd
en de datum van het stemmen komt dichterbij. Meer
informatie over hoe lid worden van de Rabobank en
het uitbrengen van stemmen staat o.a. in deze
Nieuwsbrief. Ook is een mailing aan de leden ge-
stuurd.
 
Binnenkort is er weer een vergadering van Groot
Venlo in de Hamar in Belfeld. Dat is een overleg
tussen de KBO-afdelingen aan de oostzijde van de
Maas. Twee bestuursleden zullen hier naartoe gaan.
 
KBO Limburg heeft ons gevraagd om mee te doen
aan een actie: wie wordt KBO-vrijwilliger van het
jaar? Besluit is om hiervoor niemand te nomineren.
In Velden wordt al een keer per jaar de Senior van
het jaar uitgeroepen. Wij vinden dat al onze vrijwil-
ligers het verdienen om KBO-vrijwilliger van het jaar
te worden!!
 
Er is nog een vraag van de Rabobank binnen geko-
men. Zij willen iets extra’s voor onze KBO-leden
doen en ons informatie geven over bepaalde the-
ma’s zoals bijvoorbeeld het internetbankieren. Zijn
er nog andere zaken die de aandacht verdienen?
Laat het horen. Wij houden dit aanbod in gedachten
omdat onze activiteitenplanning voor dit jaar al
aardig vol zit.
 
De vergadering wordt afgesloten met een zeer ge-
past: Dankjewel, Bep.
 
MJP.

Landelijke belangenbehartiging KBO-PCOB

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de
grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zelf-
standig of samen met andere seniorenorganisaties
maakt de KBO-PCOB zich sterk voor een samenle-
ving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen
en mensen omzien naar elkaar. Dit geschiedt op
landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Re-
gelmatig ontvangen de diverse besturen van de
plaatselijke KBO-PCOB-afdelingen rapportages over
de landelijke belangenbehartiging.

Onderstaand een aantal punten in het vierde kwar-
taal 2017 die directeur Manon Vanderkaa van de
KBO-PCOB aanhangig heeft gemaakt bij het nieuwe
kabinet. Aan minister De Jonge is op 20 november
een Pleidooi overhandigd voor een ouderenvriende-
lijke samenleving.
 
KBO-PCOB roept een meldpunt in het leven voor
Ouderenwerkloosheid omdat ze zich zorgen maakt
over de hoge ouderenwerkloosheid en de financiële
gevolgen daarvan voor senioren.
 
De KBO-PCOB blijft het dossier over het ouderen-
woonakkoord volgen. Het ouderenwoonakkoord
moet ervoor zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen
wonen, maar met anderen in de buurt en zorg bij

Uw e-mailadres gewijzigd? 
Vergeet dan niet om dit ook door te geven aan Cor van der Zanden, ledenadministratie KBO,
tel. 077- 472 1334.
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Lid worden van de Rabobank
Hoe kunt u lid worden van de Rabo-
bank? Ga naar de website van de
Rabobank:
www.rabobank.nl/particulieren/leden
 
Onderaan die pagina kunt u zich
opgeven als lid.
 
Via dit lidmaatschap bepaalt u mee

welke verenigingen een financiële bijdrage ontvan-
gen door een stem uit te brengen op een club die
je een warm hart toedraagt.

Elk lid van de Rabobank Venlo kan 5 stemmen
verdelen.

Heeft u een en/of rekening, dan kunt u allebei lid
worden.

Hoe meer stemmen op een vereniging worden uit-
gebracht, hoe hoger de financiële ondersteuning.
 
Zorg dat u lid bent vóór 1 april!
 

Rabobank Clubkas Campagne!
De Rabobank stelt € 75.000,-
ter beschikking aan verenigin-
gen in de gemeente Venlo die
meedoen aan de Rabobank
Clubactie.
 

Ieder lid van de Rabobank mag vanaf 1 mei 5
stemmen uitbrengen op 5 verenigingen die u steunt.
 
Iedere stem die op de KBO Velden wordt uitge-
bracht, brengt geld in het laatje voor onze vereni-
ging.
 
Als er in totaal 1.000 stemmen worden uitgebracht
dan levert iedere stem € 75,- op.

Als er in totaal 10.000 stemmen worden uitgebracht

dan levert iedere stem op de KBO € 7,50 op voor
onze vereniging.
 
U mag alleen maar stemmen als u lid bent van
de Rabobank.
 
Als u een betaalrekening heeft bij de Rabobank, bent
u nog niet automatisch lid van de Rabobank. Zorg
er dus voor dat u vóór 1 april lid wordt. Lid worden
kost niets en heeft geen verdere consequenties.
 
Om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen,
hebben we de samenwerking gezocht met 5 andere
verenigingen: KBO – Fanfare – De Wuilus – Jeu de
Boulesclub – Sebastianusgilde/schutterij.
 
Samenwerken loont!

de hand. Ouderen hebben dikwijls te maken met
zorgverleners. Er is niet altijd één hoofdbehande-
laar. De KBO-PCOB pleitte voor een duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling bij de samenwer-
king in de zorg. Datzelfde is van toepassing voor
een ouderenparagraaf bij de kwaliteitsinformatie.
Ook het belang van het keurmerk Seniorvriendelijk
Ziekenhuis werd op de agenda geplaatst.
 
In november vond er een kamerdebat plaats over
ambulancezorg en acute zorg. De acute zorg
(breuken, kneuzingen  cardiologische klachten)
blijkt verstopt. Extra aandacht wordt gevraagd voor
ouderen op de spoedeisende hulp.
 
 

Volgens de KBO-PCOB ligt hier een taak voor de
politiek om dit aan te pakken.
 
Algemeen Overleg vond in de Tweede Kamer plaats
over het personeelstekort in de zorg. KBO-PCOB riep
Kamerleden op een breed pallet aan maatregelen
voor de arbeidsproblematiek in te zetten. Daarbij
riep de KBO-PCOB op om vooral ook een appèl te
doen voor 50-plussers die nu thuis zitten.
 
 
Bron: Rapportage landelijke belangenbehartiging
KBO-PCOB (november-december)
 

Toneelvoorstelling Onrös op Solingerhaof
Toneelgezelschap Spelenderwijs presenteert in april
haar nieuwe voorstelling: Onrös op Solingerhaof.
Het verhaal is een eigen bewerking van een be-
staand toneelstuk. De Veldense toneelclub neemt
haar bezoekers mee naar het Velden van 1950. Voor
velen zal het herkenbaar zijn. Gespeeld wordt in
Veldens dialect en in de voorstelling worden speciaal
voor dit stuk geschreven en gearrangeerde liedjes
gezongen. De regie is in handen van Marion Pingen.

Onrös op Solingerhaof is een echt Veldens theater-
product. De voorstellingen zijn op vrijdag 6 – zater-
dag 7 – woensdag 11 – donderdag 12 – vrijdag 13 –
zaterdag 14 april in BMV De Vilgaard, aanvang
telkens om 20.00 uur. Op zondag 15 april is een
matineevoorstelling, die om 14.00 uur begint, ook
in de BMV.
Kaartverkoop via www.spelenderwijsvelden of in
BMV De Vilgaard.
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Oude ambachten in Museum De Locht
Bovenstaande collage is gemaakt van foto’s van
oude ambachten, geplaatst op de website van 
Museum De Locht in Melderslo. Altijd mooi om nu
en dan eens het museum, dat is gelegen aan de
Broekhuizerdijk in Melderslo, te bezoeken.
Bezoek is mogelijk van november t/m maart op
woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 -17.00
uur en van april t/m oktober dagelijks van
10.00-17.00 uur. Telefoon: 077-3987320.

In Velden hebben wij ook ons eigen streekmuseum.
Bezoek aan Streekmuseum De Hansenhof is moge-
lijk op de zondagen van 1 juni t/m 31 oktober van
14.00 - 17.00 uur.
Een afspraak maken voor groepen: via telefoon
077-4722219.
 
Redactie
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Kienen
Vanaf 1 april vindt het kienen niet meer plaats bij
Hostellerie De Maasduinen. Iedere eerste en derde
woensdag van de maand wordt er voortaan gekiend
in de gemeenschapsruimte van de Rozenhof, aan-
vang 14.00 uur.

Met dank aan Bart van den Hombergh, dat hij ons
tijdelijk uit de nood heeft geholpen!
 
Bestuur KBO Velden
 


