
Nieuwsbrief KBO Velden

Nieuws van de Dorpsraad
In Venlo loopt een project “Stop
de inbreker”. Een ex- inbreker uit
de omgeving Den Haag gaat
overdag de stad of het dorp in en
maakt foto’s van zaken waarbij
het een inbreker gemakkelijk
wordt gemaakt. s’ Avonds pre-
senteert hij een en ander aan alle
betrokken inwoners. De Dorps-
raad heeft aangegeven om in
samenwerking met de politie en

de gemeente deze man ook uit te willen nodigen.
Wanneer is op dit moment nog niet bekend.
 
De gladheidbestrijding in Venlo is anders geregeld
dan voorheen in Velden. Deze methode wordt dit
jaar overgenomen. Bovendien is het zo dat Venlo
het strooibeleid heeft aangepast. Er wordt globaal
een 500 meter grens gehanteerd. Wat is dit? Ligt er
binnen 500 meter een weg of een straat die is ge-
strooid dan worden alle straten die binnen deze
grens vallen niet meer gestrooid. Bijvoorbeeld: de
Schandeloseweg en Kraneveld worden wel ge-

strooid. De Jan Verschurensingel en de Burg. van
Deelensingel die binnen de 500 meter grens liggen
worden dan niet meer gestrooid. Al met al kan dan
ook gesteld worden dat er dit seizoen in Velden
duidelijk minder zal worden gestrooid. De Dorpsraad
heeft de gemeente verzocht om bepaalde wegen
toch te blijven strooien.Of de gemeente het gevoer-
de beleid voor Velden gedeeltelijk zal wijzigen is op
dit moment niet bekend. Van de weggebruiker wordt
verwacht dat men bij gladheid het weggedrag aan
de verkeerssituatie aanpast.
 
 
Een ander verhaal waar vooral veel senioren mee
te maken hebben is het schoonmaken van het
trottoir. Het schoonmaken wordt nooit door de ge-
meente gedaan. Wat zou het mooi zijn (vooral voor
senioren) als iedereen die dat kan, zijn of haar
trottoir en mogelijk een stukje waar niemand woont
(al is het maar 60 cm breed) zou schoonmaken.
 

 

De ouderentelefoon
Even  “de donkere dagen”  eenzaamheid doorbre-
ken.
 
De ouderentelefoon biedt steun aan senioren.
 
Van de bijna 2,5 miljoen 65-plussers voelen er ruim
achthonderdduizend zich eenzaam.
Ruim 200.000 Nederlandse ouderen zitten tijdens
de feestdagen zonder bezoek, 48.000 ouderen
voelen zich hierdoor eenzaam.
Even een praatje maken met iemand die tijd voor
je heeft, kan mogelijk de eenzaamheid doorbreken.
  
Probeer het en bel de Ouderentelefoon.
 
De ouderentelefoon is te bereiken via
0900-6080100 en kost vijf cent per minuut.
De lijn is 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen

per week, en je kunt, indien dit gewenst is, ano-
niem spreken.
 
Als je belt, dan hoor  je aan de andere kant van de
lijn: U spreekt met "Sensoor" en wil je dan even
doorvragen of je inderdaad verbonden bent met de
Ouderentelefoon.
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De Politie

Tijdens de inloopmiddag op 26 oktober, bezocht
door 50 senioren, gaf gebiedsmentor Jan Rijniers
een heldere presentatie over “De Politie” in de wijk.
Jan Rijniers is een politieman in hart en nieren met
vele jaren ervaring op allerlei gebied onder andere
binnen het Venlose Hektorproject.
De wijkagent is voor een belangrijk deel van zijn tijd
werkzaam in de wijk. Hij is voor u het eerste aan-
spreekpunt binnen de politie.
Na een uiteenzetting over de structuur van de poli-
tie ging Jan Rijniers inhoudelijk in op zijn werkzaam-
heden binnen de wijk. Als gebiedsmentor heeft hij
contacten met mensen uit alle geledingen van de
bevolking ten einde een duidelijk beeld te krijgen
van wat zich afspeelt in de wijk en om op basis
daarvan de juiste prioriteiten te kunnen stellen. Het
gerichte werken heeft voornamelijk ten doel het
onveilige gevoel, dat uiteraard subjectief is, weg te
werken.
 

Ten einde succesvol te kunnen zijn werkt de ge-
biedsmentor op basis van gelijkwaardigheid samen
met verenigingen, maatschappelijke organisaties,
media, bedrijven, onderwijs en met u.
De bewoners in een wijk zijn als het ware partners
van de gebiedsmentor.
Wanneer u als bewoner van de wijk vreemde zaken
waarneemt is het altijd zinvol om de gebiedsmentor
daarvan in kennis te stellen. De contactgegevens
vindt u onder in het artikel aangegeven.
 
Tijdens een inloopmiddag voor senioren dient uiter-
aard ook het thema “ouderenmishandeling” aan de
orde gesteld te worden. Ouderenmishandeling vindt
plaats in bijna elke samenleving en gaat dwars door
alle geledingen. Ouderenmishandeling kan bestaan
uit lichamelijke of psychische mishandeling, uit
verwaarlozing, uit sexueel misbruik, uit uitbuiting
of uit schending van rechten. Ook voor dit thema
kan contact opgenomen worden met de wijkagent.
 

Na de presentatie was een lijst met tips beschikbaar
hoe te handelen in en om de eigen woning.
 
De wijkagent of gebiedsmentor kan als volgt bereikt
worden:
telefonisch: 0900-8844 of bij anonieme informatie
0800-7000 
per post: Politie Limburg-Noord, Basiseenheid Ar-
cen/Velden en Venlo-Oost, Postbus 52, 5900 AB
Venlo, t.a.v J. Rijniers,    
per mail: jan.rijniers@limburg-noord.politie.nl

Klein maar fijn.
Dat zou de naam
van ons wandel-
clubje kunnen zijn.
Met z’n vieren op
weg door de
sneeuw; onder-

weg lekker koffie gedronken bij het Plantencentrum.
Wie gaat er volgende keer mee?? Wandel mee met
KBO-Velden.
Let op het Klokje voor datum en tijd! 
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Valtraining voor senioren
De Zorggroep gaat valtrainingen geven op het
Auxiliatrixpark. De lessen zijn bedoeld voor
55-plussers. 
Het gaat om tien groepslessen van anderhalf uur.
Het programma bestaat uit het aanleren van val-
technieken en het oefenen via spelvormen en een
hindernisbaan. Volgens de fysiotherapeuten van de
Zorggroep kunnen senioren zelf de kans op botbreu-

ken en blessures verkleinen als ze weten hoe je moet
vallen. Ook wordt tijdens de lessen de angst om te
vallen verminderd.
De lessen bij Auxiliatrix starten in januari.
Nadere informatie ontvangt u via telefoonnummer
088-6108861, opgeven en vragen stellen kan ook
via het mailadres klantenservice@dezorggroep.nl
 

Overstappen van zorgverzekering
Uiterlijk 21 november 2009 krijgt u van uw verze-
keraar een polisaanbod voor 2010. U kunt dan twee
dingen doen:
U blijft bij dezelfde verzekeraar.
U kiest ervoor om over te stappen. U zegt dan uw
oude zorgverzekering op en u sluit een nieuwe
zorgverzekering af.
 
 
Nieuwe zorgverzekering afsluiten
Heeft u een nieuwe verzekering uitgekozen? Dan
moet u die vóór 1 februari 2010 afsluiten. Met te-
rugwerkende kracht is de ingangsdatum van uw
verzekering 1 januari 2010. U bent dan dus vanaf
1 januari 2010 verzekerd bij uw nieuwe verzekeraar.
Als u te laat bent met het afsluiten van een nieuwe
zorgverzekering, dan kunt u een boete krijgen. De
verzekeraars hebben een acceptatieplicht voor het
basispakket. Dat betekent dat u overal een basis-
verzekering kunt afsluiten. Een verzekeraar mag u
dan niet weigeren.
Bij de keuze van een nieuwe verzekering is het altijd
belangrijk of u gebruik kunt maken van een of an-
dere vorm van collectiviteitskorting. Deze korting
levert al snel een voordeel op van ongeveer 10%.
De Unie KBO biedt in samenwerking met Zilveren
Kruis Achmea een polis speciaal voor senioren aan
met genoemde korting.
KBO leden die lid zijn van de Rabobank of rekening-
houder zijn bij de Rabobank kunnen een polis bij
Interpolis Zorgactief afsluiten met 10% korting op
het basispakket en 15 % korting op de aanvullingen.
 
 
Let op bij aanvullende verzekeringen!
Wilt u voor uw aanvullende verzekering overstappen
naar een andere verzekeraar? Dan kan het zijn dat

u een medische verklaring moet invullen. Houd er
rekening mee dat het extra tijd kost om dit te ver-
werken! Ook is het zo dat de acceptatieplicht niet
geldt voor aanvullende verzekeringen. Een verze-
keraar mag u dus weigeren als u een aanvullend
pakket aanvraagt. Vraag daarom de nieuwe aanvul-
lende verzekering ruim voor 1 januari 2010 aan. U
weet dan voor 1 januari of u de aanvullende verze-
kering van uw keuze bij de nieuwe verzekeraar kunt
afsluiten. Daarna moet u uw oude aanvullende
verzekering voor 1 januari opzeggen.
 
 
Oude zorgverzekering opzeggen
U moet uw oude zorgverzekering vóór 1 januari
2010 opgezegd hebben. Opzeggen kan op 2 manie-
ren.
U zegt zelf uw verzekering op: In uw polis staat hoe
dat moet. Doe dit bij voorkeur schriftelijk en aan-
getekend, dan weet u zeker dat het goed gaat. Maak
een kopie van de brief. Stuur uw brief vóór 1 janu-
ari op.
U maakt gebruik van de overstapservice van uw
nieuwe zorgverzekeraar: Zorgverzekeraars hebben
onderling afspraken gemaakt voor mensen die
overstappen. U kunt de nieuwe verzekeraar vragen
om de oude verzekering(en) voor u op te zeggen.
Dit geldt alleen als u zich vóór 1 januari 2010 bij de
nieuwe verzekeraar heeft aangemeld. Wilt u in ja-
nuari nog nadenken over welke verzekeraar u gaat
kiezen? Dan moet u dus zelf voor 1 januari 2010 uw
oude verzekering opzeggen. U kunt dan nog tot 1
februari 2010 een nieuwe verzekering afsluiten.
 
 
Voor nog meer informatie: www.kiesbeter.nl

Neem deze dag............
Wij hebben niet veel tijd meer
om gelukkig te zijn.
De dagen gaan vlug voorbij.
Het leven is kort.
Je schrijft dromen
in de agenda van de toekomst
en een onzichtbare hand
schrijft dwars door je dromen heen.

Je hebt geen keus.
Als je vandaag niet gelukkig kunt zijn
reken niet te veel op morgen.
Neem deze dag
met je twee handen vast.
Deze dag is een gave
waar je van proeven mag.
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Weet je nog van toen ?????
Bijgaande foto is de 7e en 8e klas van het schooljaar
1943-1944. Onderstaand de namen van links naar rechts:
Bovenste rij: Meester Kroonenberghs, Wim Holla, Tom Noter-
mans
2e rij: Sef Willemsen, Sjraar Simons, Pierre Willemsen, Gerard
v.d. Bergh, Pierre Vosbeek, Antoon Steegh, Jan Ottenheijm,
Pierre Theelen, Frans Lensen
3e rij ( knielend) Karel Dirkx, Mart Nielissen, Toon Haanen,
Gerard Verhaagh, FritsBerden, Sef Jaght
4e rij (zittend): Jan Flinsenberg, Wiel Lommen, Sjaak Ver-
haagh, Jan Duijf, Sjraar Hermkens, Piet Hagens.
Hebt u nog een oude klassenfoto, en kent u de namen van uw
klasgenoten nog? Lever hem in bij een van de redactieleden

en wie weet wordt hij volgende keer geplaatst.
 

Toneelcursus voor senioren
Wij bieden een toneelcursus aan, specifiek voor
senioren.
Mensen die het altijd al wilden, maar waar het er
nooit van kwam. Een cursus waarbij je kennis kunt
maken met toneel, maar waarbij plezier voorop
staat. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel.
Er wordt gewerkt aan stemgebruik, techniek, bewe-
ging, samenspel, inleving, podiumgebruik etc.
Voorafgaand aan een definitieve aanmelding kun je
een proefles volgen en daarna besluiten om wel of
niet deel te nemen.
De doelgroep is mensen van 55 jaar en ouder, een
lichte handicap is geen bezwaar.
De cursusdag is donderdag, ’s morgens van 10.00 –
12.30 uur.
Er worden in totaal 10 lessen gegeven te beginnen
op donderdag 13 januari 2011 en afsluitend op 24
maart 2011. Tijdens de cursus is koffie en thee
gratis.
Cursusleidster is Natasja van Tilburg. Natasja woont
in Helmond, is afgestudeerd aan de Theateroplei-
ding Eindhoven en heeft de Meisner acteertraining
aan de Acteerstudio van Paul Dekker in Den Bosch
afgerond. Als actrice heeft ze gewerkt in het jonge-

rentheater en speelde mee in diverse t.v.-series als
Goede Tijden Slechte Tijden, Wij Alexander en Huis
Anubis. Eerder heeft zij ook als docente les gegeven
aan senioren en met hen een voorstelling gemaakt.
De kosten van deelname bedragen voor de hele
cursus van 10 lessen € 125,--.
Organisatie: Theater De Garage en de Limburgse
Federatie voor Amateurtoneelverenigingen.
Aanmelden: Theater De Garage, Saxenkampstraat
2, 5912 EB Venlo
Telefoon: 077.3514252 Mail: info@theaterdegara-
ge.nl  Info: www.theaterdegarage.nl 

 

Luisteren
Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij begint mij adviezen te geven
Dan geef je niet de aandacht
Waar ik behoefte aan heb.
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij begint mij iets te vertellen
Waarom ik iets niet meer zo moet denken of voelen
Dan neem je mij niet serieus.
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij wilt mijn probleem oplossen
Door mij jouw mening aan te praten
Dan ontneem je mij mijn verantwoordelijkheid
 
Als ik gewoon mijn verhaal kwijt wil

En jij valt mij steeds in de rede
Door je eigen soortgelijke ervaringen te vertellen
Dan voel ik mij onbelangrijk.
 
Als ik behoefte heb aan een luisterend oor
En jij toont oprechte interesse
Door actief te luisteren en door te vragen
Dan voel ik mij bevestigd als mens.
 
Dus als je het kunt, luister dan alleen maar naar me
En probeer me te begrijpen
En als jij wilt praten
Wacht dan even en ik verzeker je
Dat ik op mijn beurt ook naar jou zal…… 
                  (Dichter onbekend). 
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Op bezoek bij???
Het is exact 10.30 uur als ik aanbel bij de woning
waar ik deze keer met de hoofdbewoner dit verhaal
ga schrijven.
En zoals gebruikelijk volgt eerst de uitleg van mijn
bezoek. Ja, zult u zeggen, als men ergens op bezoek
gaat dan volgt eerst de normale kennismaking maar
dat is allang gebeurd en dus gaan we gewoon aan
de slag.
Geboren in Velden op 27-11-1928. Pap en Mam
runden een gemengd bedrijf met het benodigde vee
wat op zo een bedrijf natuurlijk aanwezig is.
Dan gaat de hoofdrolspeler, en zo zullen wij hem
voorlopig maar noemen, naar de kleuterschool om
vervolgens de lagere school in acht klassen af te
maken. De meesters op school, zoals men die
noemden waren, meester Kroonenberg, Kessels,
Koppers en van de Heuvel. Maar af en toe waren er
ook leraren aanwezig die niet uit Velden kwamen
en dat was omdat dan een van de dagelijkse leraren
in militairen dienst moesten en vervangen werden
door een leraar van buitenaf.
Na de lagere school met succes te hebben doorlopen
ben ik naar de ambachtschool gegaan in Venlo om
het vak van Smid te leren. Het leuke daarvan zal ik
nooit vergeten, zegt hij verder, men zou denken dat
we normaal gesproken met de fiets naar school
gingen maar niets was minder waar want was het
gevolg, elke dag dat we naar school gingen stonden
wij met z’n allen bij de boerenbond te wachten tot
dat er een auto voorbij kwam die kalk vervoerde en
die wist dat wij naar school gingen en zo konden wij
altijd meeliften en ook vrachtrijder Roelofs Wullem
deed aan die sport mee.
Het voordeel daarvan was dat als we te laat op school
kwamen en de conrector vroeg om welke reden wij
te laat waren zeiden wij altijd: “Wij hebben gelift”
en dan was alles in orde.
Daarna heb ik twee jaren bij de firma Smits gewerkt
totdat ik in militaire dienst moest. Zijn standplaats
was de Frederik-Hendrik kazerne in Blerick en hij
werd een half jaar later al overgeplaatst naar
Zaandam om wapens te repareren in een wapenfa-
briek met de naam Hembrug.
En dan komt de dag dat ik te horen kreeg dat wij,
het 425e bataljon Infanterie waartoe ook ik behoor-
de, in Indonesië onze dienstplicht moesten gaan
vervullen. Met de “Volendam” vertrokken wij met
ongeveer 1000 militairen aan boord naar Java en
met ons een onderdeel van ongeveer 25 militairen
die waren ingedeeld bij de Huzaren van Boreel.

Een opmerkelijk feit wat mij altijd bij is gebleven,
zegt hij, is dat toen wij op volle zee waren moesten
er ook af en toe corvee diensten worden gedaan.
Maar een van die Huzaren weigerde dat te doen
waarop de militair die de opdracht had gegeven
tegen hem zei, van mijn part spring jij overboord,
wat die soldaat dan ook prompt deed en ook dat zal
ik nooit meer vergeten. Een sloep werd neergelaten
en de Volendam moest een grote bocht maken om
bij de drenkeling te komen en kwam er ook precies
bij uit en zo werd hij weer uit zee opgepikt tot grote
hilariteit van alle militairen natuurlijk
Ik was ingedeeld bij de Scheepspolitie en droeg een
witte band als herkenning om mijn arm wat eigen-
lijk niet zoveel voorstelde maar het voordeel wat wij
daar mee hadden was dat we niet in de rij hoefden
te gaan staan bij het afhalen van ons eten.
Terug in Nederland na anderhalf jaar tropendienst
te hebben gedaan ben ik weer bij de Firma Smits
gaan werken en ben na verloop van tijd gaan werken
bij de Koverto in Venlo tot aan mijn pensioen.
En dan na een verkering van ongeveer zeven jaar
gaan ze trouwen in Velden en zijn vijf jaar gaan
wonen bij de familie Geurts op de Vorstweg.
Omdat het wonen op de Vorstweg zo fijn was ge-
weest hebben ze een eigen woning laten bouwen
pal naast hun eerste liefdesnestje en dus ook op de
Vorstweg met nummer zeven.
Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren t.w.
twee jongens en twee meisjes die samen gezorgd
hebben dat ze negen kleinkinderen hebben gekre-
gen waar ze bijzonder trots en gelukkig mee zijn.
Hobby’s: Vanuit de keuken klinkt de stem van zijn
echtgenote die onmiddellijk aanvult” te vuel um op
te neume” en in het Veldens dialect natuurlijk wat
hij dan ook beaamt.
Op de eerste plaats zijn kleinkinderen en kinderen,
verder kaarten en ook op het gebied van zijn oud
beroep het smedenwerk, voetbal op TV, spelletjes,
de tuin en niet te vergeten het fietsen.
Dan is het zover beste lezers van ons mooi en
verzorgd nieuwsblad, weet u inmiddels waar ik deze
keer op bezoek ben geweest?
 
Ik zal het u zeggen: bij Wiel Verspaij of:  WIEL van
VERSPAIJ’s  SJANG
 
Frans Theeuwen.

Zoo Parc Overloon en Kasteelpark Arcen
Speciaal voor leden van de KBO die onbeperkt willen
genieten van Zoo Parc Overloon en Kasteeltuinen
Arcen is er een exclusieve abonnementenactie. Een
abonnement voor Zoo Parc Overloon en Kasteeltui-
nen Arcen kost voor leden van de KBO tijdelijk
slechts € 25,00 per persoon i.p.v. € 40,00 per
persoon. Het abonnement is geldig tot en met de-

cember 2011 en is persoonsgebonden. 
Abonnementhouders kunnen alle parken van Zodiac
Zoos (Zoo Parc Overloon, Kasteeltuinen Arcen,
Dierenpark Wissel in Epe en Aqua Zoo Friesland in
Leeuwarden) gratis bezoeken. 
Nadere informatie via het bestuur van de KBO
Velden
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Seniorweb
Computerlessen van SeniorWeb zijn
 
       Bij u in de buurt
       Begrijpelijk
       Betaalbaar
       Voor ieder niveau
       Voor en door senioren
          
Nadere info: Rosel Hendrix - tel. 4722163

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA's)

Sjaak Hovens 077-4721413
Jo van Keeken* 077-4721201
Frans van Neer* 077-8502443
Wiel Scheffer 077-4722782
Marie José Peters * (Geen VOA-wel belastingzaken) 077-4721874

In het Nederlandse woud van regels is verdwalen niet moeilijk, derhalve beschikt onze vereniging over 4
vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s) die inmiddels 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
personen met een * willen u bovendien graag helpen bij het regelen van belastingzaken.

 

Uit de bestuursvergadering van 3 november 2010

- Het concept jaarprogramma 2011 is akkoord en wordt uitgewerkt tot een nieuw jaarboek 2011
- Stand van zaken BMV: Er is een nieuw programma van eisen gemaakt, waarin ook een (bescheiden)

plaats voor de KBO is ingeruimd.
- De voorbereiding van het Sintendrismatinee op zaterdag 27 november en van de Kerstviering op

dinsdag 14 december is in volle gang.
- Op de komende bestuursvergadering in december ligt al een conceptbegroting voor, zodat de werk-

groepen tijdig weten met welke middelen ze komend jaar kunnen werken

 Tijdens de bestuursvergadering van 3 november is met grote tevredenheid teruggekeken op de bijeen-
komsten met de verschillende vrijwilligersgroepen. Het bestuur heeft veel waardering voor het vele werk
dat door de vrijwilligers wordt verricht, en wil ook voor de toekomst bevorderen dat alle activiteiten op
een prettige manier doorgang kunnen blijven vinden. Zie verder ook artikel op bladzijde 8
Verder op de agenda onder andere:

-

Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Marie- José Peters Extern Secretaris 077-4721874 mjvtpeters@hetnet.nl
Ger van Rensch Intern Secretaris 077-4721797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Penningmeester 077-4721334 hondorado@wanadoo.nl
Jo van Keeken Vice-voorzitter 077-4721201 jovankeeken@planet.nl
Ger Peeters Bestuurslid 077-4721422 gerpeeters@home.nl 
Anny Theelen Bestuurslid 077-4723006 leoanny.theelenvh@ziggo.nl
Frans Vousten Bestuurslid 077-4722149  
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-4722968 chritjanssen@ziggo.nl

Correspondentie bestuur   secretaris@kbovelden.nl
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Scootmobielen
 
Scootmobiels en elektrische rolstoelen moeten per
2012 beschikken over een achteruitkijkspiegel.
Daardoor kunnen mensen met deze vervoermidde-
len veiliger deelnemen aan het verkeer, schrijft
minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastruc-
tuur) dinsdag 9 november jl. aan de Tweede Kamer.
In opdracht van het voormalige ministerie van
Verkeer en Waterstaat zijn in 20 lokale bijeenkom-
sten de knelpunten van mensen met een gehandi-
captenvoertuig in kaart gebracht. Hieruit zijn een
groot aantal aanbevelingen aan het Ministerie ge-
haald.
Minister Schultz heeft de kamer geïnformeerd dat

zij de meest belangrijke aanbevelingen, waaron-
der een verplichte spiegel op de scootmobiel,
overneemt.

 

OV-chipkaart
Tijdens de inloopmiddag op 23 november gaf de hr.
Ol van Iersel als voorzitter van de reizigersorgani-
satie Rover Limburg ten overstaan van ongeveer 50
bezoekers een presentatie over de Nederlandse
Spoorwegen met behulp van de film "Ik spoor" ge-
volgd door een uitgebreide uiteenzetting over de
OV-chipkaart, speciaal afgestemd op de combinatie
van Veolia en de NS. Het op correcte wijze in- en
uitchecken bij 2 verschillende vervoerders voor-
komt een heleboel problemen. Vervolgens passeer-
de het gehele scala van mogelijkheden en onmoge-
lijkheden de revue zodanig dat menigeen het spoor
bijster raakte. Het advies van de heer van Iersel
was daarom ook: gewoon beginnen, al doende leert
men en daar waar problemen opdoemen zich wen-
den tot buschauffeurs, conducteurs en NS of Veolia
loketten. Onlangs is de folder "Reizen met de OV-
chipkaart" huis aan huis bezorgd, deze folder bevat

antwoorden op de meest voorkomende vragen en
bevat ook het telefoonnummer 0900-0980 waar
men terecht kan voor alle mogelijke informatie. Op

de website van de KBO
Velden staan evenee-
ns alle relevante open-
baar vervoer websites
vermeld.

Spoorboekje
Het spoorboekje in gedrukte vorm moet gehand-
haafd blijven zijn de ouderenbonden van mening. 
De NS heeft aangegeven al in december 2010 geen
nieuw spoorboekje uit te willen geven. Daar zouden
te weinig reizigers gebruik van maken.
Als alternatieven zouden overblijven: het thuis
raadplegen van internet en telefonisch reisinforma-
tie inwinnen. Tijdens de reis zouden reizigers ge-
bruik moeten maken van reisinformatie op mobiele
telefoons met internet en van de info op stations.
Daarnaast zouden ze conducteurs kunnen raadple-
gen. De ouderenbonden ontvingen verschillende
klachten over dit besluit van NS.
De bonden hebben, samen met andere consumen-
tenorganisaties, NS er op gewezen dat zo’n 40
procent van de 65-plussers geen internet gebruikt,
en het inwinnen van telefonische informatie duur
is (€ 0,70 per minuut). Daar kunnen dan nog lange
wachttijden bij komen. Om rustig op reis te gaan is

het wel zo prettig om thuis al zoveel mogelijk op
een rij te hebben, en niet afhankelijk te zijn van een
conducteur die wel of niet langskomt.
Mocht NS toch het spoorboekje afschaffen, dan moet
andere ‘papieren’ informatie ruim voorhanden zijn,
net als in het buitenland. Bijvoorbeeld een gratis
Intercity-boekje, en regionale informatie met de
aansluitingen op het landelijke net.
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Bijeenkomsten met vrijwilligers
 
Op 26, 27 en 28 oktober 2010 zijn er bijeenkomsten
georganiseerd met de vrijwilligers die betrokken zijn
bij de verschillende activiteiten binnen onze KBO
Velden. Vorig jaar gebeurde dit in combinatie met
de boottocht in het voorjaar. In totaal zijn er 14
gesprekken gehouden. Bij elk gesprek waren 1 of 2
contactpersonen namens het bestuur aanwezig en
vanuit de werkgroepen/comités de coördinator en

meerdere leden. De vrijwilligers-/deelnemerslijsten
werden bijgewerkt. Over en weer zijn in zinvolle
gesprekken niet alleen zaken naar voren gebracht
die nuttig en goed zijn, maar ook werden punten
aangehaald die misschien beter en anders kunnen.
Sommige werkgroepen/comités functioneren ge-
heel zelfstandig. De contactpersoon van het bestuur
kijkt alleen heel globaal mee. Andere werkgroepen/-
comités worden daarentegen geheel of grotendeels
gestuurd vanuit het bestuur. Duidelijk hebben de
contactpersonen van het bestuur aangegeven, dat
meer zelfstandigheid vanuit die werkgroepen/co-
mités bijzonder welkom zou zijn. 
 
Samen kunnen we immers meer.
 
Dus al met al: nuttige en zinvolle gesprekken, die
de nodige verbeterpunten hebben opgeleverd. Het
bestuur is er reeds mee aan de slag gegaan. Ook
diverse coördinatoren van de werkgroepen/comités
zijn hiermee gestart.
 

Onderscheiding voor Anneke
Knaapen
Op  de Seniorenzitting van "De Wuilus" op 14 no-
vember jl. is Anneke Knaapen onderscheiden.  Lo-

vende woorden waren
er van Ine Jacobs,
voorzitter KBO Velden,
voor het vele en ver-
dienstelijke vrijwilligers-
werk (o.a. Hansenhof
en koersballen). "Het is
heel moeilijk omdat er
zoveel senioren zijn die
verdienstelijk bezig zijn,
maar we moeten een
keuze maken," aldus
Ine.  Aan Prins Giel
daarna de taak om An-
neke de medaille te
overhandigen.

"Sintendris" dans matinee
Op zaterdag 27 november 2010 werd het "Sinten-
dris" dans matinee gehouden. Ongeveer 60 mensen

waren naar de
gezellige mid-
dag gekomen
om te dansen op
de muziek van
het "Midlife Com-
bo".  Mooie lied-
jes van toen
werd ten gehore
gebracht. Ver-
schillende men-
sen waren aan-

wezig om naar de muziek te luisteren of gewoon
gezellig te praten. Al met al een geslaagde middag.
Jammer dat diverse personen zich hadden afgemeld
omdat ze andere verplichtingen hadden. Dank nog
aan die mensen die weer de nodige tijd en moeite
hebben gevonden om deze activiteit te organiseren.


