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Nieuwe naam voor de KBO in 

Velden 
De KBO is in Velden al jaren een krachtige 

vereniging die een uitgebreid scala aan 

ontspanningsmogelijkheden biedt. 

De KBO levert daarnaast een ruime 

dienstverlening en ledenservice om haar 

doelstellingen te verwezenlijken. 

De KBO Velden wil echter ook eigentijds 

blijven en is derhalve op zoek naar een 

nieuwe frisse naam. 

Daarom vragen wij onze leden om mee te 

denken en nieuwe namen door te geven aan 

een van de redactieleden of via 

nieuwsbrief@kbovelden.nl. 

Voor de inzender van de gekozen nieuwe 

naam is uiteraard een presentje aanwezig. 

 

Wanneer het slecht gaat, herken je een 
goede vriend. 
 
Politiek Ouderendebat Arcen, 

Lomm en Velden! 
Ter voorbereiding op de 

gemeenteraadsverkiezingen van 18 november 

organiseren de gezamenlijke ouderenbonden 

van Arcen, Lomm en Velden op 

dinsdagmiddag 27 oktober van 14.00 tot 16.00 

uur een politiek ouderendebat in 

gemeenschapshuis „De Kiêsstolp” te Velden. 

 

Uitgenodigd zijn de hoogstgeplaatste politici 

van alle partijen met een of meer kandidaten 

uit Arcen, Lomm of Velden. We streven er 

naar dat iedere kern vertegenwoordigd is.  

In alfabetische volgorde: 

Frits Beurskens, Velden Venlose Democraten 

Huub van Eijck, Velden, plv voor Bert Frings, 

Arcen    Groen Links 

Sjraar Geelen, Velden  VVD 

Peer van der Hout, Arcen SP 

Ger Lommen, Velden  CDA 

Gerard van Luijn, Arcen PvdA 

Tineke Schonck, Velden ChristenUnie 

Jan Schuurmans, Lomm CDA 

 

Na een voorstelronde waarin ook typische 

aandachtspunten per partij aan de orde kunnen 

komen, zal het debat en de discussie met de 

aanwezigen zich vooral toespitsen op het 

ouderenbeleid in de nieuw te vormen gemeente 

Venlo. De Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning met als kernpunten Zorg, 

Wonen en Vervoer, het gemeentelijke 

minimabeleid, de vertegenwoordiging van 

ouderen, en de identiteit van de afzonderlijke 

kernen zullen daarbij centraal staan. De 

toegang is gratis.   

 Hartelijk welkom 

 

 

   
 

 
 “Wat was dat altijd gezellig vroeger” hoor 

je  mensen dikwijls zeggen. Dansen en 

gezellig kletsen bij een glaasje bier of iets 

anders. Samen aan tafels en stoelen, de 

muziek niet zo hard dat praten ook nog 

mogelijk was.  

Die mensen die op de vorige matinees zijn 

geweest kunnen er zeker over meepraten.  
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Op zaterdagmiddag  28 november 2009 

wordt door het KBO Velden tussen 14.00 

en 18.00 uur wederom een dansmiddag 

georganiseerd. (Vroeger werden er ook extra 

activiteiten gehouden  rondom de feestdag van 

Sintendris )  

Iedereen ( dus ook niet leden)  van binnen 

of van buiten Velden zijn van harte 

welkom. Het programma is rond en live 

muziek ( Midlife Combo) is reeds 

vastgelegd. Voorverkoop van entreekaarten 

is op maandag 16 november 2009 tussen 

14.00 en 15.00 uur in de “Kiêsstolp” voor 

€4,- of op de dansmiddag voor €5,- 
 

Noteer nu alvast de data en  benader reeds  

diegene waarvan u denkt dat zij deze activiteit  

ook leuk  zullen vinden. 

 

Jeu de Boules  
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat 

er aan KBO leden woonachtig Rozenhof en 

omgeving de gelegenheid werd geboden, 

om Jeu de Boules te spelen bij Hay Fitten. 

Het is bij Hay alleen de bedoeling om 

kennis te maken met het Jeu de Boules spel. 

Als dat bevalt, dan kan men altijd lid 

worden van Jeu de Boules vereniging “De 

Kromme Herk”  

Elke donderdagmiddag is er dan 

gelegenheid om met andere KBO leden te 

Jeu de Boulen. 

 

Frenske 
Uit de “Kieskop” nummer 21      van 1augustus  

– 15 augustus 1947  

BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. 

Kwartelemerrt.  

Liefe  jongens 

Ik ben heel erg bedroef deze week wand we 

hebben deese week op school ut rappord 

gekregen en ben bleive zitte wand ik hat heel 

veel onvoldoendus zei de juffrouw behalve 

voor taal en schreive daar was ik beestig goed 

in en toen ik tuis kwam zij mein vader ook 

noch stomme ossekop tege me en nu moed ik 

dan noch een jaar naar de eerste klas maar ik 

moet maar goeie moet  houwe heef  joepie van 

de koster tege me gezeg en dat doe ik dan maar 

ook en ben ik nu met de vakkansie gaan 

wandele en toen ik in hasseld kwam gebeurde 

daar een groote ondplofving  ut knalde langs 

mein kop en alle mensen kwame de huize 

uitgerent en matje van de mulder met ut 

geweer en toen rende ze allemaal naar sjeng 

jakobs van halle in zein noodwoning want daar 

was ut  te doen en ze ware allemaal bang voor 

een nieje bom en toen ze goet keke zaage ze 

dat de glaaserkas naar benede was gevallen 

daar was pietje van sjeng  jacobs opgekroope 

om een stuk touw te zoeke en toen was hei met 

de touw  en de kas naar onder gedonderd en 

letterluk alle porselein naar de haaje  jammer 

voor sjeng  dat de hark er nu niet meer is en 

toen ben ik door gelopen naar de 

openlugtejater  daar speelde ze jozef zeine 

dotan de groote mense vonde ut heel mooi 

maar ik hat veel liever gehat dat ze jozef in de 

plaats van de put in de veiver geduwd hadde 

dan hat hij lekker moete kielpe en dan was hei 

misschien nog verdronke maar dat zou erg zein 

gewees want der gebeure zo al ongelukke 

genoeg  want deze  week is haai van duif graad 

getrouwt met jetje van keuniser  en hermis 

diekke is doot  en handrie lommen in 

schandelo naas vleezer naat  heef een tweeling 

en hei was der  erg blei mee want nu kreig hei  

van de distrebuusie  12 luiers in plaats van zes 

en krommetuins  geer  is nog bleier want die 

heef ook een 2 ling en die heef nu 8 jonges en 

1 meisje en hei is nu 12  en een half jaar 

getrouwd en ik meen dat  dat nog lang geen 

flauwe kul is en dan stuurt hij later een 

stoekadoors  deviezie  naar indie want bei jullie 

zal ut niet zoo warm zein als hier want ik rasel 

van de zweet de ganse dag en zoo 

verschrikkelijk heet is ut dat bos catrien met de 

blote  beene loop en das nog niemaals daar 

geweeze zeg mein moeder en teng de schoester 

is met vakanzie naar ut noorden met de fiets 

want hij zal wel zin gehat hebben in gebakke 

eijer met spek en ut was zoo heet dat teng  de 

korte broek aan hat en toen hij vertrok is heel 

velden gaan keike en mein oudste zuster vont 

hem toen een schattige feguur en alle meisjes 

vonde dat hij erge knappe beenen hat en nu ga 

ik weer gauw  naar bet want morgen moet ik 

weer naar de witteberg daar kreig ik weer een 

lekker  modder bat en gelukkig is nog niemant 

verongelukt  maar wij bidden ook heel erg voor 

jullie want als ik pruime eet denk ik zelfs nog 

aan jullie en als jullie nu piesangs eete moeten 

jullie ook eens aan mei denken  daaaag 

Jullie eeenig liefhebbende  Frenske                                                                                                    

F.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Os Mooder achter de PC. 
Os mam dat waas eine echte schat 

die kaokte, nijde, ging gaer in bad 

ze poetste,waste zelfs met eine dweil 

en echt ederein kreeg altied zien deil 

en ozze Pap kreeg veur eder klusje 

oet dankbaarheid ein lekker kusje 

ze zote s,aoves rustig beej den haard 

en hadde s’zondags lekkere appeltaart 
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helaas is ut nou euver met de pret 

os Mam zit nou achter ut internet 

maar Pap dae ondervind kier op kier 

en zaet ik krieg gaar gen kusjes mier 

haen zit dan duks zielig allein thoes 

en Mam die liefkoost nou een moes 

noeits mier eine lekkere appeltaart 

ut is hotmail ,dot, com en apestaart 

zelde is der beej os nog wat te aete 

ut kaoke is zeej nou gans vergaete 

jao internette duit zeej oor nao oor 

aete haole dat motte weej oet de moor 

eine bal gehakt en ok nog ein kroket 

want mam die zit achter ut internet 

ze verloor zoeë maar hieël vuel geld 

met pokere dao had ze neet op geteld 

en eine flinke man oet San Fransisco 

wil nou met eur gaon nao den disco 

ze deej zich veur as ein jonge griet 

maar nou raakt ze eum neet mier kwiet 

Pap geit nou maar gans allein nao bed 

want mam die zit waer achter ut internet. 
F.Theeuwen 

 

Luisteren kan zoveel zeggen. 
 
“Dag voor de Ouderen” op 

woensdag 23 september 2009 
Om 9.30 uur verzamelden zich 135 

senioren/ouderen en 25 vrijwilligers uit Arcen, 

Lomm en Velden in gemeenschapshuis “De 

Kiêsstolp”in Velden voor de “Dag voor de 

ouderen 2009”.  

 
Goede opkomst van de senioren/ouderen in “De Kiêsstolp 

in Velden 

 

De dag was geheel gratis voor de deelnemers  

en  tot stand gekomen door samenwerking 

tussen de volgende partijen:  KBO afdelingen 

Arcen- Lomm- Velden, Seniorenraad, Proteion 

thuiszorg, Synthese en de Gemeente Arcen en 

Velden. 

Nadat iedereen bij binnenkomst een wasknijper 

in kleur had gekregen (indeling in 4 groepen) 

werd gelijk aan koffie/thee en een stukje vlaai 

begonnen. 

Voor officiële opening en gang van zaken deze 

dag voerden Piet Vosbeek(KBO Velden), 

wethouder Sjraar Geelen, Peer Maas 

(Seniorenraad) en Bep Holla (Proteion) en Ger 

van Lipzig (Rode Kruis) het woord.  

Daarna begonnen de 4 verschillende groepjes 

met een groepsleider en ± 35 personen aan de 

diverse workshops. De mensen die wat 

moeilijker ter been waren verbleven de gehele 

dag op de begane grond. Een en ander was dus 

goed geregeld. 

Onze groep met de wasknijper blauw begon 

voor de middag met 2 workshops: 

De 1e workshop werd gegeven door Dorien 

Peters van Proteien. 

Dorien begon met de betekenis van het woord 

“Proteion”. Het is een Grieks woord en 

betekent:  

“Op de eerste rang”. 

Verder ging haar verhaal over “Telezorg” 

Zorgalarmering:  Mensen die nu en dan even 

hulp nodig hebben krijgen een zender en 

krijgen met een druk op een knop dag en nacht 

hulp van een zorginstelling. 

Zorg TV: Door op en naast bestaande televisie 

aan te brengen kan beeldcontact met 

verpleegkundige van zorginstelling of iemand 

van de familie rechtstreeks gemaakt worden. 

Ook biedt dit mogelijkheden voor patiënten die 

af en toe even niet weten, welke medicijnen 

ingenomen dienen te worden. 

Leefstijlmonitoring: Op bepaalde plaatsen in 

een huis worden sensoren ( elektrisch lampje) 

geplaatst. 

Deze sensor kan niet zien, maar geeft wel een 

seintje naar een zorginstelling dat de bewoner 

bijvoorbeeld op een bepaalde tijd is opgestaan, 

naar de badkamer is geweest etc.  Het 

dagpatroon met name voor dementerenden en 

kwetsbare ouderen is dan door de 

zorginstelling te volgen. Indien nodig kan dan 

tijdig ingegrepen worden. 

 
De blauwe groep tijdens de 1e workshop in een lokaal van 

“De Kiêsstolp” 
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De 2e workshop werd gegeven door Joke 

Machielse van Proteion over verantwoord 

werken thuis. 

Belangrijke zaken die zij kenbaar maakte 

waren: Scherm  van computer op juiste hoogte. 

Nooit op kruk gaan staan. Gasvlam moet altijd 

blauw zijn en duw nooit geen ventilatie dicht. 

Zorg nu en dan voor frisse buitenlucht. Geen 

losse snoeren op de vloer. Zorg voor goede 

rookmelders, vooral in de traphal boven en in 

de hal onder zijn  de rookmelders belangrijk. 

De trap mag niet glad zijn. Anti slip op de 

badkamer. Lage drempels in huis. Wat houding 

betreft mag rechte rug en tillen door de knie 

niet vergeten worden. In en uit de stoel is 

ondersteuning naar de voorkant belangrijk. 

Tenslotte wordt nog meegegeven, dat met een 

rolstoel  je altijd met de rug naar de stoeprand 

of naar een trapje moet gaan staan om de 

hoogte te overbruggen.    

 

Na deze workshops was de middagpauze. 

Direct in de grote zaal werd door een 

woordvoerder van de “Maaltijdservice Noord 

Limburg” een uiteenzetting gegeven over 

maaltijden die al vele mensen in Noord-

Limburg vanuit Venray ontvangen. Ook gaf hij 

sein te beginnen met de middagmaaltijd.  

 

 
De maaltijd van maaltijd service Noord- Limburg was 

goed te noemen 

 

Keurig en snel met hulp van vele partijen en 

vrijwilligers werd een en ander geserveerd. 

Zelfs werd nog de gelegenheid geboden om 

voor de 2
e
 keer terug te gaan. Reacties van alle 

mensen over de heerlijke en ook warme 

maaltijd was zeer zeker positief te noemen.  

Direct na  de maaltijd kwam de Country Line 

dansgroep onder leiding van Marian Smits een 

demonstratie Line dansen geven. Mooie dansen 

zoals de “Passidema”en “In dreams” werden 

door een 25 tal dames uitgevoerd. 

 

De zon schijnt niet  voor een paar bomen 
en bloemen, maar voor de vreugde van de 
hele wijde wereld. 

 
De line dans groep in aktie 

 

Het middagprogramma:   

De 3
e
 workshop werd door Madelein 

Goedhardt van de Volksuniversiteit Venray 

gegeven en ging over “het brein”van de mens. 

Door levenservaring wordt brein beter, aldus 

Madelein. Haar workshop ging hoofdzakelijk 

over gezichten en namen onthouden. Met 

rechter hersenhelft onthoudt 

gezichten/personen en met de linkerhelft kun je 

namen van de personen onthouden. Belangrijk 

is bepaalde kenmerken van personen te 

onthouden. (lang haar, lijkt op iemand etc.) 

Voor de naam hulpmiddeltje 

onthouden.(voorwerp- stad etc). Daarna 

combineren naam en persoon. 

De 4
e
 workshop ging over “Veilig en 

zelfstandig blijven wonen”door Til Janssen 

van Proteion. 

Wist u dat 1 op de 43 mensen van 55 jaar en 

ouder door ernstig letsel in het ziekenhuis 

terecht komt?  

Bij de 75 plussers is dat 1 op de 22 mensen, 

aldus Til. Het aantal valongevallen per jaar is 

88.000. 

Hoe ontstaan valongevallen?  De omgeving en 

de persoon zijn 2 zaken die een grote rol daarin 

spelen. 

Altijd s‟ nachts bij het opstaan lamp aanmaken 

en ga even op de bedrand zitten voordat je 

opstaat. Ouderen wachten dikwijls te lang met 

bril aanschaffen. Werking van medicijnen goed 

in de gaten houden. Medicijn kan het zien en 

het bewegen beïnvloeden. Meldt dit de dokter 

of verpleegkundige. 

Bewegen is de beste training voor het 

geheugen maar ook voor je hele lichaam. Met 

30 minuten bewegen zoals fietsen, lopen, 

tuinieren ben je al heel goed bezig. Probeer in 

elk geval te bewegen wat op je leeftijd nog 

kunt. Iets is beter dan niets.  

  

Na de laatste workshop werd onder het genot 

van koffie en een drankje nog even nagepraat. 

Als “Toetje” van de dag kwamen de 

“Moorbleumkes” op het podium. Bijna een uur 

lang wist de groep de vele ouderen te boeien 

bij het optreden. Altijd weer mooi om te zien 
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hoe deze vier personen zo op elkaar zijn 

afgestemd.  

 
Piet, Mariet, Mie en Ria altijd mooi. 

 

Alleen al met zo een afsluiting   ga je met een 

goed gevoel naar buiten. Uit vele reacties is 

gebleken, dat de gehele dag toch snel voorbij 

was. Een goed georganiseerde, een leerzame, 

maar vooral een mooie dag voor de ouderen 

werd afgesloten. Zeker is deze dag het volgend 

jaar voor herhaling vatbaar. 

Alle bezoekers ontvingen nog een mooie witte 

roos en een documentatie map.  

Rest  mij nog alle partijen en vrijwilligers te 

bedanken die hebben meegewerkt om deze 

geslaagde activiteit tot stand te brengen. 
GvR. 

 

Huifkarrentocht 2009 
In verband met vakantie van onze koetsier 

(begin september) werd deze activiteit 

verschoven.  

De activiteit vond nu plaats op dinsdag 29 

september 2009 om 14.00 uur vanaf de 

achterzijde van de RABO bank. Het weer was 

bewolkt, maar zeker geschikt om een 

huifkarrentocht te maken. Totaal 28 

deelnemers die zich bij Truus en Zus hadden 

opgegeven werden verdeeld over 2 huifkarren. 

 
Jan met zijn hulpen onderweg 

 

Lei en Jan met hulp van enkele ( hulp) 

koetsiers hadden een mooie route uitgezet. 

Langs de Maas richting Hasselt, 

Hasselderheide, Bong  door de bossen richting 

“De Witteberg”  Daar werd pauze gehouden,. 

Koffie van Cor zijn vrouw Ine ter plaatse was 

lekker en bijzonder welkom. Wat was het daar 

rustig en duidelijk was er sprake van een heel 

goede onderlinge sfeer. 

 
Rustig even bijkletsen op bank bij de “Witteberg” 

 

 Vele mensen vonden het daarom ook jammer 

om weer te vertrekken.  Koers werd echter 

gezet door de bossen richting “Jagersrust”. Dan 

terug richting Schandelo. Van de sanitaire stop 

bij Ben Lenders werd geen gebruik gemaakt. 

Via Gijsen (appelen) richting “Zwarte water”. 

Dan Paddeweg, Velden Oost richting Centrum. 

Het is al 17.00 uur als we terug zijn waar we 

waren gestart. Een ontzettend mooie tocht  

werd afgesloten. Een activiteit die het volgend 

jaar zeker weer op het programma van de KBO 

dient te staan. Hopelijk kan en wil Lei Geelen 

dit nog vele jaren voor de KBO  Velden dit 

doen. Lei en de overige (hulp) koetsiers van 

harte bedankt voor deze mooie aktivitet. 

 

Liefde in ons heeft de kiemkracht van het 
graan. 
 
Uit de bestuursvergadering  van 7 

oktober 2009 
Een greep uit het besprokene: 

 Het bestuur verwelkomt Chrit Janssen 

uit de Beatrixstraat, die als aspirant-

bestuurslid de vergaderingen gaat 

bijwonen. 

 In de nieuwe structuur onderscheiden 

we de volgende verenigingsactiviteiten: 

- Sport- en ontspanningsactiviteiten: 

biljarten, jeu de boules, fietsen,  

hobbygilde, kaarten, kienen, 

koersballen, reizen 
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- Ontmoeting-Educatie: kerstviering, 

kermismatinees, inloopmiddagen  

- Diensten-Vrijwilligershulp:  

Belastingservice, computerservice, 

felicitatiedienst, -klussendienst, 

SeniorWeb, Vrijwillige Ouderen 

Adviseurs  

- Communicatie: Nieuwsbrief, Website, 

Nestor 

- Belangenbehartiging, o.a. 

Seniorenraad 

 Bij de gemeente Venlo is subsidie 

aangevraagd voor het jaar 2010 op 

basis van een opgestelde 

activiteitenbegroting. 

 Het hobbygilde en het wervingsgroepje 

zijn tevreden over de belangstelling die 

ze hebben ondervonden op zaterdag  

12 september tijdens de braderie.  We 

zullen het volgend jaar zeker weer met 

een stand present zijn! 

 De Dag voor de Ouderen op 23 

september was zeer geslaagd. Ca. 150 

senioren uit Arcen, Lomm en Velden 

hebben deelgenomen aan een dag vol 

activiteiten. 

 Ook de najaarsreis op 15 september 

naar het land van Maas en Waal was 

een groot succes. Bij de planning van 

reisjes in de toekomst zal afgestemd 

worden met andere organisaties in het 

dorp die dagreisjes organiseren (EVA, 

buurtverenigingen e.d.).   

 De inloopmiddag op 27 oktober is 

volledig gewijd aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 18 

november. We kunnen die middag 

in debat gaan met de 

hoogstgeplaatste kandidaten uit 

Arcen, Lomm of Velden op de 

verschillende lijsten. Zie ook de 

aparte uitnodiging elders in dit blad. 

 We zoeken een kandidaat (en een 

reserve) om namens de KBO-

Velden zitting te nemen in de 

Seniorenraad van de gemeente 

Venlo. 

 Het bestuur gaat akkoord met het 

definitief ontwerp voor de Brede 

Maatschappelijke Voorziening.  

 

Bijeenkomst (jongere) senioren en 

senioren die zich jong voelen 
Op 13 oktober 2009 werd deze 

bijeenkomst. De bedoeling was om ook 

jongere senioren mee te laten denken aan 

KBO activitieten Totaal 20 personen waren 

op de bijeenkomst afgekomen. Nieuwe 

activiteiten zoals museabezoek, wandelen, 

lees-schrijfgroepjes, kook-wijncursus, 

nieuwe levensfase werden genoemd. Ook 

duidelijk kenbaar werd gemaakt, dat de 

KBO jongere senioren hard nodig heeft om 

de activiteiten voor alle senioren/ouderen 

te kunnen regelen. 

Een zinvolle bijeenkomst werd om 16.00 

uur afgesloten.  

 

Overigens zijn we als KBO ontzettend blij 

dat we in september 2009 weer 10 nieuwe 

leden hebben mogen begroeten.  

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Vraag 

gewoon eens een kennis en geef het ons 

door.----- Samen kunnen we meer------ 

 

Leercentrum SeniorWeb Velden 
Speciaal voor 50+-ers! 

“Eigenlijk kun je toch niet meer zonder de 

computer!” 

Vindt u dat ook? 
 

 
 

We zijn weer gestart! 

Wij helpen u stap voor stap u over de 

drempel. 

U kunt – om het uit te proberen – bij ons 

een computer lenen. 

Wij geven u graag een persoonlijke 

toelichting in ons leslokaal 

U kunt zich nu aanmelden voor onze 

cursussen v.a. januari 2010 

Telefoon 077-4722163 en 077-4721065 

 

Basis- en e-mail/internetcursus 

12 lessen met onderbreking van  

enkele weken tussen lesweek 8 en 9 

Fotobewerkingscursus 
 
inclusief bijbehorend lesmateriaal. 

 
MINIMABELEID van de GEMEENTE 

VENLO 
Ter afsluiting van de reeks artikelen over het 

minimabeleid van de Gemeente Venlo de 

informatie met betrekking tot de 

kwijtschelding van de gemeentelijke 
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belastingen, de schuldhulpverlening, de 

duurzame goederen en de collectieve 

zorgverzekering voor de minima. 

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

De gemeente Venlo kent een regeling waarbij 

inwoners van de gemeente die een 

minimuminkomen hebben, kwijtschelding van 

gemeentelijke heffingen en belastingen kunnen 

aanvragen. 

Bij de aanslag die u jaarlijks krijgt van de 

gemeente zit hierover informatie ingesloten. 

Als u meent dat u eventueel recht heeft op de 

kwijtschelding vraagt u die dan ook aan.  

Hebt u vragen hierover dan kunt u contact 

opnemen met het waterschapsbedrijf Limburg.  

 

Schuldhulpverlening 

Ook schuldhulpverlening is een onderdeel van 

het minimabeleid. Binnen de afdeling Sociale 

zaken zijn een aantal collega‟s belast met 

aanvragen om hulpverlening bij 

problematische schulden. 

Betreft problematische schulden omdat het niet 

de bedoeling is dat, als men één keer een nota 

niet kan betalen of een schuld heeft waarvoor 

men zelf een regeling kan treffen, een aanvraag 

om schuldhulpverlening indient. 

Alleen als men er zelf niet meer uitkomt, kan 

de gemeente hulp bieden. Dien dan wel tijdig 

een aanvraag in en laat het niet lopen tot u 

bijvoorbeeld uit huis wordt gezet of wordt 

afgesloten van gas en licht vanwege hoge 

schulden. 

Samen met u gaat de collega zoeken naar de 

beste oplossing.  

Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de 

Stadswinkels in Venlo en Blerick en het 

Werkplein. 

 

Duurzame gebruiksgoederen 

Onder duurzame gebruiksgoederen worden in 

het minimabeleid verstaan die zaken die 

redelijkerwijs als noodzakelijk zijn aan te 

merken om het huishouden te laten 

functioneren en maatschappelijk isolement te 

voorkomen. Voor het minimabeleid gaat het 

(vanaf 1 januari 2005) concreet om 

wasmachine, koelkast, kooktoestellen 

(komfoor of fornuis), matrassen en beddengoed.  

Deze regeling is vanaf 1 januari 2009 

uitgebreid met fietsen, stofzuigers, 

vloerbedekking en gordijnen. 

Er zijn twee mogelijkheden tot vergoeding van 

kosten: reparatie en vervanging. Dus niet voor 

de eerste aanschaf. 

Indien reparatie van het duurzame 

gebruiksgoed mogelijk is komen de kosten 

daarvan, inclusief de voorrijkosten, voor 

vergoeding in aanmerking. 

Indien er sprake is van vervanging van 

gebruiksgoederen is de hoogte van de 

vergoeding gekoppeld aan vastgestelde 

richtprijzen, dus hiervoor gelden maximale 

bedragen. 

Bij het bepalen van het te vergoeden bedrag 

wordt in voorkomende gevallen rekening 

gehouden met de geldende 

verwijderingsbijdrage.  

De aanvrager moet zelf via een deskundige of 

erkend bedrijf aantonen dat reparatie van het 

betreffende gebruiksgoed niet mogelijk is dan 

wel dat de kosten daarvan niet in redelijke 

verhouding staan tot de waarde of verdere 

gebruiksduur. 

 

Om voor een vergoeding van noodzakelijke 

kosten in aanmerking te komen, moet aan een 

aantal eisen worden voldaan:  

 Een zelfstandige huishouding voeren; 

 Laag inkomen. Met een laag inkomen 

wordt verstaan een inkomen tot en met 

120% van de geldende bijstandsnorm. 

Mensen met een laag inkomen worden 

onderverdeeld in categorie A (tot en 

met 110% van geldende bijstandsnorm) 

en categorie B (personen met een 

inkomen van 111 tot en met 120% van 

de geldende bijstandsnorm). Daarnaast 

geldt dat gedurende drie jaar 

onafgebroken het inkomen niet hoger 

dan het laag inkomen mag hebben 

bedragen.  

 Verder geldt dat rekening wordt 

gehouden met een financiële reserve 

(€ 1.854,00 per huishouden / extra 

€ 3.476,00 per persoon voor 65-

plussers). Dit is exclusief spaargelden 

van minderjarige kinderen.   

 

De vergoeding bedraagt maximaal € 927,00 

per kalenderjaar dan wel een bedrag van 

maximaal € 1.854,00 in één keer per twee 

kalenderjaren. 

 

Vergoedingenlijst: 

Koelkast    € 269,00 

Wasmachine   € 479,00 

Fornuis    € 307,00 

Kooktoestel 4-pits   € 200,00  

Fiets     € 150,00 

Stofzuiger    € 102,00 

Vloerbedekking (afh.afmeting/vertrek) 

Gordijnen 

 

Voor personen van 65 jaar en ouder gelden de 

volgende inkomensgrenzen: 

 

 Tot 110%  111%-120% 
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Echtpaar 65+ € 1.414,60 € 1.543,20 

Alleenstaande 

ouder 

€ 1.271,00 € 1.386,56 

Alleenstaande  € 988,57 € 1.078,44 

Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de 

Stadswinkels te Venlo en Blerick en het 

Werkplein.  

 

Collectieve zorgverzekering voor minima 

De gemeente Venlo heeft met zorgverzekeraar 

VGZ een collectieve zorgverzekering voor 

inwoners met een minimuminkomen afgesloten. 

De zogeheten Zorg Compleet Aanvullende 

Verzekering. Met deze verzekering zijn de 

deelnemers uitgebreid verzekerd zonder extra 

kosten. Naast de vergoedingen uit de 

basisverzekering en de aanvullende 

verzekering kent de collectieve verzekering 

namelijk nog een aantal vergoedingen 

waarvoor normaal gesproken bijzondere 

bijstand aangevraagd moet worden. Deelname 

aan deze verzekering betekent dus ook dat 

geen bijzondere bijstand meer hoeft te worden 

aangevraagd. Deelnemers kunnen dus 

medische kosten declareren bij één loket het 

VGZ. Dit is ook nog eens veel 

klantvriendelijker. De gemeente Venlo heeft 

bij het VGZ op de basisverzekering en de 

aanvullende verzekering kortingen 

onderhandeld. 

Daarnaast krijgt elke deelnemer een bedrag van 

€ 12,00 per maand van de gemeente als 

bijdrage in de premie.  

 

Zoals reeds eerder aangegeven zal het 

complete overzicht binnenkort op onze website 

www.kbovelden.nl te zien zijn. 

 

Frenske en Theike: 
Bis dich ok die meining toe gedaon dat de 

kinder op vandaag vuel wiezer zien as weej 

vreuger 

ware, zag Frenske? 

Dat kanste toch neet meine dao geluif ik echt 

neet in, zag Theike ,waorum zoele die wiezer 

zien as weej dao geluif ik niks van dat zeen ik 

neet zitte. Dan moste is good luustere, zag 

Frenske waer, daen alste van mien broor dae 

is net twintig dae kreeg ein gooie baan op ein 

groeët kantoeër. Op eine zekere daag mos haen 

beej den Hoeëgste baas komme dae haen nog 

noeits gezeen had maar den baas um ok neet. 

Wae bis dich, vroog dae baas? Dae jong 

neumde ziene naam en vertelde dat haen nog 

maar pas beej um in deens waas. Good jong, 

zag daen Directeur , wils dich zurge dat d,r 

veur mich geboekt wuurd op de Nieuw-

Amsterdam dat is ein hieël modern en deur 

passagiersschip met as vertrek datum 15 

November 2009. Ik gaon dan veur ein groeëte 

zakenreis veer waeke weg. 

Neem mich neet kwaolijk, zag dae jong maar ik 

weit veur  honderd procent zeker dat ut schip 

op daen datum neet vertrekt maar pas op de 

achttiende. Nou daen Directeur waas wel efkes 

onder den indruk van zoeëvuel wiesheid. Good 

jong, zag dae Directeur ,dan maar den 

achttiende maar dich kans nog wat anders veur 

mich doon, ik wil gaer morge de aolie orders 

de deur oet doon, wils dich dao dan veur zurge 

astebleef? Menneer , zag dae jong waer ,ik mot 

och bekenne dat ik zeker weit dat de pries van 

den aolie morge sterk in pries is gedaald dus ik 

zoel nog ein paar daag wachte as ik och waas. 

Dich hebs ut aardig door merk ik, zag daen 

directeur , dat zal ik neet vergaete as weej 

euver loeënsverhoeëging gaon praote. Maar 

nou wilste misschien wal efkes mien 

secretaresse rope dat die efkes nao mich toe 

mot komme astebleef? 

Dien secretaresse mijnheer, die is vandaag 

neet heej, zag dae jong waer. Wat, zag dae 

directeur is die dan krank of haet ze waer….eh 

de wets wal wao megjes aaf en toe last van 

hebbe? Nae , zag dae jong, dat krieg ze pas 

euver viertiendaag. 

En dich maar zegge dat de jonge op vandaag 

neet wiezer zien as weej vreuger, zag Frenske 

dao kiekste toch wal van op of neet dan. en 

geliek had dae of neet? 

F.Theeuwen. 

 

VOA’S - VRIJWILLIGE OUDEREN  

ADVISEURS 
In het Nederlandse woud van regels is 

verdwalen niet moeilijk, derhalve beschikt 

onze vereniging over 5 VOA‟s die  opgeleid 

zijn om daar waar nodig voor onze leden de 

weg te vinden.  

De vrijwillige ouderen adviseurs zijn graag 

bereid om u ondersteuning te bieden.  

De VOA‟s met een * willen u bovendien graag 

helpen bij regelen van uw belastingzaken. 

De VOA‟s zijn als volgt bereikbaar: 

Huub van den Hombergh  - 4721955                                           

Sjaak Hovens    - 4721413 

Jo van Keeken  *  - 4721201 

Frans van Neer *  - 8502443 

Wiel Scheffer    - 4722782 

Om in je agenda te schrijven:  

  

27 oktober 2009    Ouderendebat 

28 november 2009 “Sintendris” matinee 

 

De volgende Nestor en nieuwsbrief komen 

uit op 1 december 2009 

 

http://www.kbovelden.nl/
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