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Een goed en gezond 2009 
Het jaar 2008 is weer afgesloten en het 
nieuwe jaar is in volle gang. 
Voor de een was afgelopen jaar een mooi 
en goed jaar, voor de ander een jaar om 
vlug te vergeten. In het nieuwe jaar werden 
we gelijk getrakteerd op een vrij lange 
koude periode. Al jaar en dag hebben we 
deze omstandigheden niet meer 
meegemaakt. Veel mensen waren 
genoodzaakt om binnen te blijven met alle 
gevolgen van dien.  
Van de andere kant is het ook weer zo, dat 
het soms prachtig kan zijn om de mooie 
bomen met sneeuw of de mooie 
landschappen in de mooie zonnestralen te 
bewonderen. Dat waren weer echt plaatjes 
uit vroegere tijden.  
Aan deze positieve manier van denken 
mogen we nu en dan ook best aandacht 
schenken.  
Verder  wenst u het bestuur van het KBO 
Velden en de redactie van deze nieuwsbrief 
alle KBO leden nog een fijn en gezond 
nieuw jaar met vele mooie activiteiten..  
 
Kleintjes zeggen dingen die groten niet 
kunnen verzinnen. 
 
Adreswijziging 
Adreswijziging en andere mutaties van alle 
leden van het KBO Velden.  
Geef het even door aan: 
Cor v/d Zanden telefoon  4721334 of 
Ger van Rensch telefoon 4721797  
 
Kerstviering 2008 
De kerstviering op 16 december jl. kende 2 
centrale thema’s; de presentatie van het 
project Gambia en het ouder worden.  
 

 
Het Gambia-project van de Stichting-OOG 
uit Overasselt gaf overduidelijk aan dat wij 
echt iets kunnen betekenen voor de mensen  

in Gambia.  
 
 
 
Ine Janssen (l) 
en Marijke 
Dinissen(r) 
uit Overasselt 
 

Via 
kleinschalige projecten slaagt de stichting 
erin om vooruitgang te bereiken in het 
gebied waar gewerkt wordt. Met een 
stevige donatie van de aanwezige KBO- 
leden en wellicht van het KBO- bestuur 
gingen de leden van de stichting terug naar 
Overasselt. De moraal van het verhaal is 
natuurlijk ook dat wij in Nederland het 
ondanks  alle economische problemen zo 
slecht nog niet hebben. 
De eigenlijke kerstviering stond in het 
teken van het ouder worden. De rode draad 
in de verschillende lezingen gaf aan dat het 
ouder worden niet uitsluitend bestaat uit de 
bijbehorende kwaaltjes maar dat het ouder 
worden ook mooie kansen op veel terreinen 
biedt. Het glas van de ouder wordende 
mens is niet half leeg maar half vol.  
Voor de kerstsfeer werd gezorgd door de 
Blazersgroep van de Fanfare, door Joep 
Rheiter op accordeon en door het mond- 
 
 
 
Joep hier in 
actie met zijn 
accordeon. 
 
 
 
 
harmonica- duo Coen van den Hombergh 
en Ger Hackbarth. De verschillende 
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lezingen werden aan elkaar gezongen door 
een gelegenheidskoor onder leiding van 
Truus van de Kroonenberg. De middag 
werd afgesloten met een “Stille Nacht, 
heilige Nacht” door alle musicerenden in 
samenwerking met alle bezoekers.  
De fraai georganiseerde middag onder het 
genot van koffie, kerstbrood en belegde 
broodjes was fijn voor alle bezoekers en 
inspirerend om van Kerst 2008 en van het 

jaar 2009 
iets moois 
te maken.  
 

Voldoende 
belangstelling  

bij de mooie  
kerstmiddag 
 

Uit de “Kieskop” nummer 17      van 1 
Juni    –  15 Juni     1947  
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. 
Kwartelemerrt.  
Liefe  jongens 
We hebbe een beestige leuke kermus gehat 
en der ware beestig veel zatte behalve mein 
vader die was gelukkig niet zat die lag al in 
het bet want die was smorges al zat gewees 
en ut begon al zondagmorges bij sraar van 
de haanmaker die haalde ze de kersen van 
de vla en toen legde ze de pitte weer drop 
en toen heef sraar met zein vrouw de ganse 
dag geknikkert en op de kermus hadde we 
de karussel en een baggermolen die was ut 
leukste want die maakte zoon leven dat 
benders bert smorges een gebit vond van 
iemand die er misselijk van geworden was 
en zein zuster heef zich niet geamuseert met 
danse want der zein geen jonges meer en nu 
vragen de meisjes maar iedere keer een 
dameswals dan kunne ze zelf een kerel gaan 
hale en nu hebbe de oude vreiers ook een 
kans gekrege want schoofstoon van soberje 
vreit nu ook al met een meisje hij is er twee 
keer mee uit gewees en heel fein verteld 
over de zon en de sterren en seeles handri 
van genooij hebbe ze een ij op zein kop 
kapot geknalt  bij Adolf in de kafee en nu 
kreig hei opeens een hele hoop haar op zein  
kop en de getrouwde hebbe 
verschrikkelijkke joeks gehat die wiste nog 
niet meer met wie ze getrouwd ware dat 
was vreselijk leuk en nu zein ze opeens de 
weg  in het  dorp aan ut make want bij 

smitwim zeine bomtregter is van neerven 
onder in het gat gevalle en toen hebbe ze 
hem druit moete hale en hij zag bont en 
blauw maar van een goeie borrel was hei 
weer gauw opgeknap want paling is veels te 
duur die kos maar twee vijftig ut half pond 
en pietje van bij ons neve zat op de karussel 
en hei beukte heel erg dat hei geen sente 
had en daarom bleef hei maar de hele tijd 
drop zitte en onze antoon is gistere 
geinsstaleerd als verkenner nu moet hei 
iedere dach een goeie daat doen en 
vanmorgen brak hei alvas de suikerpot en 
vanmiddag heef hei onze haan de staart 
uitgetrokken en nu hoop mein moeder dat 
hei gauw nog hoger op komt dan breek hei 
wel het hele huis af en kan hei bij de 
wederopbouw gaan en in de krentemik met 
de kermus ware ze de krente vergete want 
ik moes iedere keer van de ene krent naar 
de andere fietse en nu ga ik weer naar bed 
en wens jullij allemaal welteruste. 
Daaaaaaaag 
Jullie  enig  liefhebbende  Frenske                        
FV       
 
Succes heeft vele vaders, bij  falen ben je 
wees.    
                                               
Veranderingen in de AWBZ vanaf 2009 
De AWBZ gaat de komende tijd veranderen. 
De grootste aanpassingen zullen gaan om 
de begeleiding. Hoewel nog niet vaststaat 
wat het precies gaat betekenen, is het wel 
duidelijk hoe de veranderingen er uitzien en 
hoe ze zullen verlopen.   
De beoordelingscriteria voor AWBZ- 
begeleiding zullen vanaf 1 januari strenger 
worden. Alleen mensen met matige of 
ernstige beperkingen op een aantal 
specifieke onderdelen krijgen nog AWBZ- 
begeleiding. Wie slechts een lichte 
beperking heeft krijgt geen indicatie meer, 
hoe een en ander uitwerkt is pas na 2009  
duidelijk nadat iedereen opnieuw 
beoordeeld is.  
Ondersteuning is uitsluitend nog mogelijk 
voor mensen met een matige of ernstige 
beperking bij: 
Sociale redzaamheid - Bewegen en 
verplaatsen – Probleemgedrag –Psychisch 
functioneren – Geheugen en/of 
oriëntatiestoornissen 
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Vervallen is de ondersteuning bij: 
Persoonlijke verzorging – Huishoudelijk 
leven – Maatschappelijke contacten – 
Psychisch welbevinden 
In bepaalde gevallen kan voor de vervallen 
ondersteuning een beroep gedaan worden 
op de WMO. 
Volwassenen die een opnieuw een indicatie 
krijgen gaan in tegenstelling tot 2008 in 
2009 een eigen bijdrage betalen. 
Overleg tussen de ouderenorganisaties en 
de overheid heeft opgeleverd dat mensen 
die de AWBZ- begeleiding zullen verliezen 
een gewenningsperiode krijgen aangeboden 
krijgen van 3 tot maximaal 6 maanden. 
Indien u geconfronteerd wordt met 
bovenstaande wijzigingen kunt u uiteraard 
een beroep doen op de ouderenadviseurs.  
  
Het noodzakelijk kunt  u niet 
ontvluchten, maar wel overwinnen.  
 
Om in je agenda te schrijven:  
 
10 maart 2009;  Jaarvergadering  
13 mei 2009;  Boottocht met 

vrijwilligers en leden.  
11 juni 2009;   Kermismatinee 
14 juli  2009   Fietsmiddag  
 
De volgende Nestor en nieuwsbrief komen 
uit op 17 februari 2009 
                                                                                                                                                                                  
Vrijwillige ouderenadviseurs 
In het Nederlandse woud van regels is 
verdwalen niet moeilijk, derhalve beschikt 
onze vereniging over 5 vrijwillige ouderen 
adviseurs (VOA’s) die inmiddels opgeleid 
zijn om daar waar nodig voor onze leden de 
weg te vinden.  
De vrijwillige ouderen adviseurs kunnen 

onder andere 
ondersteuning 
bieden bij: 
 
 
 
 
 

Het aanvragen van de huur- of 
zorgtoeslag 
Het invullen van belastingformulieren 

Informatie en assistentie bij 
woningaanpassingen 
Het verkrijgen van hulpmiddelen zoals 
rollators, alarmeringen, scootmobielen 
Informatie met betrekking tot 
vervoersregelingen 
Het aanvragen van warme maaltijden 
Het aanvragen van huishoudelijke hulp 
Het aanvragen van bijzondere bijstand 
Het aanvragen van PGB’s 
(Persoonsgebonden budget) 
Het zoeken naar zinvolle bezigheden of 
het zoeken naar contacten 
Indien u prijs stelt op ondersteuning of 
advies kunt u de volgende VOA’s bellen: 
Huub van den Hombergh – 4721955                                    
Sjaak Hovens – 4721413 
Frans van Neer – 8502443 
Wiel Scheffer - 4722782 
Jo van Keeken - 4721201 
 
Nederlands moeilijk te lezen? 
Men spreekt van een lot, en verschillende 
loten, maar ’t meervoud van pot is 
natuurlijk geen poten, 
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten, 
maar zult u ook zeggen; één kat en twee 
katen? 
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog. 
Maar zeg nou bij wiegen beslist niet; ik 
woog, want woog is nog altijd afkomstig 
van wegen, maar is dan ’ik voog’ een 
vervoeging van vegen. 
Wat hoort er bij ’zoeken? Jazeker ik zocht, 
en zegt u bij vloeken dus logisch; ik vlocht? 
Wel nee, beste mensen, want vlocht komt 
van vlechten. 
En toch is’ ik hocht’ niet afkomstig van 
hechten. 
En bij lopen hoort liep, maar bij kopen 
geen kiep. 
En evenmin zegt men bij slopen ’  ik sliep’. 
Want sliep moet u weten, dat komt weer van 
slapen. 
Maar fout is natuurlijk’ ik riep bij het rapen. 
Want riep komt van het roepen. Ik hoop dat 
u het weet 
en dat u die kronkels beslist niet vergeet. 
Zo zegt men: wij drinken en hebben 
gedronken. 
Maar echt niet: wij hinken en hebben 
gehonken. 
’t Is moeilijk, maar weet u: van weten komt 
wist, 

 3



maar hoort bij vergeten nou logisch vergist? 
Juist niet, zult u zeggen, dat komt van 
vergissen. 
En wat is nu goed? U moet zelf maar 
beslissen: 
hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig, of ik 
slond? 
Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goeg of 
ik gond. 
En noemt u een mannetjes rat nu een rater? 
Dat geldt toch alleen bij een kat en een 
kater. 
U ziet, onze taal beste dames en heren, 
is,net als ik zei,best moeilijk om te leren. 
 
Einde van de lessen.  ------ F.Th. 
 
Uit de bestuursvergaderingen   van 3 
december 2008 en 7 januari 2009 
In december kwam onder andere aan de 
orde:  
Weer  tevreden terugblikken op: 
- De interessante vierde inloopmiddag 

met de heer Martens, notaris te 
Venlo. 

- Dansmatinee t.g.v Sintendriskermis. 
Verder vooruit kijken naar: 
- De Kerstviering op 16 december.  

 
De toegankelijkheid van het  
Centrum van Velden blijft een belangrijk 
 aandachtspunt, dat ook steeds in de 
 Seniorenraad terugkeert. Daar wordt ook  
gesproken over veiligheid in en om het  
huis, o.a. het aanbrengen van rookmelders. 
 In de eerste helft van 2009 krijgen alle 
mensen  van 50 jaar en ouder een brief over 
hun woonwensen en  de mogelijkheid 
zolang mogelijk in hun eigen huis te blijven 
wonen. 
Verder werd er vooral gesproken over  
- De werkstructuur en de 

taakverdeling in het bestuur. 
In januari ging de bestuursvergadering 
vooral over: 
- De kerstviering van 16 december: -

De opbrengst voor het goede doel 
was ca. € 500,00. 

- Het voorbereiden van de 
jaarvergadering op 10 maart en het 
opstellen van het jaarboekje 2009 

- Het organiseren van een 
evaluatiebijeenkomst met alle 
vrijwilligers. 

De algemene ledenvergadering  
De  algemene ledenvergadering wordt 
gehouden op dinsdag 10 maart 2009 
(eerder  anders kenbaar gemaakt). Het 
wordt een belangrijke vergadering waar 
naast de normale punten aan orde zullen 
komen: bestuursstructuur, huishoudelijk 
reglement, minimabeleid en de laatste stand 
van zaken over de Brede Maatschappelijk 
Voorziening. 
Verder zijn 2 nieuwe leden (waaronder 
secretariaat functie) voor het bestuur 
bijzonder welkom zijn. Weet u iemand die 
belangstelling heeft, geef dit even door aan:  
Piet Vosbeek 4733374 
Reserveer reeds deze datum.  
Nadere mededelingen volgen 
 
De vliegenmepper 
Een vrouw komt in de keuken en ziet haar man 
druk in de weer met een vliegenmepper en 
vraagt of hij er al wat heeft doodgeslagen. “Ja 
hoor,” antwoordt hij. “twee mannetjes en drie 
vrouwtjes.”Hoe kan je dat nu zien.”vraagt 
zij. ”Oh, dat is heel eenvoudig. Twee zaten er 
op een bierflesje en drie op de telefoon. 
 
Weet je nog van toen?  

 
“Scholtishuis” gebouwd in 1713 - afgebroken in 1969 
 
Gehandicaptenparkeerkaart 
Onlangs is door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken besloten dat mensen 
met een gehandicaptenparkeerkaart geen 
medische keuring meer hoeven te 
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ondergaan wanneer ze hun kaart willen 
verlengen.  
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Veranderingen in het basispakket van de 
zorgverzekering per 1 januari 2009 
Op een aantal punten verandert het 
basispakket per 1 januari helaas niet ten 
voordele van de ouderen. 
De vergoeding voor slaap- en 
kalmeringsmiddelen wordt beperkt, alleen 
voor een kleine groep blijft de vergoeding 
vanuit de basisverzekering bestaan. 
Sommige aanvullende verzekeringen 
blijven de middelen vergoeden. 
Middelen voor erectiestoornissen worden 
geschrapt. 
De vergoeding van cholesterolverlagers 
wordt gebaseerd op de richtlijn van de 
beroepsgroepen: gelijkwaardige maar 
goedkopere middelen hebben de voorkeur. 
Sta-op-stoelen, allergeenvrije en stofdichte 
bedhoezen en faxapparatuur voor doven 
worden niet meer vergoed. 
De eigen bijdrage voor psychotherapie 
vervalt, de eigen bijdrage van EUR 10,- per 
zitting voor de psycholoog blijft 
gehandhaafd. 
Het is zinvol om de aanvullende 
verzekeringen te checken op bovenstaande. 
 
Even voorstellen 
Jo van Keeken 
Rijksweg 142 
5941 AJ  Velden 
077-472 12 01 

jovankeeken@planet.nl 
Geboren in ’t Ven op 9 
april 1946. 
 
Gehuwd  met Tiny 
Wijnhoven sinds 2 juli 
1970, een zoon. 
 
Gewerkt tot 1 oktober 

2007 bij Gilde Opleidingen, sindsdien met 
flexibel pensioen. 
 
Hobby’s? Huis en tuin, kaarten, koken, 
reizen, wandelen, zingen (in alfabetische 
volgorde). 
 
Overige m.o.m. sociale activiteiten? 
avondwake, bewindvoerder/ 
zaakwaarnemer, patiëntenorganisatie, 

trouwambtenaar, werkgroep Terre des 
Hommes Venlo. 
 
Lid van KBO sinds?  Bij de KBO sinds 
februari 2008, toen Piet Vosbeek mij kwam 
vragen als aspirant bestuurslid. 
 
Waarom aspirant bestuurslid?  Ik wilde 
mijn bezigheden verleggen van de jeugd 
naar de senioren, een leeftijdcategorie waar 
ik nu ook zelf toe behoor. 
 
Aandachtsgebieden? Organisatie, 
informatie/communicatie, inloopmiddagen, 
ouderenadvisering, belastinginvuller. 
 
Betekenis KBO? De KBO kan veel 
betekenen als belangenbehartiger en 
organisator van educatieve en ontspannende 
activiteiten voor senioren. Ik wil daar graag 
een bijdrage aan leveren. 
 
Anny Theelen ontvangt gemeentelijke 

speld van verdienste. 
 Onder andere is zij al 
dertig jaar vrijwilligster 
van het Rode Kruis. Ze 
draagt zorg voor 
coördinatie van het 
ziekentridium. Sinds 
2002 is zij bestuurslid 
van het KBO Velden. 

Proficiat Anny 
 
Vrijwilligers KBO in  beeld 
Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel 
in het functioneren van elke vereniging. Bij 
het KBO is het niet anders. Jaarlijks 
evalueren we in het kort hoe de vrijwilligers 
het afgelopen jaar hebben ervaren en hoe zij 
tegen komende periode aankijken. Na overleg 
met het reiscomité heeft het bestuur besloten 
dit jaar een en ander te willen regelen in de 
vorm van een boottocht op 13 mei 2009. Ook 
andere leden van het KBO Velden zijn op de 
bootreis van harte welkom. Deze leden 
moeten dan wel hiervoor betalen. De dagreis 
die normaal in mei wordt gehouden zal dan 
vervallen. Nadere berichtgeving volgt nog. 
Reserveer nu reeds de datum 13 mei 2009. 
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