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Rabobank-ledenkorting op Floriade combi-tickets
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als hoofdsponsor van de Floriade 2012 in Venlo,
biedt de Rabobank u ledenkorting op een combi--
ticket aan. Dit dagticket bestaat uit toegang tot het
Floriadepark op de door u gewenste dag en een
'vlucht' met de kabelbaan.
 

U bestelt en betaalt de combi-tickets vooraf via
internet en print zelf uw tickets uit. Aan de kassa
wordt geen korting meer verleend. In plaats van
€ 30 betaalt u voor een volwassenen ticket de le-
denprijs van € 22 per persoon. Voor een kinderticket
(kinderen t/m 12 jaar) betaalt u € 11 in plaats van
€ 15. In totaal kunt u als lid van de Rabobank vijf
combi-tickets met korting bestellen. Twee voor
volwassenen en drie combi-tickets voor kinderen tot
en met 12 jaar. Floriade berekent € 1,95 bestelkos-
ten per reservering.
 
Om de combi-tickets met Rabobank ledenkorting te
bestellen vult u een digitale actiecoupon in. Als u
die volledig heeft ingevuld, wordt u automatisch
doorgeleid naar de internetbestelmodule van Flori-
ade 2012, waar de Rabobankprijs aan u berekend
wordt.
 
Deze module vindt u via: www.rabobank.nl

Oudjes van tegenwoordig
Op de een of andere manier hebben de oudjes van
tegenwoordig een zekere eigenzinnigheid over zich
die bewonderenswaardig is. Vroeger werden de kids
zonder vooraf toestemming te vragen gewoon bij
opa en oma gedropt, maar tegenwoordig moet ruim
van tevoren gemaild worden om een afspraak te
maken. De opa’s en oma’s van nu hebben heel wat
meer aan de hand dan vroeger, ze zitten niet meer
op jengelende snotneuzen te wachten.
Ze hebben een eigen leven, genieten van korte
culinaire citytrips of maken verre reizen en doen
studies, precies waar ze zin in hebben.

Kermismatinee op zaterdag 9 juni 2012
Het dansmatinee wordt op donderdag na Veldense
Kermis gehouden. De zaal in "De  Kiêsstolp" is deze
dag echter in gebruik. Daarom is deze dansmiddag
verplaatst naar zaterdag 9 juni om 14.00 uur. Re-

serveer deze datum en geef het door aan senioren
die u kent en die graag willen dansen. Ook niet-
leden zijn welkom.
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Tips om veilig(er) te pinnen
Pinnen is inmiddels niet meer weg te
denken uit onze samenleving, we
pinnen dagelijks. Over het algemeen
is pinnen veilig, snel en gemakkelijk.

Consumenten ervaren pinnen als een veilige manier
van betalen, toch worden consumenten soms
slachtoffer van frauduleuze praktijken. Lees zorg-
vuldig onderstaande tips.
 
Bewaar uw pinpas zorgvuldig en op een veilige
plek.
Zorg ervoor dat uw pinpas niet gemakkelijk in de
handen van iemand anders kan komen. Laat de pas
dus nooit ergens onbeheerd liggen maar berg hem
goed op!
 
Controleer de omgeving.
Controleer voordat u begint met uw pintransactie
de pinomgeving. Als u een onveilig gevoel heeft bij
een bedrijf, betaalt u dan op andere wijze.
 
Let op spiegels en camera’s in de buurt van de
pinautomaat.
Controleer of anderen uw pincode niet kunnen zien

als u deze intoetst. Let daarbij tevens op spiegels
en camera’s, en pin in een goed verlichte omgeving
 
Scherm uw pincode af.
Door uw pincode af te schermen middels uw hand,
lichaam of portefeuille kan uw pincode minder
makkelijk achterhaald worden. Doe dit dus altijd! 

Laat u niet afleiden.
Ga niet in op het aanbod of vragen van vreemden
als u aan het pinnen bent. Een klassiek voorbeeld
is: U laat 10 euro vallen! Op deze manier probeert
iemand u af te leiden. Als het echt waar is dat u geld
laat vallen, en de betreffende persoon is zo aardig,
dan licht het biljet er over enkele seconden ook nog
wel!
 
Pin altijd zelf.
Is dit onder bepaalde omstandigheden niet mogelijk,
houdt dan uw pinpas goed in de gaten.
 
Verstrek uw pin-code nooit aan derden.
Geef uw pin-code nooit aan anderen, houdt deze
informatie voor uzelf.

Van de voorzitter.............
Begin april is de
WMO-krant 2012
bij u in de bus ge-
vallen.
Ik hoop dat u die
niet ongelezen bij
het oud-papier heeft
gegooid want er
staat nogal be-
langrijke informa-
tie in, vooral voor
ons senioren.
De gemeente Venlo
heeft onlangs de
regels voor de
WMO aangepast.
 
Daar zijn de vol-
gende redenen voor: 

De regelgeving was te bureaucratisch.
Er komt steeds meer vraag naar zorg en daardoor
wordt het onbetaalbaar.
 
Ook op dit gebied moet dus bezuinigd worden. Dat
wil men vooral bereiken door praktischer en slimmer
te werken.
 
Als je in het verleden niet meer goed kon lopen dan
kon je een aanvraag indienen voor een scootmobiel.
Veel mensen hebben een scootmobiel in het

schuurtje of de berging staan maar durven er ver-
volgens niet op te rijden. Zonde…een andere oplos-
sing zou misschien beter zijn geweest. In de toe-
komst gaat dit wel gebeuren. Voordat een hulpmid-
del wordt toegekend komt er eerst een goed gesprek
bij u aan de keukentafel. Daarna wordt bekeken wat
voor u de beste oplossing is.
 
Voorzieningen zijn ook niet meer gratis. Voor een
scootmobiel, een traplift, vervoer, hulp in de huis-
houding en woningaanpassingen moet voortaan
maandelijks een eigen bijdrage worden betaald. Die
bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.
 
Andere algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld een verhoogd toilet, douchezitje,
mengkranen, badkameraanpassing enz. moet u
voortaan zelf betalen.
 
Voor meer uitgebreide informatie kunt u terecht op
www.venlo.nl/wmo of u kunt contact opnemen met
het WegWijZer-loket
Iedere maandag, dinsdag en donderdag is er
spreekuur op de locatie Dorpsstraat 1C in Velden.
Tel. 077-4722534.
Het is een open inloop en u kunt er terecht met al
uw vragen.
 
           
Ine Jacobs
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Discriminerende maatregel koopsompolis
Een van onze leden -ouder dan 70 jaar-  kwam eind
2010 tot de ontdekking dat door een discrimineren-
de maatregel van de overheid zijn Koopsompolis
€ 2000,-  minder opbracht dan bij een persoon 
jonger dan 70 jaar .
Hij heeft actie ondernomen o.a.bij het CDA (Ger
Koopmans), Unie KBO en de Rabobank.
De Rabobank heeft aangegeven om in samenwer-
king met andere banken hierin actie te ondernemen.

Midden maart 2012 laat de Rabobank weten dat de
belastingdienst deze discriminerende maatregel
ongedaan heeft gemaakt.
Mensen ouder dan 70 jaar kunnen bij afloop van een
oud regime polis van dezelfde mogelijkheden ge-
bruik maken dan jongere mensen.

 

De zes belangriekste weurd in os laeve zien???
1)  De zes belangriekste weurd zien………. Dich hebs geliek ik waas fout.
2)  De vief belangriekste weurd zien……....Wat vinds dich dao van.
3)  De veer belangriekste weurd zien……. Dat hebste fijn gedaon.
4)  De dreej belangriekste weurd zien…… As dich wils.
5)  De twieë belangriekste weurd zien…….Dank dich.
6)  Ut belangriekste waord is……………….. .Weej.
7) En ut minste belangriekste waord is……IK.

Frans Theeuwen.

Parkeerkaartje betalen met je mobieltje
Betalen voor een parkeerplaats kan
op termijn alleen nog maar per mo-
biele telefoon.
Dat is het voornemen van de ge-
meente Sittard-Geleen en diverse
andere gemeenten in Nederland. 
Als het aan de stadsbesturen ligt,
moeten parkeerders binnenkort een
code van de straat en het kenteken

per gsm of straatautomaat doorgeven aan een
centrale en zich bij vertrek weer afmelden.
Niet seniorenvriendelijk, vindt KBO Limburg, want
het is een beperking in de mobiliteit van ouderen.
'Senioren gebruiken hun mobiele telefoon voorna-
melijk om te bellen en gebeld te worden en niet om
er allerlei andere handelingen mee te verrichten',
aldus KBO Limburg. Volgens de KBO komt dit
voorstel dan ook een generatie te vroeg, zeker als
alle andere betaalmethoden geschrapt worden.

De KBO heeft begrip voor argumenten dat een en

ander kostenbesparend werkt, maar vindt dat dit
niet opweegt tegen de problemen die dit met zich
meebrengt voor senioren, die juist graag dicht bij
de voorzieningen in het stadscentrum willen parke-
ren.
 
Commentaar:
KBO Limburg verzet zich tegen bovenstaande
technologische vernieuwing en stimuleert daarmee
het ongenoegen maar zou er veel beter aan doen
te starten met een voorlichtingscampagne die de
senioren voorbereid op het parkeren en bankieren
met mobieltjes en smart-phones. De technologische
voortgang laat zich nu eenmaal niet vertragen. Een
mooi voorbeeld hoe het wel kan is het Seniorweb
(ook in Velden) dat in haar bestaan al vele duizen-
den senioren heeft voorbereid op het digitale tijd-
perk.
 
H. v.d. Hombergh
 

Seniorenmiddag in Baarlo
De seniorenmiddag in Baarlo op 7 juni 2012 begint
om 13.00 uur.
Entreekaartjes kunt u reserveren bij Frits Jacobs

telefoon 06-19480359 (s.v.p. niet in het weekend).
De entree bedraagt  € 7,- inclusief koffie en vlaai.  
 

Let bij het pinnen op het bedrag voordat u ‘ja’
intoetst.
Door een kleine fout van de winkelier (vergissing
plaats van de komma) kan het bedrag totaal ver-
keerd zijn, let dus goed op het totaalbedrag wat op
de display van de pinautomaat wordt weergegeven.
 
 

Controleer regelmatig uw bankafschrift.
Controleer altijd uw bankafschriften. Indien u con-
stateert dat er een (groot) bedrag zonder uw toe-
stemming is afgeschreven dan dient u dit gelijk te
melden bij uw bank.
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Frenske
Uit de “Kieskop” nummer 7  van   1
februari – 15 februari    1948
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d.
Kwartelemerrt.
Liefe jonges!
En met matje van de mulder was ut
heel erg die hat beina zein ganse oog

verbrant in de fabriek maar ze zulle hem wel gepes
hebben want hij hat eers een andere kamaraat met
vegte een motorfietsluchpomp agter erges tegen
aangehouwe en toen was die kamaraat zein heele
dikke darm gespronge en de woonwages hebbe in
velde geen paart meer nodig want aan de krosselt
stont der een en toen die weg moes hat tie geen
paart en toen kwamen alle drie de pliessies van velde
en die hebbe um fein weg geduwd en de veerman
hat lol zat en schelle tuun hat weer beina een vos
gevange maar toen hei hem vond leefde ut arme
beesje nog en toen pakte tuun  een knuppeldje om
hem zaaliger te make en toe spronge der 2 pliessies
van agter een boomtje en toen was tunnes een leik
want dat mach zeker niet en de pliessie hat hem
voor een paar weke nog gevraag of tunnes niet voor
een lieve vos kon zorgen en jan van lukasse wiel
liep met zein herses tegen frans van adolf zeine
bakwage en nu moet hei in het bet bleive liche met
water in de knie en dat zal wel dat water zijn wat
eers in de herses gezeete heef en o jonges de wilde
zweinen zein weer verschrikkelijk der zein der weer
3 gewees een vaader van hondertveiftig kielo een
zoontje en een dogter van 100 kielo en der waare
zeeve en twintig jaagers uit heel limburg maar der
was der geene die kon raaken en nu gaan ze bakkus
graat uit venray huure want die heef der daar een
geschoote en die weet prezies hoe ut moet en ge-
lukkich hebbe we ook gilt gehat 2 daage en mein
vaader gelukkig ook en mein moeder heef nu al ach
daage gilt met mein vaader want de eerste dag saves
toen mein vaader zingend naar huis kwam hat hei

zein hele tes vol haringkoppe en lauk en dat was
nog wel zein goet pak en de 2de dag hat hei alles
vol eije schaale zitte en der waare zoveel ouwe zat
dat ze maar alleen nuchtere gilde opgeschreve
hebbe zelfs de nette mensen ware nog zat en o
jonges gegete dat ze hebbe ut was ennorm in
hasseld hadde ze eijer met spek en in schandele
hadde ze pas geslag daar kreege ze karboet met
braatwors en in genooij kreege ze spek met konjak
maar der waare ook deftige die ginge met een ooto
en in ut vors kreege ze beina eijer maar ut ging niet
door want de kloek zat drop en bei ons tuis kreege
we niks dan kruit omdat wei niet zat waare en dat
vont ik gemeen en dat zeg joepie van de koster ook
maar maandag hebben wij gelukkig gekken maan-
dag gehat en rodde jakop was der ook bei en daar
kreige jullie nu allemaal een votoo van en o jongens
we hebbe toch veel zente  opgehaalt ut was gewoon
verschrikkelijk en de kinder bei ons neven ook maar
als wei bei hen kwaame smeete ze gouw de deur
dich en was der weer niemant tuis en dat is tog niet
leuk he want dat is nou praat om goeije praat kapot
te praate zeg boute sjang alteid en mein grote broer
was savons bei seeles geer en daar ging op eens ut
lich uit en toen was het veif minuuten voor de jeug
zeg hei en ut was erech leuk maar ik weet niet wat
dat allemaal beteekent maar maar hei lach der nog
alteid over en toen hebbe een paar zatte ook nog
een paar kippe gegap bei geer en die heef het niet
aangegeeve en dat vint ik erch stom want ut is toch
geen gekke maandag meer en nu schei ik maar uit
want ik kan nog niet goet zien zoveel zwart zit der
nog in mein ooge van gekke maandag en nu ga ik
gouw naar bet en wens jullie allemaal heel erch wel
te ruste en veel groete van jullie eeenig liefhebbende
 
FRENSKE                                        F.V

Lente
Eindelijk lente.
Daar heb ik op gewacht.
Ik kon het niet uit mijn kop zetten.
Ik heb het hele jaar eraan gedacht.

 
 
Eindelijk lente.
Weer lekker zitten in je tuin.
Of ergens anders.
Overal word je bruin.
 
Eindelijk lente.
Naar buiten zonder jas.
Die heerlijke geur,
van pasgemaaid gras.

Eindelijk lente.
Met heerlijk weer.
Die koude winter.
Die hoef ik echt niet meer.  
 
 
 

4



Weet je nog van toen ?
In de boekjes ’Kent u ze nog…… de Veldense Kiês-
zek’ van Sef janssen en Sjaak Theelen staan op
diverse plaatsen oude woorden – Veldes dialekt-
vermeld die vroeger onderling werden uitgesproken.
Weet iemand alle woorden, dan is wellicht leuk om
in een van de volgende nieuwsbrieven het Veldes
dialekt met de betekenis van de diverse woorden te
vermelden.
Hier gaan we dan.
gesluns; heiseneût; bagge; zweel, boôkeskoôk,
petattebloôm; schaârei; inschelings; smèrlap; ba-

gere; koes; meuj; pestungske; haoze; vègtes;
peêzerik; groôs; gäöl; äörtje, D’n Baant; kieps;
hâsse; moer; piëpwörsjes; bläëker; elver; gros;
schroët; begaoving; flette; poes; leêment; gare-
paâp; fiesternölle; baktand; moppe van Paar;
henneske; drinke; verkét; ’t Luujt; ’t klimp; briek;
piunkerkes; klef; waemeske; nuutje; praos; èk;
wolf; ziemele; kerdéts; kaoje; bijjepik, verneûke;
melder; tes; slieps; schöpke beêr; twelf apostele;
kerniêkskes; reifel; stinkerke; spraon; stort.
 

KBO gebruikt sticker tegen babbeltruck
Begin maart jongstleden werd een
Bosschenaar aangehouden die tien-
tallen ouderen voor minstens 20.000
euro had opgelicht door zich voor te
doen als dakdekker. In de strijd tegen
dit soort babbeltrucs en oplichtings-
praktijken heeft de Unie KBO een
informatiepakket voor senioren ge-
maakt. Daarin zit onder mee een

deursticker die de bewoner er op allert moet maken
niet zonder na te denken de deur te openen.
 
Via de zogenaamde babbeltruc geven oplichters zich
uit voor nieuwe buren, thuiszorgmedewerker, me-
teropnemer of zelfs politieagent. Eenmaal binnen
wordt het slachtoffer afgeleid en ongemerkt besto-
len. De diefstal van tas, sieraden of portemonnee,

wordt pas achteraf bemerkt.
Ouderen kunnen de Babbeltruc-sticker naast de
voordeur plakken. De sticker kan ze er zo aan helpen
herinneren niet zomaar voor iedereen de deur open
te maken en op te letten voor gladde praatjes.

De Unie KBO is van mening dat deze vorm van
criminaliteit - met een combinatie van maatregelen
- krachtig moet worden bestreden. Zelf geeft de
Unie KBO het goede voorbeeld door via Nestor
voorlichting te geven over hoe ouderen de oplichters
te slim af kunnen zijn en welke preventieve maat-
regelen ze kunnen nemen. Daarnaast gaat de Unie
KBO lokale afdelingen helpen met het organiseren
van groepsbijeenkomsten over dit thema en is de
politiek ingeschakeld om deze vorm van criminaliteit
de kop in te drukken.

Inloopmiddag Huis voor de Zorg op 24 april 2012
 
Wat/Waar:   Inloopmiddag / workshop in ‘De Kiêsstolp’
 
Wanneer:    Dinsdagmiddag 24 april van 14.00-ca. 16.30 uur
 
Onderwerp: Vergroten van de eigen zeggenschap (in de zorg)
 
Voorlichter: Een trainer/adviseur van het Huis voor de Zorg
 
Thema’s:     Patiëntenrechten, klachtrecht en ‘zelfregie’
                   DVD: In gesprek met de huisarts
                   GROEPSDISCUSSIE
 
Doel:           De workshop streeft er naar dat u zich ervan bewust bent, dat u iets te zeggen en te vragen
                   hebt tijdens uw contacten met een zorgverlener, en dat uw mening er toe doet!
                   Bovendien draagt de workshop er aan bij dat u mondiger wordt in die contacten, dat u regie
                   durft te nemen en uw eigen zeggenschap kunt vergroten.
                             
 
N.B.: Noteer alvast uw vragen en opmerkingen!  
                   
 
Graag tot ziens op de 24e !
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter* 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vicevoorzitter* 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
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-4722968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Bestuurslid 077-4721527  
     * leden dagelijks bestuur

Ledenmutaties 1e kwartaal 2012
Overleden leden
Mevr. van Beest, Oude Schandeloseweg 10 Velden 
Mevr. van Keeken- Wijnhoven, Rijksweg 142 Velden
Mevr. Hankel- Baltesen, Beatrixstraat 2 Velden
Dhr. Jacobs, Oude Venloseweg 31 Velden
Mevr. Geurts-Simons, Schandelo 48 Velden
Mevr. Wennekers- Walter, Oude Venloseweg 89
Velden
Mevr. Wasserberg- Kremer, Rozenhof 2- 81 Velden
 
Nieuwe leden
Mevr. op 't Root- v. Enckevort,  Rijksweg 140 
Velden
Mevr. Poels, Schipholweg 5  Velden
Dhr. Berden, Schandeloseweg 2  Velden
Dhr.  en Mevr. Claessen, Schoolstraat 34  Velden

Mevr. Driessen- Nefkens,  Zwartwaterweg 13  Venlo
Mevr. Elbers-Jacobs,  o.d.Valckxberg 14  Wellerlooi
Dhr. en Mevr. Kamphuis,  Schandelosew. 46  Velden
Mevr. Kessels,  Antoniusplein 19A   Lomm
Mevr. Lommen- Ripmeester,  Beatrixstr.10  Velden
Mevr. Loock,  Oude Heerweg 101  Velden
Dhr. Lucassen,  Rijksweg 84A  Velden
Mevr. Nissen,  Willem Alexanderstraat 2 Velden
Mevr. Perlot- van Rennes,  Rozenhof  41  Velden
Dhr. en Mevr. Geurts,  Markt 4A  Velden
Mevr. Christiaans-Cremers,  Rozenhof 17 Velden
Dhr. Jacobs,  Dennenlaan 4  Velden
Dhr. Driessen,  Zwarteweg 13  Venlo
Dhr. Cuypers,  Rijksweg 132A  Velden
Dhr. Hendriks,  Kloosterstraat 9D  Velden
 

Uit de bestuursvergadering van 4 april 2012
Frans Vousten deelt aan het begin van de vergade-
ring mee, dat hij de afgelopen maand weer 6 nieu-
we leden heeft kunnen inschrijven.
 
Verder  is er o.a. gesproken over:
De voorjaarsreis naar het Europees Parlement in
Brussel op 29 mei. Zie voor verdere informatie het
artikel op de achterpagina. Het aanmeldingsformu-
lier is los bijgevoegd.
 
Het dansmatinee, dat dit jaar niet kan plaatsvinden
op Sacramentsdag 7 juni, omdat de zaal dan niet
beschikbaar is. We verschuiven het dansen naar

zaterdag 9 juni.
 
We gaan in juni ook wandelen met koffie en vlaai
bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum van
KBO-Limburg. Nadere mededelingen volgen in de
komende Nieuwsbrief.
 
De biljartclub telt thans 39 leden. Maandag- en
vrijdagmiddag is gereserveerd voor competitiespe-
lers; op dinsdag- t/m donderdagmiddag kan ieder-
een die dat wil kennis komen maken met de biljart-
sport.
 

Een dag dierentuin voor slechts € 7,50
Als KB0 Velden hebben we meerdere jaren gebruik
gemaakt van de speciale voordeelactie van Zoo Parc
Overloon.

Ook dit jaar is er weer
een voordeelactie. U
en uw collega’s beta-
len slechts € 7,50 per
kaart, in plaats van de
reguliere entreeprijs
van € 17,- per per-

soon. De kaarten zijn te gebruiken door kinderen,
volwassenen en 65- plussers.
Bovendien is de geldigheidsduur van de kaarten
onbeperkt.
Heeft u belangstelling, geef dit dan vóór 1 mei 2012
even door aan Ger van Rensch (intern secretaris van
de KBO Velden) telefoon 077-4721797
 
Geef daarbij aan hoeveel kaartjes u wilt en graag
bij bestelling afrekenen.
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Inloopmiddag op 27 maart
Te gast deze middag,
die bezocht werd door
25 KBO-leden, waren
de heer Wim Ulehake,
mevrouw Hetty Stra-

ten en mevrouw Daphne Geerts van de Stichting
Synthese. Genoemde Synthese- medewerkers zijn
werkzaam in het werkgebied Velden, Lomm en
Arcen.
 
De rode lijn uit de presentatie gaf aan dat Synthese
een hulporganisatie is in de eerste lijnszorg met als
doel haar klanten te begeleiden op het gebied van
de WMO, algemeen maatschappelijk werk (rouwbe-
geleiding, scheidingsbegeleiding, financiële begelei-
ding etc), ouderenadvisering en de mantelzorg.
 
Elk onderdeel van deze werkgebieden kwam uitge-
breid aan de orde:
WMO: iedereen moet mee kunnen doen wat bete-
kent dat voor de één mobiliteitsproblemen opgelost
dienen te worden (scootmobielen / pasjes etc) en
dat voor de ander algemeen maatschappelijke
handreikingen gezocht dienen te worden in de vorm
van o.a. gespreksgroepen.

Verschil dient altijd gemaakt te worden tussen zorg
vanuit de WMO en zorg vanuit de AWBZ.
Ouderenadvisering: de ouderenadvisering zal in de
toekomst een samenspel zijn van de medewerkers
van Synthese en de voor dit doel opgeleide VOA’s
van de KBO!
Mantelzorg: mantelzorg is in feite niet betaalde
zorg/ondersteuning aan derden; ten behoeve van
mantelzorgers is maandelijks een bijeenkomst om
de individuele problemen gezamenlijk te bespreken.
 
Naast de ondersteuning ten behoeve van senioren
houdt Synthese zich ook bezig met ondersteuning
en begeleiding van jongeren en jongerengroepen,
met alcohol- en drugsproblematiek, en met aanvra-
gen van PGB's.
 
Nieuw in de voormalige gemeente Velden, Arcen en
Lomm is de ondersteuning die Synthese biedt aan
de dorpsraden die vaste voet dienen te krijgen in
de diverse kernen en die een stevige gesprekspart-
ner voor de gemeente dienen te worden.
 
Voor uitgebreide nadere informatie over Synthese:
www.synthese.nl

Inloopmiddag Dorps Ontwikkelkings Plan (DOP)
De Dorpsraad Velden werkte de laatste 6 maanden
het DOP uit. Het DOP is een globaal plan voor het
dorp Velden waar de Dorpsraad de komende 10 tot
15 jaar -samen met inwoners en de gemeente- naar
toe wil werken. Presentatie van dit conceptplan
geschiedde op 20 maart 2012 's middags aan de
senioren en 's avonds aan de rest van de inwoners
van Velden.

Rond de 40 personen –meeste KBO leden – waren
s’middags om 14.00 uur aanwezig om te luisteren
naar de presentatie die door Jan Könisser –bestuurs-
lid Dorpsraad- werd verzorgd. Jan gaf tekst en
uitleg over de navolgende 7 thema’s:
Opwaardering van het Maasdal, het parkeren en het
gezelliger maken van het centrum en de Markt, het
verkeer en de verkeersveiligheid onder andere
verkeersmaatregelen Markt- Rijksweg- BMV-
Schandelo, zorg en welzijn, gezondheidscentrum,
wonen, BMV de Vilgaard en de verenigingen. Rode
draad binnen de diverse thema’s is de opwaardering
van de oost-west as, van BMV tot de Maas. De di-
verse senioren werden daarna in de gelegenheid
gesteld om vragen te stellen en opmerkingen in te
brengen. Voor zover dat dit mogelijk is, wordt een
en ander in het definitieve DOP meegenomen. Op 9
mei 2012 presenteert een afvaardiging van de
Dorpsraad het definitieve DOP aan de gemeente
Venlo.
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Jo van Keeken telefoon 077- 4721201 jovankeeken@planet.nl
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Nieuws over de voorjaarsreis op 29 mei 2012
 
We gaan naar het Europees Parlement in Brussel !
 
We vertrekken uit Velden om 8 uur vanaf de Markt.

Tussen 11.00 en 11.30:          aankomst Brussel
11.30:                                  ontvangst met koffie of thee
11.45-12.00:                         bezoek aan publieke tribune
12.00-13.00:                         gesprek met Ria Oomen-Ruiten
13.00-14.30:                         lunch in het bezoekersrestaurant
14.30-ca 17.00:                    rondrit door de stad Brussel
17.00:                                  vertrek richting Velden, waar we om 19.00 uur de dag afsluiten met een
                                            diner.

Het maximale aantal deelnemers is  61.

Door een bijdrage van het CDA is deze reis goedkoper dan normaal en kunnen we jullie deze reis aan-
bieden voor 37,00 euro p.p. De opgave is op dinsdagmiddag 24 april tussen 13.00 en 14.00 uur in ‘De
Kiêsstolp’ via een formulier dat jullie bij deze Nieuwsbrief aantreffen .
Inmiddels heeft het bestuur onderstaand reglement opgesteld voor de reizen, waaraan we ons vanaf deze
reis zullen gaan houden.

Aanmelding
                    De reis is uitsluitend bedoeld voor leden van KBO-Velden
                    De opgave voor een reis geschiedt persoonlijk op volgorde van binnenkomst
                    Per opgever kunnen maximaal 4 personen worden aangemeld

Betaling
                    Zoveel mogelijk per afboeking via de bestaande machtiging, anders contant bij opgave

Wachtlijst
                    Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers wordt een wachtlijst opgesteld
 
Annuleringsmogelijkheden
                    Een annulering leidt alleen tot terugbetaling van de volledige reissom in geval van
                    plotselinge ziekte van de reiziger, diens evt. partner of een naaste familielid

Overige afzeggingen
                    Bij overige afzeggingen worden alleen de variabele kosten teruggestort (lunch, diner, e.d.)

We wensen jullie een fijne reis,

 
De reiscommissie, Ine en Jac

 


