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Van 2009 naar 2010.  
Hoe voelde het om het jaar 2009 achter ons 

te laten? Hoe voelt het nu we allemaal bij 

de gemeente Venlo horen? Wat zal het 

nieuwe jaar ons brengen? Hoe was 2009 en 

welke verrassingen heeft dit nieuwe jaar 

voor ons in petto? Ik weet het niet en laat 

me graag verrassen.  

In het afgelopen jaar gebeurde er veel in 

onze verenging. Het was een mooi jaar 

waar ik met plezier op terugkijk.  

Ik ben  trots op diverse gebeurtenissen in 

2009. Op Baer Geelen die Ridder werd in 

de Orde van Oranje Nassau. Op  Karel 

Dirkx die de Pauselijke onderscheiding Pro 

Exclesia Ponticifi ontving. Op  Annie 

Theelen  die de Gemeente Medaille van 

Verdienste kreeg. Op Ger Peeters die door 

de “De Wuiles” werd  onderscheiden. Op 

de redactie van onze nieuwsbrief die er 

alles aan deed om ons een steeds beter 

product aan te bieden. Op vrijwilligers en 

bestuursleden die onze eigen Website 

maakten. Op onze Nestorverzorgers en 

bezorgers. Op de organisatoren van de 

inloopmiddagen. Kortom, ik ben  trots op 

al onze vrijwilligers en bestuursleden die 

het uitgebreide programma van onze KBO  

tijdig en met plezier uitvoerden. Wat mij 

betreft,  gaan we  in 2010 zo door.  

De fusie met de gemeente Venlo brengt 

veranderingen met zich mee. De 

Seniorenraad van Arcen, Lomm en Velden 

is opgeheven. Wij zullen aansluiten bij de 

Seniorenraad van Venlo. Hetzelfde geldt 

voor de WMO Raad. Het WMO Forum 

van Venlo zal nu de zaken met betrekking 

tot de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning behartigen. Wij hebben 

afscheid genomen van de KBO Regio Peel 

en Maas en zullen aanschuiven bij de KBO 

Regio Helden-Venlo.  

Ook in 2010 zullen we weer een 

aantrekkelijk programma aanbieden. 

Misschien moeten we het hier en daar wat 

zuiniger aan doen. Uitgangspunt is dat we 

in 2010 op dezelfde basis als in 2009 

gemeentelijke subsidie ontvangen. De 

subsidieregels van de gemeente Venlo 

zullen wellicht voor verrassingen zorgen.  

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is 

het jaar 2010 al 9 dagen oud. Ik hoop en 

verwacht dat het nieuwe jaar een goed jaar 

voor ons allen zal zijn. Maar ook in 2010 

zullen we weer allemaal ons best moeten 

doen. Doe daarom mee! Samen zijn we 

sterk! 

Ik wens u allen een voorspoedig jaar toe. 
Piet Vosbeek, voorzitter. 

 

Jaarvergadering KBO Velden 
Op dinsdag 2 maart 2010 om 14.00 uur 

wordt bij het „Wapen van Velden” (Bouten) 

de algemene jaarvergadering gehouden. De 

diverse jaarstukken zult u in februari 

ontvangen. Na de vergadering is het 

traditie, dat de middag met kienen wordt 

afgesloten.  

Noteer reeds de datum op uw kalender. 

 

Beoordeel niemand voordat u zelf in zijn 
of haar omstandigheden bent geweest. 
 

Archief KBO Velden 
Opschoning van het archief is nu en dan 

noodzakelijk. Bij de KBO is dat niet anders. 

Maar zoals zo dikwijls het komt er gewoon 
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niet van. Daarom willen we graag een 

vrijwilliger vragen 

om dit te verzorgen.  

Heeft u belangstelling 

en tijd om een en 

ander thuis naar 

behoren te ordenen 

laat het even weten 

aan: Piet Vosbeek 

telefoon  4733374 

 

Keuringsartsen 
Als je rijbewijs moet worden verlengd op 

het moment dat 70 wordt, maar ook op 

momenten dat daarna verlenging nodig is, 

heb je een verklaring nodig van  een 

keuringsarts. Hij/of zij dient vast te stellen 

dat je nog goed in staat bent  om aan het 

verkeer deel te nemen. 

Het KBO Limburg in Roermond kan u 

helpen bij het zoeken naar een keuringsarts 

die veel keuringen verricht voor 

senioren/ouderen.  

Als u dat wilt dan kunt u op 

dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur 

bellen met het KBO Roermond op 0475-

381744 Tijdens dit telefoontje krijgt u de 

naam van de keuringsarts waar u dan 

verder een afspraak mee kunt regelen. 

 

Winters landschap 
Al rond de kerstdagen van 2009 kregen we 

te maken met een winters landschap. Veel 

mensen vinden het geweldig terwijl  

anderen het niet als niet leuk ervaren. 

Denk daarbij maar aan een langdurige 

vorstperiode waarbij de wegen slecht zijn. 

Veel, vooral oudere mensen zijn dan 

genoodzaakt om binnen te blijven met alle 

gevolgen van dien.  

 

Als we de drukte van de wereld nuchter 
bekijken is het niet veel. 
 
Frenske 
Uit de “Kieskop” nummer 22    van 15 

augustus  –31 augustus 1947  

BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. 

Kwartelemerrt.  

Liefe  jongens 

We zitte nog steeds in een gloejende hitte 

en we kenne nu de eijer beina op de 

plavuize bakken van de stoep want die die 

zijn al allemaal gemaak en kenne de 

granate weer komen en mein vader is de 

vorige week naar de vendelese hei gewees 

daar was de zesdaagse en daar heef dirk 

zuitgees en maan van vrouw leenen ook 

meegereje  en beestig goet want wei hadde 

beina gewonne en ut was schitterent want 

dirk had de korte broek aan en een zebra 

hemd en als hei langs kwam kiepte de 

veldese allemaal een emmer water op zein 

kop en riepen dan hup hup hup dirk en nu 

zal hei wel wat worden hier misschien wel 

bestuurslid van de fanfaar en nu kreige we 

de 31 ste hier ook een fiets wetstreit in ut 

dorp daar hebbe ze voor 2 maande al de 

weg open gebroken en nu zien we niemant 

meer en zein we bedankt voor de 

belangstelling en kunne savonts in ut 

duister gezellig de nek breeke en eers 

wouwe ze de fietswedstreit houwe op de 

schandelseweg  maar die wort niet getert 

dat doen ze alleen in aarse behalve van 

smittei tot bruure lei dat stukje wort wel 

getert maar dat komt omdat bruure lei zein 

vrouw van aarse is en daarom kreige die ter 

voor de deur en sjeekske van kuupers maan 

is ook renne aan ut leeren en zo hart dat hei 

bij ledang die dikke boom gesplete  heef en 

hij met zijn hersens kan gaan knikkere  

maar nu is de boom al beina diggegroeid 

anders zein er niet veel ongelukke gebeurt 

in velden alleen huube lies is getrouwt met 

haai korsten en Frits van de koster heef zo 

hart gekampeerd dat hei smorgens zein 

portemonnee met twintig gulden kweit was 

en nu geef hei ut op aan de wederopbouw 

daar kreig hei ut zo betaalt en  tejo van 

wies van de  smit heef zig zelf de haare 

afgesneje en toen een dugtig pak preugel 

van zein moeder gekreege en daar moet ik 

tegen protesteren want waar bleive onze 

regte als we zelf nog geen baas meer zijn 

over onze haaren en nu heef onze arme tejo 

zo kaal draf maar zo gouw als de school 

begint zeg ik ut tegen onze juffrouw en dan 

stuure we een telegram naar de 

vijligsheitraat daar komen ze tenminste op 

voor de regte van ons  ondergedrukte en 

dan moet ut maar eens uit zijn met die 

hartvogtige moeders die voor ons de 

wereld tot een hel maken en hand van haf 

en rodde sjeng zein nu beina klaar met ut 

ophaale van de honde belasting en nu zein 

ze aan beeken veegen en hebbe nog vier 
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mijnen gevonden en toen ging de jeug daar 

vuurtje bei stooken dat hat weer wat 

kunnen worden ik vind dat de moeders veel 

meer naar ons moete keike en meer preugel 

geven dan gebeure der niet zoveel 

ongelukke dat zeg mein moeder ook en nu 

ga ik weer gauw naar bet want anders 

gebeurt der weer een ongeluk en nu wens 

ik jullie allemaal weer goeje nag en wel 

teruste. 

Jullie eenig liefhebbende frenske                                                                                                       
F.V.     

 

Passiespelen 2010 
KBO leden kunnen goedkoper naar de 

Passiespelen 2010 in Tegelen. 

De Passiespelen worden gehouden tussen 

16 mei en 12 september 2010. 

Een speciale KBO uitvoering is er op 

zondag 13 juni 2009 om 14.30 uur.  Voor 

de Limburgse KBO afdelingen is er al een 

speciale uitvoering op zondag 30 mei 2009. 

Mocht je 13 juni 2009 beslist niet kunnen, 

dan behoort 30 mei 2009 nog tot de 

mogelijkheden. 

De entree bedraagt €28,50,- (1
e
 rang) of € 

21,- (2
e
 rang).Dit is inclusief koffie en 

vlaai in de pauze. Normale prijzen zijn 

respectievelijk € 35,- en € 29,- (zonder 

koffie en vlaai). 

Wilt u ook wel eens naar de Passiespelen 

en wilt u gebruik maken van genoemd 

aanbod geef het dan even door aan Ger 

Peeters telefoon 077- 4721422 

Graag voor 25 januari 2010 kenbaar 

maken.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“Sintendrismatinee” 28 november  

2009 
Het was al weer de 4

e
 keer dat het KBO 

Velden het “Kermismatinee/ Sintendris” 

organiseert.  

Ruim 70 personen waren  om 14.00 uur 

naar “De Kiêsstolp”  gekomen  om de 

openingsmelodie van het orkest “Midlife 

Combo “ mee te maken.  De sfeer was al 

direct goed en de dansvloer was vrijwel 

altijd bezet. Verschillende personen deze 

middag vonden de sfeer zo mooi, dat ze 

vrijwel geen dans hebben overgeslagen. 

Ook in de korte pauzes gaven mensen die  

“Line dans” onder de knie hadden (eigen 

initiatief ) een mooie demonstratie.  

Ook waren er mensen die alleen waren 

gekomen, om naar de mooie, rustige, 

ouderwetse muziek te luisteren. Geen 

probleem op deze middag  het kon  

allemaal. 

Buiten de pauzes die door de “Line dans” 

mensen goed werd gebruikt, was er een 

tombola. Vele mooie  prijzen (dank aan 

enkele sponsors) werden door de mensen 

mee naar huis genomen. Deze middag die 

van 14.00 – 18.00 uur duurde was evenals 

andere keren weer veel te gauw 

om.

Sfeer tijdens het matinee zit er weer goed in 

 

Gesteld kan worden, dat dit 

“Sintendrismatinee”  zeer geslaagd is te 

noemen. Door enkele bezoekers werd 

verzocht met deze activiteit in 2010 zeker 

weer te door te gaan.  
GvR 

 

Sfeervolle Kerstviering 2009 
Sfeervol ingericht was de zaal “De 

Kiêsstolp”op dinsdag 15 december 2009 

voor de KBO kerstmiddag. De organisatie 

had een goed programma voor de ruim  

120 KBO leden samengesteld. 

Mooie kerstliedjes werden door het 

kerkkoor ten gehore gebracht. Aan het 

verzoek van Karel Dirkx om liedjes mee te 

zingen werd bij de bekende kerstliedjes 

goed gevolg gegeven. Na een aantal liedjes 

was er even een korte pauze waarin een 

lekkere kerstkrans met koffie werden 

gereserveerd. Tussen de diverse liedjes 

voor en na de pauze werden door diverse 

KBO bestuursleden mooie teksten onder 

andere over “duister en licht” 

voorgedragen.  Ook andere leuke teksten 

over de (onmisbare) rollator en het oudere 

echtpaar dat nog miljoenen waard was, 

werden kenbaar gemaakt. 
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Bep Felten had dit jaar een mooie adventskrans gemaakt. 

 

Voordat aan de koffietafel werd begonnen 

kwamen heel onverwacht kleine kinderen 

van de kinderopvang van “De Kiêsstolp” 

binnen. Spontaan zongen en rinkelden deze 

kleintjes  samen met de leidsters 2 

kerstliedjes. Met een luid applaus en een 

kleine versnapering verlieten deze kleintjes 

weer de zaal. Aansluitend was er een 

koffietafel welke door “ Wapen van 

Velden”en de vele vrijwilligers keurig 

werd verzorgd. Rond 17.00 uur werd de 

sfeervolle kerstmiddag afgesloten. “Dank 

aan iedereen”aldus voorzitter Piet Vosbeek 

die hebben meegewerkt om van deze 

middag een mooie middag te maken. 
GvR. 

 

Geen weg is lang met een vriend aan je zij. 
 

De Buut veur de KBO. 
Dames en Hiere ,laezers en laezeresse of 

hoe wilt geej dat ik och aanspraek?  

Nou weej toch in de buurt zien van Gekke 

maondaag en efkes later ok nog Karnaval 

gaon viere kumpt ut misschien good oet dat 

ik och vertel wat mich dit jaor allemaol 

euverkomme is. 

Geej hoef ut neet te geluive as geej neet 

wilt want ut is toch allemaol gelaoge maar 

veur ut zelfde geld kan zoeë wat ederein 

euverkomme. 

Toen ik ein van dees daag van oet de stad 

nao hoes reej met miene auto , weej haaje 

net eine nieje auto radio gekoch en dao nao 

nog efkes de stad in ware  gewaes en 

lekker haaje genote van ein paar, nou ein 

paar ut ware der wal veer, borreltjes haaje 

gedronke wao natuurlijk mien vrouw ok 

beej waas, zoog ik op ein zeker moment 

dat eine pliessie auto os veurbeej ging en 

die pliessievrouw maar zwaaije en zwaaije. 

Wae is dat,vroog mien vrouw, kins dich die 

en wao kins dich die dan van dat woei ik 

wel is gaer weite? 

Ik zag die ken ik neet en ik weit ok neet 

waorum die zoeë gek duit. Maar ein stuk 

wiejer stond zeej met eure auto naeve de 

waeg op ein parkeerplaats en goof aan dat 

ik doa ok mos komme staon. Meneer, zag 

die pliesievrouw, meug ik och riejbewies 

efkes zeen? Ik zag, mien riejbewies wie 

zoeë heb geej dat nog noeits gezeen dan? 

Nae, zag zeej, nog noeits en kom op ik heb 

genne tied. Ik zag  nog, en dees daag heb 

geej mich dat nog aafgenome toen haaj ik 

eine borrel te vuel op en nou wilt geej dat 

waer zeen. Meneer, zag zeej waer, dreij dat 

raempke van ogge auto is wiejer aope ik 

kan och neet verstaon en zet dae radio is 

wat zaagter. Ik zag nog, maar mevrouw de 

pliesie ut is toch ongeluifelijk in Hilversum 

make ze de muziek en heej kunne weej um 

huure. Dat is nog niks, zag die 

pliesievrouw, in Schiedam brouwe ze de 

jenever en heej kan ik um ruuke. 

 

Ik  mos later euver eine streep laupe met de 

hand veuroet en truuk met mien hand 

opziej en toen zag dat mins, gaon maar nao 

hoes ut is in orde. Dat snap ik neet, zag 

mien vrouw daste zoeë recht zonder um te 

valle euver dae streep hebs kunne laupe? Ik 

zag, ik snap dat wal dat kan ik allein as ik 

ein stuk in de hakke heb. 

 

Nae minse maar zoeë zien die pliesie 

vrouwe op vandaag. Op ein zeker moment 

zag zeej taege mich, bin is ierlijk meneer, 

bis dich neet dae man dae aafgeloupe 

zondaag beej de chinees in velde taege de 

moor stond te plasse met nog eine andere 

man? Ik zag, luuster ens pliesievrouwke, 

dich geluifs toch neet dat ik mien eige 

broor gaon verroije of waal dan.  
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Nae Dames en Hiere eine mins kan wat 

met make zoë waas ik ein dees daag  op ein 

begrafenis in ut zuuje van de provincie en 

toen weej, mien broor en ik, van ut kerkhof 

aaf ginge zag ik taege mien breurke, hebs 

dich heej  ok zon raar geveul aan dao aan 

euvergehalde ik weit eigenlijk neet hoe ik 

dat oet mot legge ik vond dat toch wal zoe 

ein rare begrafenis dat heb ik nog noeits 

mei gemaakt.Net waste zaes, zag mien 

breurke mien geveul is eigenlijk ut zelfde , 

nae dao hebste echt geliek in wat ein rare 

begrafenis  waas dat. Ik zag nog wat is dich 

dan eigenlijk opgevalle ik dach as haen 

mich dat zaet kan ik dat vergelieke of dat 

ut dan ut zelfde waas 

wat mich waas 

opgevalle.Nou zaet 

mien broor um is 

wat te neume  op dat 

moment dat ze de 

kist lete zakke en  

toen de fanfare ut 

Wilhelmus begos te 

speule waas der 

nemus aan ut danse 

as weej twië en dat 

vond ik raar. 

 

Jao laezers en laezeresse kinder die weite 

van alles op vandaag. Zoëe kwaam op eine 

zekere daag eine inspecteur op de liegere 

schoel op bezeuk. Veurdat dae kwaam had 

ut hoofd van de schoeël de kinder al 

gewaarschuwd dat dae inspecteur eine rare 

waas. Dus zag dae taege de kinder, let 

good op as haen och wat geit vraoge. Dao 

kwaam den Inspecteur binne. Dag kinderen, 

zag haen, Ik ben vandaag hier naar toe 

gekomen om is te kijken of de juffrouw 

jullie alles goed geleerd heeft dus we 

beginnen vooraan. Let op zag haen op ein 

zeker moment taege de kinder, ik wil 

weten of jullie ook goed kunnen rekenen 

dus let op. De school is vijftig meter lang, 

tien meter breed en twaalf meter hoog. 

Hoe oud ben ik. Nou idderein keek op en 

ze begoste allemaol driftig te raekene  

behalve dae jong van miene buurman dae 

stook geliek ziene vinger in de loch en zag, 

Meneer de Inspecteur ik weet het. Nou ik 

ben benieuwd, zag dae Inspecteur, zeg het 

maar kereltje,Vierenveertig jaar oud 

meneer de inspecteur bent U, zag dat 

menke. Goed zo kereltje, zag dae man 

maar hoe heb je dat zo snel uitgerekend? 

Nou, zag dat menke waer, dat zal ik u is 

eventjes fijn uit de deuk doon ik heb thuis 

een broertje en die is 22 jaar en dat is een 

halve gare U bent dus een ganse  gare dus 

U bent 44 jaor. 

Nae zoe bin ik ein dezer daag nao ein 

circus veurstelling gewaes dao stond eine 

dompteur met eine lieuw in de piste. Op 

ein zeker moment deej dae dompteur de 

mond aop van dae lieuw en reep, geacht 

publiek attentie, en dao kwaam mich ein 

wolk van ein megje nao binne in die piste 

neet te geluive, het deej zich ut blousje oet, 

haolde ein borst te veurschien en stopte die 

beej dae lieuw in de mond. Ut publiek 

begos te klappe zoe fijn vonde ze dat. Toen 

zag dae dompteur, is er misschien iemand 

in deze circus tent die dat ook wel eens wil 

doen? Toen reep ein klein ald menke van 

de tribune, ik zoel dat ok wal is wille doon 

meneer maar ik weit neet of ik zonne 

groeëte mond heb as de lieuw. 

 

Ik dink dat ik nou maar gaon stoppe ut haet 

nou toch lang genog gedeurd wat heej 

baove steit dat zal wal kloppe en is heej of 

dao dan ok wal gebeurd maar ut moeiste is 

toch wal,wat dache um nog in deze tied 

hard te kunne lache jao dan is ut good, nou 

dan bin ik klaor hoije en dan maar tot ut 

volgend jaor. 

F. Th. 

 

Monument “Frenske vân de 

Kwartelemèrt”  
Op zondag 27 december 2009 heeft 

burgemeester Tans (een van zijn laatste 

handelingen voor de gemeente Arcen en 

Velden) het monument geopend. Na de 

H.Mis waren vele (oud) Veldenaren naar 

de onthulling toe gekomen. Het mooie 

beeldje van “Frenske” een jongensfiguur 

die de dorpsnieuwtjes vertelde  in het 

militaire contactblad “De Kiëskop” die de 

Veldense oorlogsveteranen destijds in het 

voormalige Nederlands – Indië ontvingen 

is gemaakt door Mieke Knaapen.  

Naast het beeldje werden ook nog 2 

tekstborden onthuld. Na de onthulling is 

het beeldje tijdelijk weggehaald, omdat het 

beter is het vastzetten van het beeldje op de 

hardstenen voet bij hogere temperaturen te 
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doen. Al met al een geslaagde activiteit van 

de Stichting Veldense Volkscultuur. 

 
Een 6 tal oud Indiëgangers  van links naar rechts: Jeu 

Lommen, Wiel Verspay, Toën Kuijpers, Sef Nellen, Wiel 

Janssen en Jac Fleuren (daarachter burgemeester Tans) 

 

Nog enkele uurtjes hebben de genodigden 

(waaronder een 6 tal oud Indiëgangers in 

hostellerie “De Maasduinen” samen 

doorgebracht.  

 

Je hebt nooit ergens tijd voor, je zult er tijd 
voor moeten maken. 
 

Op zien Veldes plat: 
Ut is lang geleeje maar toen waas ut zoeë 

dat op eine zekere daag eine Veldenaer nao 

Amsterdam ging veur zake en haen s‟aoves 

naor ein deur hotel ging um te euvernachte. 

Haen ging nog efkes op ut terras zitte en 

dao zoot mich toch ein moeije meid 

ongeluifelijk. Dae Veldenaer ging beej die 

schoeënheid aan eur taofel zitte en nao dat 

ze wat met elkaar  gepraot en gedronke 

hebbe geit dae Veldenaer nao de receptie 

en zag taege dae man, ik haaj gaer ein 

kamer veur mich en mien vrouw maar die 

zit nog efkes op ut terras. 

Haen krieg die kamer toegeweze en geit 

met die blonde dame nao baove. 

Daags dao nao kumt dae Veldenaer aan 

beej de receptie en zaet taege dae 

receptionist , meug ik de raekening hebbe 

astebleef. Dae man beej de receptie kiekt in 

zien book en zaet taege dae Veldenaer, dat 

is dan precies, 11.884 euro inclusief. 

Kom maak ut nou, zag dae Veldenaer, is 

dat zoeë vuel veur maar eine nacht? Dae 

man beej de receptie begos te glimlache en 

zag taege dae Veldenaer, veur dich wal 

maar dien vrouw woeënt heej al minstens 

eine maond. 
F.Th. 

 

Belgen moppen: 
Waorum hebben de Belgen zoeë ein plat 

veurhoofd en zon groeëte oere? 
Zeej zegge altied met eur hand taege eur oere, 

wat zegt u, en dao nao zegge ze och dat ben ik 

helemal vergeten. 

 

Waor aan kinste merke daste Belgie binne 

kumps met den auto? 
De kuuj zien moeijer as de megjes. 

 

Wat neemt eine Belg mei nao bed? 
Eine stein en ein dueske lucifers: De Stein um de 

lamp er met oet te goeije en daonao staeke zeej 

eine lucifer aan um te kieke of dat de lamp kapot 

is. 

 

Hoe duit eine Belg ein koe melke? 
Veer minse gaon eder aan elke tepel hange en 

twintig andere bewaege de koe op en neer. 

 

Vlak veur ein landing stort der ein 

Belgischvleegtuug neer. Oorzaak? 

De kaole ware op. 

 

Hoe is in België de koperdraod onstaon? 
Twieë  Belgen vochten um eine cent dae zeej in 

Nederland gevonde haaije. 

 

Waor en hoe zal s‟waerelds groeëtste 

safaripark ontstaon? 
In België dao gaon ze binnenkort eine draod um 

spanne. 

 

Wat is ut Vlaamse waord veur ein 

centrifuge? 

Eine Druegswieper. 

 

Hoe neume ze in België Pa en Ma. 
Pa-tat en Ma-yonaise.  

 

Hoe duit eine Belg ein vleeg vange? 
Haen jaagt de vleeg de vliering op en neemt dan 

de trap weg. 

F.Th 

 

Uit de bestuursvergadering  van 2 

december 2009 en 6 januari 2010 
Het bestuur heeft op de laatste vergadering 

van het jaar een aantal knopen doorgehakt.  

1. Voor de eerder vastgestelde 

structuur zijn coördinatoren 

benoemd:  

Sport-en ontspanningsactiviteiten: Kienen, 

biljarten, koersballen,  

reizen, Jeu de Boules, hobbygilde, fietsen 

en wandelen  
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Coördinatoren: Buitenactiviteiten: Ger 

Peeters, binnenactiviteiten: Frans Vousten  

 

Ontmoeting-Educatie, Kerstviering, 

matinees, inloopmiddagen  

Huifkartochten, excursies.  

Coördinatrices: Anny Theelen en Fien 

Wijnhoven  

 

Diensten-Vrijwilligershulp: Klussendienst, 

VOA, felicitatiedienst  

SeniorWeb, Computerservice  

Coördinatoren: Jo van Keeken en aspirant 

bestuurslid Chrit Janssen.  

 

Communicatie: Nieuwsbrief, website, 

Nestor, achterbanraadpleging,  

werving, PR.  

Coördinator: Ger van Rensch  

Extra: Belangenbehartiging: Vooral 

bestuurstaak  

 

2. De jaarvergadering beslist of de 

KBO-afdeling Velden een eigen 

naam gaat voeren, en zo ja welke. 

Er kan gekozen worden uit vier 

mogelijkheden: 

 Senioren Vereniging Velden / 

Seniorenbelang Velden  

 Belangen 50 + Velden  

 Vitaal-Actief  

 De naam hoeft niet te veranderen en 

blijft KBO-afdeling Velden  

 

3. KBO-Velden wil het komend jaar 

starten met een wandelgroepje en 

met hulp bij eenvoudige 

computerproblemen. Nadere 

mededelingen volgen.  

 

 

Op de eerste bestuursvergadering van het 

nieuwe jaar zijn vooral organisatorische 

zaken aan de orde geweest. 

 

 Op 1 januari 2010 telde de KBO 

Velden 387 leden. 

 

 Het ziet ernaar uit dat we van de 

nieuwe gemeente Venlo minder 

subsidie zullen krijgen dan we in de 

voorafgaande jaren hebben gehad. 

Dit kan uiteraard consequenties 

hebben voor de activiteiten en de 

contributie. Een protestbrief is 

onderweg. Hopelijk weten we 

volgende maand meer. 

 

Nieuwe regio KBO Velden 

Na de herindeling met Venlo is er ook 

verandering gekomen met de indeling van 

de regio KBO. De KBO‟s van Arcen, 

Lomm en Velden waren voor 1 januari 

2010 ingedeeld bij de regio Peel en Maas.  

Met ingang van dit jaar is dat bij de regio 

Venlo- Helden. Op  woensdag 20 januari 

2010 is er in het gemeenschapshuis in 

Lomm een kennismakingsbijeenkomst met 

het bestuur van deze nieuwe regio. 

  

Computerhulp voor KBO leden 
Naast de klussendienst (kleine klusjes) 

bezit de KBO Velden thans ook over een 

computer hulpdienst. Het betreft kleine 

handelingen waar u zelf met enige ervaring 

niet uitkomt en die niet groot genoeg zijn 

om een erkend bedrijf 

in te schakelen. 

Heeft u deze hulp 

nodig, bel dan : 

Cor van de Zanden 

telefoon 4721334 

Chrit Janssen telefoon 

4722968 

 

 

Belastingservice 
Het belastingseizoen breekt weer aan. 

Binnenkort kunt u een brief verwachten dat 

u aangifte moet doen. Het kan ook zijn dat 

u zoveel kosten hebt moeten maken in het 

afgelopen jaar, dat u denkt voor 

vermindering in aanmerking te komen. 

Over 2009 zijn de veranderingen in de 

aftrekmogelijkheden ook van belang voor 

huur- en zorgtoeslag.  

Voor het invullen van de aangifte en het 

bekijken/bespreken van de consequenties,  

kunt u gebruik maken van de 

belastingservice van de KBO. Onze 

afdeling beschikt over twee getrainde 

invullers. De service is gratis. Neem in 

voorkomende gevallen contact op met 

Frans van Neer (06-51 20 77 29) of met Jo 

van Keeken (472 12 01).   
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De OV-chipkaart komt eraan! 

 De OV-chipkaart komt eraan! De 

chipkaart is de nieuwe manier van reizen 

en betalen in het openbaar vervoer in 

Nederland. Lees verder voor meer 

informatie:  

Wat is de OV-chipkaart?  

Eén kaart voor al het openbaar vervoer  

• Makkelijk, snel en veilig  

• Keuze voor een anonieme of persoonlijke       

kaart  

• Persoonlijke OV-chipkaart: meer 

mogelijkheden  

• Mijn OV-chipkaart: uw reisgegevens 

online beschikbaar  

 

 

De OV-chipkaart gaat alle vervoerbewijzen 

in het openbaar vervoer vervangen. Met de 

OV-chipkaart reist u straks door heel 

Nederland met één vervoerbewijs.  

 

De OV-chipkaart is een nieuw 

betaalmiddel voor het openbaar vervoer. 

De kaart is even groot als een bankpas en 

bevat een onzichtbare chip. De kaart kan 

worden opgeladen met een saldo in euro's, 

waarmee u overal kunt reizen. Of met een 

reisproduct, zoals een enkele reis of 

abonnement.  

 

Er zijn drie soorten kaarten:  

 

• Een persoonlijke OV-chipkaart vraagt u 

aan bij uw OV-bedrijf, bij de 

Klantenservice OV-chipkaart 

(telefoonnummer 0900-0980, € 0,10 per 

minuut) of via het aanvraagformulier op de 

Unie-KBO website. 

• Een anonieme OV-chipkaart koopt u bij 

een verkoop- & informatiepunt of de 

automaat op het station. Deze kaart kunt u 

direct gebruiken.  

• Een wegwerpchipkaart koopt u bij de 

automaat op het station. Ook deze kaart 

kunt u direct gebruiken. 

 

Invoering 

De OV-chipkaart wordt in fases ingevoerd 

in Nederland. In de regio's Rotterdam en 

Amsterdam is de OV-chipkaart in het 

openbaar vervoer (bus, tram en metro) het 

enige betaalmiddel. Sinds 1 oktober jl is 

het ook mogelijk om in de trein te reizen 

met het nieuwe vervoersbewijs. 

 

Opmaak nieuwsbrief 
Het is bekend, dat de nieuwsbrief door de 

KBO leden maar ook door hun families en 

bekenden veel wordt gelezen. Voor het 

bestuur en de redactie is het prettig om dat 

te vernemen. Gericht op de toekomst werkt 

de redactie steeds aan verbetering.  Met 

name de foto‟s en de opmaak kunnen 

worden verbeterd. Nadere mededelingen 

volgen. 

 

Jaarprogramma 2010 
In een afzonderlijke bijlage treft u aan het 

jaarprogramma 2010 (1 blad)  Het 

uitgebreide jaarprogramma 2010 met de 

diverse toelichtingen op de activiteiten etc. 

ontvangt u over enige tijd.  

Bewaar alvast bijgevoegde samenvatting 

en zet desnoods de data van bepaalde 

activiteiten die u interessant vindt op de 

kalender. 

 

De Dorpsraad Velden 
In de vorige nieuwsbrief is vermeld, dat er 

in Velden een  “Dorpsraad “is opgericht.   

Op  dit moment bekijkt de “Dorpsraad” 

wat er bij de gemeente reeds in planning zit, 

wat er binnenkort en wat er op termijn op 

of rond de Markt gedaan kan worden. Ook 

andere zaken zoals verkeersveiligheid op 

“De Vilgert”en de Oude Venloseweg zijn 

binnengekomen. Natuurlijk kunnen allerlei 

zaken niet  ineens opgelost worden. 

 
 Verder heeft de gemeente gevraagd om mee te 

denken over 3 nieuwe straatnamen die nodig zijn 

in de toekomstige nieuwbouwwijk tussen de Oude 

boerenbond en het huidige sportcomplex van de 

sportvereniging Velden. (Vilgert) 

Weet u 3 leuke passende straatnamen doe een 

briefje in de bus bij Ger van Rensch Oude 

Heerweg 191 Velden of mail even.  
 

Zijn er zaken en u denkt dat is iets voor de 

“Dorpsraad” dan kunt u dat altijd kenbaar 

maken aan Ger van Rensch telefoon 077-

4721797 of stuur een mailtje naar 

ghrenschv@kpnplanet. nl 

Een gemakkelijke zaak wordt moeilijk  als 
men er geen zin in heeft. 
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