
Nieuwsbrief KBO Velden

KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Algemene ledenvergadering van de KBO Velden
Bij deze nieuwsbrief treft u de agenda en de overige stukken aan voor de algemene ledenvergadering
van de KBO Velden die gehouden wordt op dinsdag 6 maart bij Bouten om 14.00 uur. Na de vergadering
vindt het traditionele kienen plaats voor de meest mooie prijzen.
 
Komt u ook?  Noteer deze datum.

Floriade

 
De Wereld Tuinbouw Expo  “De Floriade” wordt van
5 april t/m 7 oktober 2012 in Noord-Limburg geor-
ganiseerd. Een grote hoeveelheid deelnemers, ko-
mend uit de gehele wereld, brengen hier
samen een ode aan de tuinbouw. Het park van de
Floriade bestaat uit vijf unieke werelden die door
een bosgebied met elkaar zijn verbonden. Bezoe-

kers kunnen er een half jaar lang de mooiste tuinen
en paviljoens bewonderen. Floriade 2012 laat u de
natuur beleven en genieten in een ambiance van
bijzondere architectuur, muziek, eten, cultuur enz.
Vanuit een kabelbaan is het mogelijk om op een
hoogte van 35 meter te genieten van een uniek
uitzicht op de bijzondere landschapsarchitectuur
van het park.

In overleg met Munckhof Reizen heeft KBO Limburg
voor KBO-leden een gereduceerd tarief bestaande
uit een entree en vervoersarrangement, al dan niet
met kabelbaan (enkele rit) samengesteld.
De entree zal EUR 19,75 (normaal EUR 25,-) bedra-
gen en het vervoer zal afhankelijk van het aantal
deelnemers circa EUR 10,- kosten.

Het bestuur van de KBO Velden zal te zijner tijd met
aanvullende informatie de leden informeren om
eventueel bij voldoende deelname gebruik te maken
van bovengenoemde optie.

KBO Limburg 60 jaar
KBO Limburg viert dit jaar zijn 60-jarig jubileum.
Het jubileum staat in het teken van ‘gezond ouder
worden’, iets wat we allemaal graag willen. De ac-
tiviteiten in dit jubileumjaar hebben dan ook een
link naar dit thema, waarbij uiteraard ook gezorgd

wordt voor de nodige ontspanning.

Voor de laatste informatie met betrekking tot het
jubileum: www.kbolimburg.nl

BELASTINGAANGIFTE? DOEN! HET IS UW GELD!
Zie pagina's  6 en 8 voor onze belastingadviseurs.  
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Veilig op een ladder bij het klussen
Kies altijd een droge, windstille dag uit. Gebruik de
juiste trap of ladder voor uw klus. Zorg dat die bij
buitenwerk ongeveer een meter boven het werkni-
veau uitsteekt. Zet de ladder goed neer. Dit betekent
dat de ladder op een stabiele ondergrond moet
staan, zodat hij niet zomaar kan omvallen. Zorg dat
de trap of ladder niet op een tafel of kratten of iets
anders wordt geplaatst. Plaats de ladder met de
brede kant beneden en altijd onder een hoek van
75 graden ten opzichte van de ondergrond, waar-
door hij niet makkelijk weg kan glijden. Dit laatste
is simpel na te gaan: als u met uw voeten tegen de
ondereinden van de ladder staat en uw armen recht
vooruitsteekt, moet u de laddersporten gemakkelijk
kunnen vastpakken. Als de ladder goed staat, zijn
de sporten horizontaal. Denk ook aan het tijdig
verplaatsen van de ladder of trap. Wanneer u meer
dan een armlengte opzij reikt, is de kans groot dat
u valt, of de ladder wegschuift.
Hijs de materialen met een touw naar boven, zodat
u zelf bij het beklimmen de ladder met beide handen
kunt vasthouden. Een ladder is bedoeld om op een
werkplek te komen en niet om er uren op te staan

werken. Als dat wel nodig is, gebruik dan een steiger
of een hoogwerker.

Van de voorzitter...
Velden is een prachtig
dorp met veel vereni-
gingen.
Deze verenigingen kun-
nen niet draaien zonder
de inzet van veel vrijwil-
ligers. Men heeft bere-
kend dat ongeveer 40%
van onze inwoners op
dit gebied al actief zijn.
Het maakt niet uit of het
nu gaat om bijv. sport-
verenigingen, culturele
verenigingen, jeugd-
clubs, clubs voor oude-
ren of in de zorg.

Ook binnen de KBO zijn veel vrijwilligers actief:
Uiteraard binnen het bestuur maar ook tijdens de
organisatie van alle activiteiten. Denk maar aan het
kienen, de vele sportieve activiteiten, de inloopmid-
dagen, reisjes, dansmatinees, nieuwsbrief, kerst-
viering enz. enz.
 
De laatse weken hebben diverse leden ons laten

weten dat ze ook wel iets willen doen voor de club.
Hartstikke fijn natuurlijk en tijdens de komende
bestuursvergadering zullen we bespreken hoe we al
deze mensen zinvol kunnen inzetten. Er zijn nl.
taken die wekelijks moeten worden gedaan maar er
zijn ook klussen waarvoor men zich gedurende een
korte periode moet inspannen. De keuze is aan uzelf!
Al deze vrijwilligers doen het werk dat gedaan moet
worden omdat ze het leuk vinden om te doen. Het
geeft een fijn gevoel en je komt met veel mensen
in aanraking.
 
Toch mag er ook wel eens een pluim worden
uitgedeeld!
Dat gebeurde afgelopen week tijdens de ”Gekke
maondaag” weer.
Onze leden Mariet en Lei Geelen kregen samen de
Kiëskop uitgereikt als waardering voor hun verdien-
sten voor Velden en voor de diverse verenigingen.
 
Mariet en Lei…namens alle leden van de KBO van
harte gefeliciteerd.
 
Ine Jacobs

Filosofietjes
Eén moment van vreugde verdrijft honderd zorgen.
 

Een mens heeft twee oren en één mond om twee
keer zoveel te luisteren dan te praten.

Stuur een digitale kaart
Verras familie, vrienden, kennissen, buren en an-
deren met een gratis digitale kaart (ook wel E-card

genoemd). Zie hiervoor: www.kaartenhuis.nl
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Moderne-dementiezorg.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zorg voor mensen met dementie is volop in
beweging. Op bovenstaande site vindt u informatie
over deze moderniseringsslag. Modernisering van
dementiezorg gaat vooral over nieuwe inzichten
rond bejegening, activiteiten, behandeling en ver-
zorging. Ook hulpmiddelen en technologie kunnen
een bijdrage leveren aan de modernisering van de
dementiezorg.
Door gebruik te maken van de nieuwste inzichten
zijn nog veel verbeteringen in de dagelijkse demen-
tiezorg realiseerbaar. Zowel thuis als in zorginstel-
lingen. Hopelijk kan bovenstaande website hierbij
als inspiratiebron functioneren voor zowel familie-
leden als professionele zorgverleners.
Bij deze website hoort het praktische en complete
boek 'Had ik het maar geweten'dat eveneens over
moderne dementiezorg gaat en via bovenstaande
site te bestellen is. Ook vindt u hier informatie over
'(Op)nieuw geleerd, oud gedaan', een baanbrekend

en praktisch boek over het lerend vermogen van
mensen met dementie.
Op bovenstaande website staan op dit moment 255
films over dementie. Er worden wekelijks films
toegevoegd.
De site bevat ook een grote en unieke informatie-
bank over dementiehulpmiddelen. Op meer dan 50
webpagina's vindt u daarachter informatie over
uiteenlopende hulpmiddelen.
Onder 'links' vindt u tientallen geselecteerde goede
websites over dementie. Iedere website wordt kort
omschreven, zodat u in één oogopslag kunt zien wat
u daar kunt vinden. Een overzicht van lokale en
regionale dementiewebsites is in voorbereiding.
 
Onlangs is deze website verder uitgebreid met een
grote, praktische en inspirerende informatiebank
over onderzoek in relatie tot zorg voor mensen met
dementie. Deze informatiebank bevat niet alleen
meer dan 120 onderzoeken, verdeeld over 12 ru-
brieken, maar ook meer dan 500 artikelen uit
(vak)bladen en honderden linkjes naar aan de on-
derzoeksonderwerpen gerelateerde websites. Deze
informatiebank is gebouwd door het Alzheimercen-
trum van de VU en zorginnovatiebureau DAZ.
 
Meer weten over dementiezorg: www.moderne-de-
mentiezorg.nl
De boeken kunt u natuurlijk ook via de boekhandel
of via de bibliotheek verkrijgen.
 

Eindelijk winter
De huidige winter had een lange aanloopperiode
nodig, december en januari waren zacht maar op
Gekke Maandag sloeg de winter toe, de temperara-
turen bereikten minimum waarden die we al vele
jaren niet meer hadden gezien en bij het schrijven
van dit artikel is de koude-periode nog niet voorbij.
De temperaturen zijn vergelijkbaar met de winter
in 1956 toen de Maas voor het laatst dichtgevroren
was en Giel Paulus met zand een begaanbaar
paadje van Velden naar Grubbenvorst had aange-
legd. Zover zal het dit jaar ongetwijfeld niet komen
maar spannend en interessant is het natuurlijk wel.
Op de Venkoelen was het natuurlijk goed toeven op
de schaatsen en met een warme versnapering.
Bijgaande foto illustreert de ijspret.

Nieuws van de Dorpsraad
De  Dorpsraad gaat onderzoeken of er mogelijkhe-
den zijn om met vrijwilligers iets te doen aan de
gladheidsbestrijding in het centrum  voor  senioren
en ouderen.
 
Speciaal voor alle senioren/ouderen van Velden
wordt een inloopmiddag georganiseerd om het

Dorps Ontwikkelings Plan te presenteren. Voorlopig
is dinsdagmiddag 20 maart 2012 hiervoor gereser-
veerd.
 
Nadere mededelingen over beide zaken kunt u
volgen via  het “Klokje”.
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Dansimpressie
Dansen is leuk, het
haalt oude vergane
tijden terug en is voor
senioren een belang-
rijke evenwichtsoefe-
ning.
Elke maandagmiddag
om 15.00 uur wordt er
onder leiding van
mevr. Thea Brader--
Peters gedanst in de
Kiësstolp.
 
 
U bent van harte
welkom
 
 

 
Thea leidt 23 gemotiveerde deelnemers(sters) op
een ontspannende wijze door de middag.
Verschillende dansen worden met z’n tweeën of in
groepsverband op de tonen van heerlijke muziek die
bij de senioren past, op ontspannende wijze uitge-
voerd.
Bij de deelnemers is het plezier aan de uitstraling
van de gezichten af te lezen.
 
Diverse dansen zoals wij die kennen uit onze
jeugdjaren passeren de revue.
 
De Patrona Bavaria is een langzame wals die als een

wisseldans uitgevoerd wordt.
De Blauwe Korenbloem is een echte Nederlandse
gezelschapsdans waarbij de armen een rol spelen
zodat het geheel lijkt op een korenbloem.
De volgende dans is van Bulgaarse origine, op
langzame muziek danst het gezelschap samen om
uiteindelijk de dans op sierlijke wijze in 2 groepen
af te sluiten.
De Bossanova is een dans die veel beweging vraagt
en waarin de deelnemers zich als tieners van weleer
voelen.
 
Tijdens het dansen wordt door Thea de nodige uitleg
gegeven en wordt zo nodig gestopt om de finesses
te benadrukken.
Om het geheel afwisselend te houden wordt er re-
gelmatig in groepjes gedanst waarbij men beurte-
lings als “heer” optreedt.
Na het diverse malen wisselen van partner wat het
geheel wervelend maakt, komt men uiteindelijk
terug in de beginvorm.
 
Tijdens de pauze tankt men nieuwe energie om ook
het tweede deel plezierig te laten verlopen onder
het motto:
 
Blijf langer gezond en ga dansen
 
Frans Theeuwen
(door de redactie ingekort)

Frenske
Uit de; Kieskop    nummer 6    van 15 januari –  31
Januari    1948
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. Kwartelemerrt.
 
Liefe jonges
Ze zein hier nog alteit niejaar aan ut viere want frans
van adfolf heef zondag weer de heele dag moete
reije met zein bakwagen om ut hulpelooze vee naar
huis te brengen vooral de schandelose waare kam-
pejoen der ware der bei die nu noch hun gebid nog
niet gevonden hebben en dat heef de ganse dag
geduurt tot dat ze savonds frans zelf gebakke naar
huis hebbe gebrach en nu gaat mia van adolf naar
indieje die komp jullie helpen als jullie ergens een
negen ooger hebbe zitte maar ze wort geen mansol-
daat maar ze bleif gewoon maar vrouw en nu gaat
nel van adolf ook nog trouwe en ze zegge dat ze
beestig blei is want de beschuitte zein gelukkig weer
op de bon en nu kreige we vier pakke ineens en met
niejaar ware er ook nog zat gewees die smorges
toen ze wakker werden met de schoene aan over
de betplank lage en de fles in de tes maar ut was
geen melkfles zei joepie van de koster en die kan
het tog wel wete en sraar van adolf gaat nu beina
vreije maar hei wag eers tot zein duive goed gefok

hebbe en met de gemeenteraats verkiezinge hebbe
ze tog wat verdient want rodde sjeng zein geitje
heef een jong geitje gekrege en o jonges der is
verschrikkulijk brant gewees bei peeters joep bei
ons op de kwartelemerrt die hat een luciefer in de
asbak en zein vulpen lag drin en toen ging die in
brant en toen heef tante gon alles geblus met melk
uit de melktuit en nu wort het heele huis vergoet en
nu kunne jullie gerus naar huis koome want ut is
hier al gans zoomer want schelle pauw heef al twee
meikegels gevange en lankes graat hat er drie en
handrie van de krint vier meegebrach voor zein
vrouw onder de haaze peper en de voorige week
heef tuisfrond een feesavond gehouwe voor jullie
en ut was helemaal indrukwekkend en ut was zo
spannent dat wiel van fried zeine maan uit ut vors
die daar bier ront brag zein  vader fried zeine maan
een gans blad bier over zein broek schudde en
spannent vont hei ut en joepie van de koster die
vroeg me vanmorge of ik wis hoe een jonge van een
en veertig jaar hoe die vrijt en dat wis ik niet en
toen zei joepie op zein elf en dertigs en dat vond ik
reuze leuk en dat zeg mein moeder ook en vanmid-
dag onder ut eete heb ik groote ruzie gehat met
mein broerdje die is zo scheel dat hei beina de
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Weet je nog van toen??
Heel vroeger was
Velden nog geen
slagerswinkel rijk.
Dat was ook nau-
welijks nodig, want -
veel mensen slacht-
ten zelf. Nou ja,
zelf: in zekere zin.
Want als het zo
ver was, lieten ze
Kelkes Toên (Kel-
tjens) of Slechter
Graad (Peeters)
komen, die het
onheil vermoe-
dende en dus te-
genspartelende en
luid schreeuwen-
de varken met
een lang mes de
doodsteek toe-

brachten om het daarna nog van zijn inventaris, het
zogenaamde gesluns, te ontdoen. Het bloed van het
dier werd in pannen opgevangen en vormde een
hoofdbestanddeel van de kerboêt (balkenbrij). En
zo kon je in de slachtmaand op veel plaatsen vaak
een opengesneden en zijn binnenzijde etalerend
varken onderste boven op een ladder zien hangen
om verder te ‘besterven’. Een keurmeester kwam
dan thuis om het vlees te keuren. Daarna kwam

slechter Graad of Toên terug om kleine porties te
maken van het varken. Een ‘proôf’ van het beest
ging altijd naar de pastorie, met de ‘komplemente,
en heej is èn stuk van vader en moôder’ Het thuis
verwerken van het varken was een feest. Moeder -
maakte bloed- en leverworst. De grotere kinderen
mochten dikwijls het worstmachientje draaien
waaraan echte darmen werden geschoven. Van
resten van het vlees en kleine stukjes darm werden
‘piëpwörsjes’ speciaal voor de kinderen gemaakt.
Soms mochten de kinderen proberen met een oude
bezemsteel de op het vuur staande kerboêt te
roeren, die al puffend aldoor stijver werd en goed
was als de steel in het midden rechtop bleef staan.
Dat roeren was op het laatst zwaar werk, vooral
omdat het moest gebeuren in de grote ‘sopkaetel’ (-
ketel vroeger veel gebruikt voor het koken van
veevoer). Allerlei knemmelkes (restjes) vlees die
nog over waren, werden verwerkt tot ‘huidvleis’
(zult). En dan waren er nog de oersterke varkens-
blazen. Deze werden opgeblazen en dienden als
speelgoed voor de kinderen of werden bewaard om
de boerenkarren tijdens de Gekke Maondâg optocht
te versieren. Al met al was het slachten thuis voor
de moeder veel extra werk en voor de kinderen een
buitengewone interessante belevenis.
 
Tekst uit boekje: “Kent u ze nog … de Veldense
Kiêszek “ van Sef janssen en Sjaak Theelen 
 

Huppelen
Ik huppelde mit miene eigen hoepel
en speulde met ein zweep en eine tol
maar deeje ok duks touwke springe
en och wat haaje weei toen vuel lol.
 
Schievele en renne en putjes stampe
euver ein baek deeje weej springe.
wierik lempkes make as echte lampe
en van die hieële leuke liedjes zinge.
 
Tikkertje en ok verstoppertje speule
en lendje pik um toch maar te winne
musse doon zeuke en vlaag verovere
mar weej moste wal op tied nao binne.
                        
Putjes stampe en allein op de klompe

maar ok hinkele, zand huuskes bouwe
en ok boks springe maar ok voetballe
en veur in ein fornuus tekskes houwe.
 
Ok wierik slingers make net as lampe
en ruutje tikke maar ok belke trekke
wortele geije en nao schoeël aore rape
en aaf en toe ok niej spelkes ontdekke.
 
Nou zien weej schijf en krom getrokke
en net neet of toch waal aan ut versliete
weej veroerzake nog maar allein brokke
maar doon allein toch hieël vuel geniete.
 
Fr, Th.
 

pudding uit mein bort at en nu krijg hei gelukkig een
bril maar nu ben ik bang dat hei dan uit allebei de
borde tegeleik eet maar ik zal hem wel in de gate
houwe die gemeenerik want ik denk dat ie zig
daarom ekspres scheel heef gemaak en nu jonges
zein we allemaal aan ut wagte tot jullie koome want
dan kreige we hier groot fees en nu lieverikke ga ik
weer slaape en wens jullie allemaal een pleizierigge

gekke maandag dan maake we ook wat voor jullie
een heel gauw weerzien van jullie eenig liefhebben-
de Frenske.       
 
F.V.
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Samenstelling bestuur
Ine jacobs Voorzitter 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice-Voorzitter 077-4721201 jovankeeken@planet.nl
Marie José Peters Extern Secretaris 077-4721874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Intern Secretaris 077-4721797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Penningmeester 077-4721334 hondorado@wanadoo.nl
Ger Peeters Bestuurslid 077-4721422 gerpeeters@home.nl
Frans Vousten Bestuurslid 077-4722149  
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-4722968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Asp. Bestuurslid 077-4721527  

Ouderen adviseurs (VOA's / Belastinginvullers)
Ons land is een land van regels. Het is niet eenvou-
dig om daarin de weg te vinden. Daar willen wij de
leden mee helpen. Wij beschikken over 4 Vrijwillige
Ouderen Adviseurs (VOA’s) die opgeleid zijn om
daar waar nodig voor onze leden de weg te vinden.
De personen met een * achter de naam zijn zowel
VOA als belastinginvuller.
 
Sjaak Hovens                                  tel. 4721413
Jo van Keeken*                               tel. 4721201
Frans van Neer *                             tel. 8502443
Wiel Scheffer                                   tel. 4722782

Marie-José Peters is geen VOA, maar is wel beschik-
baar als belastinginvuller (tel. 4721874).
 
Senioren/Ouderen uit Velden kunnen bij deze
VOA’s/belastinginvullers aankloppen voor advies.
 
Het bestuur heeft besloten dat de belastinginvullers
vanaf 2012 een kleine bijdrage van € 5,- per aan-
gifte mogen vragen. Om u goed van dienst te zijn,
worden immers soms kosten gemaakt. Denk aan
reis- en kopieerkosten en de aanschaf van naslag-
werken.

Uit de bestuursvergadering van 4 januari 2012
In de eerste vergadering van het nieuwe jaar kwa-
men onder andere de volgende punten aan de orde:
 
De kerstviering was erg geslaagd. We handhaven
de structuur en gaan op zoek naar een passend
optreden voor volgend jaar.
 
Voor een nieuwe activiteit trok de nieuwjaarsrecep-
tie veel belangstelling. Circa 70 leden beleefden een
genoeglijke middag. Zo ontstaan tradities.
 
Het bestuur werkt aan de voorbereiding van de

jaarvergadering op dinsdag 6 maart 2012.

Op korte termijn vindt een uitstapje met vrijwilligers
plaats. De capaciteit is helaas beperkt.
 
De activiteiten in het kader van Meer Bewegen Voor
Ouderen onder regie van de KBO zijn van start
gegaan.

Mogelijk krijgen we toch nog wat subsidie voor 2012
van de gemeente. We rekenen stiekem op € 1.000,-
 

Vrijwilligers gevraagd.....
Met 400 leden zijn
we een grote club
in Velden. We heb-
ben een actief be-
stuur, maar zonder
de inzet van vrijwil-
ligers bij tal van ac-
tiviteiten zou het
bestuur weinig kun-
nen. Dank aan

ieder die zijn steentje bijdraagt.
Voor nieuwe activiteiten (of voor uitbreiding van
bestaande) is er voortdurend behoefte aan instroom
van nieuwe vrijwilligers. Zo worden er nu al ge-
vraagd voor een nog op te zetten boodschappen-
dienst. Vrijwilligers moeten met plezier hun bijdra-
ge kunnen leveren, maar af en toe een compliment-

je of een attentie moet en mag er ook zijn.
Zo heeft het bestuur met succes een aanvraag in-
gediend voor de zogenaamde Museum Plus Bus. We
zijn uitgenodigd om op maandag 12 maart per bus
naar Amsterdam te reizen en daar zowel het Vincent
Van Gogh als het Joods Historisch Museum te be-
zoeken tegen betaling van uitsluitend  de lunchkos-
ten.
We willen graag onze vrijwilligers deze reis aanbie-
den en we nodigen hen dan ook uit zich te melden
op dinsdagmorgen 28 februari tussen  tien en half
elf in de Kiêsstolp. Er is plaats voor ca. 40 personen.
Bij over inschrijving zullen we helaas moeten loten.
Zijn er te weinig aanmeldingen, dan krijgen ook
overige leden het aanbod mee te gaan.
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Sanering van de stort aan de Paddeweg
Midden in het Diep-
broek van het Zwart
Water was de voorma-
lige stort door het aan-
wezige elzenbroekbos
aan het oog onttrok-
ken. De Stichting het
Limburgs Landschap

heeft met hulp van de provincie Limburg deze
voormalige stortlocatie gesaneerd. De locatie ligt er
nu nog kaal bij, maar de natuur zal ongetwijfeld het

prachtige ven omtoveren naar een poel waar sala-
manders, kikkers en padden de dienst uitmaken.
Uiteindelijk rest nog één vraag: heeft het Limburgs
Landschap de juiste locatie gesaneerd, lag de
stortplaats oorspronkelijk niet 50-100 meter verder
richting Schandeloseweg? (richting Duitsland)
 
Reacties op dit artikel gaarne ter attentie van de
redactie van de Nieuwsbrief.
 
 

Cursus Laeze en Schrieve in 't Venloos

In 't veurjaor van 2012 wuurt weer 'ne cursus Laeze
en Schrieve in 't Venloos gegaeve.
 
Docent : Suzanne van de Rijdt.
De cursus is in de Venlonazaal
 
Op dónderdaag 1-8-15-22-29 maart 2012
Op dónderdaag 5-19 april 2012

Op dinsdaag 24 april 2012
Oetreiking getuugschrif op 10 mei 2012
Aanvangstied : 19.30 oor.
 
De koste zien € 60,00 veur de ganse cursus
Ein teske kóffie gratis.
Cursiste hebbe nuuedig: pen-pepeer-'t Venloos
Waordebook
 
Schrief óg in, klik op : Aanmelding  van de website 
www.veldeke-krink-venlo.nl
 
 

Rouwverwerking lotgenoten
Op dinsdagmorgen 27 maart 2012 start -bij vol-
doende deelname- een gespreksgroep rouwverwer-
king. Het betreft in totaal 10 bijeenkomsten.

Inlichtingen 'smiddags bij Stichting ’t Groenewold
telefoon 077- 3546689 of via de mail st.groene-
wold@home.nl

Geprint spoorboekje verkrijgbaar bij NS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 11 december 2011 is de nieuwe NS dienstre-
geling van start gegaan. Treinreizigers die graag
een papieren spoorboekje gebruiken kunnen een
geprinte versie van het digitale spoorboekje bij NS
aanvragen.
Omdat de verkoop van het papieren Spoorboekje
enorm is gedaald, wordt het, sinds vorig jaar, niet
meer door NS verkocht. NS verwijst de reizigers met

name naar internet. De Reisplanner en de reisinfor-
matieschermen op de stations voorzien volgens NS
in een duidelijke behoefte. Het geeft namelijk de
gewenste actualiteit, tussentijdse wijzigingen
maken het papieren spoorboekje niet betrouwbaar.

Het is op www.ns.nl mogelijk thuis zelf de trajec-
toverzichten te downloaden en te printen. Verschil-
lende consumentenorganisaties, waaronder de Unie
KBO, hebben er bij NS op aangedrongen, om de
klant een papieren versie te blijven aanbieden.
Daarom biedt de NS ook dit jaar de mogelijkheid
om een geprinte versie van de trajectoverzichten
aan te vragen.

Het geprinte spoorboekje van de NS is op te vragen
bij NS Klantenservice, telefoon 0900 - 202 11 63 of
af te halen op het NS station te Venlo.
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Volgende nieuwsbrief  9 maart 2012  

De 'Kiëskop' naar Schandelo

 
 

Joekskapel Noeijt Thoês huldigt jaarlijks Veldenaren
die zich inzetten voor de gemeenschap.
Ger Koopmans reikte dit jaar namens de joekskapel
de Kiëskop uit aan Mariet en Lei Geelen. Als je de
naam van Lei noemt, denk je direct aan paarden,
Haflingers en alles wat daarmee te maken heeft. De
huifkarrentocht voor de KBO en gelegenheden zoals
de Gekke Maondaag en Sinterklaas waar hij koetsier
is, zijn daar de mooie voorbeelden van. Ook het
werk dat hij heeft gedaan- en nog doet - voor de
buurt, de studieclub, de parochie en de gemeen-
schap mag niet vergeten worden.
Mariet heeft met de ‘Moorbleumkes’ de KBO menige
keer vermaakt. Daarnaast weten we van Mariet dat
ze heel veel werk heeft gedaan aan het vaandel van
Animo, en in bestuursfuncties bij de toenmalige

'Gekke Maondaag' en 'Trienkesdaag'
Altijd mooi de kinderoptocht op de 'Gekke Maon-
daag'. Dit jaar een kleurrijke stoet met als thema
de Floriade. Als je ziet hoeveel ouders, opa's en
oma's en super opa's en oma's van hun kroost ge-
nieten, is dat geweldig.
In de middag de grote optocht. Wederom is er heel
veel werk verricht  door de deelnemers om er een

mooie optocht van te maken. Ook weer veel mensen
- jong en oud-  langs de route. Dan komt nog op
donderdag 16 februari de 'Trienkesdaag'.  De dames
- veel van onze leden doen mee- beleven heel veel
plezier aan deze dag, die dit jaar voor de 34e keer
wordt gehouden.
 

Belastingteruggave????
De belastingdienst stuurde tienduizenden Nederlan-
ders een brief dat ze geen aangifte hoeven te doen.
AOW-ers zonder of met een klein pensioen kunnen
echter een behoorlijk bedrag aan belastingterugga-
ve mislopen door GEEN aangifte te doen.
Allerlei extraatjes voor mensen die het niet zo breed
hebben, worden namelijk via de fiscus verrekend
MITS MEN AANGIFTE DOET. 

Ondanks de brief MAG iedereen te allen tijde aan-
gifte doen. Als u aftrekposten denkt te hebben, laat
dan onze belastinginvullers even checken of een
aangifte tot teruggave kan leiden.
 
Fr. v. Neer  (door redactie bewerkt)


