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Oog voor Senioren

Welkom bij het KBO-panel.
U kunt zich aanmelden
voor het KBO-panel
door het invullen van
een aantal persoonlij-
ke gegevens. Deze ge-
gevens worden ver-
trouwelijk en anoniem
behandeld.

U ontvangt 6x per jaar een uitnodiging om mee te
doen aan een kort, actueel onderzoek. De resultaten
ziet u terug in de publicaties van de KBO.
De KBO vraagt leden om hun stem te laten horen.
Mensen die we af en toe een aantal korte vragen

kunnen stellen. Zo weten we beter wat onze ach-
terban vindt van een actuele situatie en kunnen we
goed beslagen ten ijs komen bij de politiek of be-
langenorganisaties.
 
Doe ook mee!
Het kost u niets en inschrijven is heel eenvoudig via
de website van de Unie KBO.
 
Geen computer of mail? Ook dan kunt u meedoen!
Meldt u dan via telefoonnummer 0900-8212183.
U krijgt dan de vragen telefonisch gesteld.

Voorjaarsreis KBO Velden 
Op dinsdag 7 mei 2013 is onze voorjaarsreis ge-
pland.
De organisatie werkt momenteel volop aan de
voorbereiding van dit uitstapje.
Programma en folder verschijnen in de Nieuwsbrief
van april.
 

Reserveer alvast de datum op uw kalender als u
belangstelling heeft.
Op dinsdag 23 april 2013 tussen 14.00 en 15.00 uur
kunt u zich opgeven voor deze reis.
 
Reiscomité Ina en Jac.
 

De lente is in zicht
De een vindt de winter prachtig. Voor een ander is
deze koude periode niet zo leuk. Feit is in elk geval
dat veel senioren/ouderen beperkt worden in de
dagelijkse gang van zaken.
Denk daarbij maar eens aan:
Je zit vooral bij glad en koud weer toch meer binnen.
Je beweegt minder omdat je niet regelmatig wandelt
of fietst.
Vrijwel iedereen had dit jaar met griep of verkoud-
heid te maken.
Zonnig weer in de winterperiode voelt altijd prettig.
De  afgelopen maanden waren de zonuren echter
vrij schaars.
Al met al was afgelopen periode een beetje somber.
Het is dan ook weer prachtig als de lente – hoewel
de winter liet zich in maart ook zien- weer in zicht
komt. De zon verschijnt meer en meer. De tempe-
ratuur gaat omhoog.

Dus weer genieten van zaken die de natuur ons
biedt.
Lammetjes dartelen al weer in de wei, de vogeltjes

fluiten op z’n
best en zorgen
al voor hun
nest; bloemen
en planten – zie
ook sneeuwklok-
jes op de  foto-
versieren hier
en daar al weer
de tuinen.
 

 
Kortom, de lente is in zicht.
 
GvR.
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Domotica

Dit staat voor een beveiligingssysteem wat zorgt
voor communicatie tussen allerlei electrische toe-
passingen in huis of rondom het huis. Hierbij dient
u te denken aan automatisch bedienbare ramen,
verwarming etc., maar ook aan het automatisch
alarmeren van noodcentrales of politie.
Dit allemaal door middel van een druk op de knop

welke u altijd bij de hand zou kunnen hebben.
Domotica is een samenvoegsel van telematica en
domus. Domus betekent woning en telematica is het
op afstand bedienen van electronische apparaten.
Het doel van domotica is het veiliger maken van uw
woonomgeving maar ook het eenvoudiger bedienen
van apparaten welke u in huis heeft of voor het
alarmeren van buren, familie, alarmcentrale of
politie.
Bij dit laatste wordt direct een spreek- en luister-
verbinding tot stand gebracht met de politie of
alarmcentrale.
Ook kunt u zich voorstellen dat een afstandsbedie-
ning handig is wanneer u 's nachts uit bed komt om
bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Middels een
knopdruk kunt u alle benodigde lichten aanschake-
len en hebt u direct een veilige situatie gecreëerd.
Ook kunt u bijvoorbeeld op afstand (voor)deuren
openen maar ook middels een camera en beeld-
scherm waarnemen wie buiten aan de deur staat.
Een goed gevoel wanneer u op dat moment alleen
thuis bent.
 

Belastingdienst: afspraak maken voor een bezoek
Had u in het verleden een vraag aan
de Belastingdienst over belastingen,
toeslagen of betalingen en wilde u
deze graag op het belastingkantoor

bespreken, dan kon u zonder afspraak binnenlopen.
Per 1 januari 2013 is dat veranderd en werkt de
belastingdienst alleen nog maar op afspraak.

Een afspraak maken doet u via de BelastingTelefoon
via telefoonnummer 0800 - 0543 (gratis). U krijgt
dan te horen wat u moet meenemen. Een geldig
legitimatiebewijs is altijd verplicht. Probeert u wel
op tijd te komen. Kan uw afspraak niet doorgaan?
Neem dan ook contact op met de BelastingTelefoon.
 

Van de voorzitter...
Wij senioren snappen dat iedereen een duit in het
zakje moet doen in deze tijd van bezuinigingen. Maar
door de stapeling van allerlei maatregelen worden
ouderen helaas veel harder gepakt dan andere
Nederlanders. Dat is onrechtvaardig.
Enkele voorbeelden:
 
De belasting voor de eerste schijf gaat flink omhoog.
 
 Lokale belasting wordt verhoogd
 
 Hulpmiddelen worden niet meer vergoed.
 
 Verlaging van de AOW voor alleenstaanden
 
 Eigen risico zorgverzekering gaat omhoog.
 
 Pensioenen worden verlaagd terwijl er al jaren niet
meer is geïndexeerd.
 
 Subsidies worden gekort waardoor het meedoen

aan activiteiten duurder wordt.
 
Als je helaas moet worden opgenomen in een ver-
zorgingstehuis en je bent je hele leven zuinig ge-
weest en hebt gespaard voor een eigen huis dan
mag je dat nu allemaal inleveren. Ook je spaarcent-
jes gaan eraan.
Voor ouderen met alleen een AOW of ouderen met
zorgkosten wordt het heel moeilijk. Ook mensen
met een klein aanvullend pensioen zullen moeite
hebben om maandelijks rond te komen. De koop-
kracht van veel ouderen komt in de knel.
Alle ouderenbonden in Nederland werken er daarom

met man en macht aan
om de politiek te be-
wegen de pijn wat te

verzachten. Daarvoor hebben ze uw steun nodig!
Doe daarom mee aan de handtekeningenactie
“Stop de stapeling”!
Ga naar www.uniekbo.nl om een handtekening te
zetten.

Een klein gebaar doet wonderen
Niet het geschenk is kostbaar, maar het gebaar.Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat.
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Niet aangeboren hersenletsel - inloopmiddag op 26 februari

De inloopmiddag op 26 februari, bezocht door ca.
55 KBO-leden, werd gepresenteerd door de dames
Lonneke Neelen en Jacqueline Strijbos en ging over
“Niet aangeboren hersenletsel-NAH”. Beide dames
zijn professionals in de begeleiding van mensen
getroffen door NAH.
 
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een verza-
melnaam voor alle letsels aan de hersenen die
ontstaan zijn na de geboorte. Vaak heeft een per-
soon dan al een goede, normale ontwikkeling laten
zien en ontstaat er vrij plotseling een afwijking door
verschillende oorzaken, waardoor een of meerdere
functies van de hersenen wegvallen of slechter
worden.
 
Oorzaken
De oorzaken van niet-aangeboren hersenletsel zijn
zeer gevarieerd en omvatten onder andere: 
zuurstofgebrek van de hersenen (bijvoorbeeld bij
verdrinking of verstikking)
stoornis in de bloedtoevoer naar de hersenen (bij-
voorbeeld bij een hersenbloeding)
stofwisselingsstoornis (bijvoorbeeld door een stof-
wisselingsziekte, of bij chronisch alcoholgebruik
waardoor hersenafwijkingen ontstaan die de ziekte
van Korsakov genoemd worden)
ziekte van Parkinson, Alzheimer, multiple sclerose,
epilepsie,
infectie van het hersenweefsel
een (verkeers)ongeluk met als gevolg hersenletsel

 
Gevolgen
Mogelijke klachten en symptomen zijn:
coma of een verminderd bewustzijnsniveau
krachtsverlies of uitval van de spieren
halfzijdige verlamming
afwijkingen van het horen, zien, proeven, voelen of
ruiken
verminderd denkvermogen
problemen met het korte- en/of het langetermijngeheugen
veranderingen in het karakter van een persoon
 
Behandeling
Voorkómen of beperken van de hersenschade
Niet-aangeboren hersenletsel moet natuurlijk zo
veel mogelijk voorkómen worden. Het zo snel mo-
gelijk wegnemen van de oorzaak van hersenletsel
(bijvoorbeeld door zuurstofgebrek op te heffen, de
bloedtoevoer naar de hersenen te herstellen of het
alcoholgebruik te stoppen) moet de mate van de
toekomstige problemen verminderen.
 
Revalidatie
Wanneer de hersenschade eenmaal opgetreden is,
is het nog onmogelijk om deze weer ongedaan te
maken, hoewel in de maanden na de gebeurtenis
vaak nog enig spontaan herstel gezien wordt. Door
het stimuleren van de hersenen (door het doen van
oefeningen) kan dit herstel aangemoedigd worden.
Mensen met hersenletsel gedragen zich soms an-
ders dan voorheen. Zij worden heel emotioneel of
zij kunnen juist hun emoties niet meer uiten. Fami-
lie, vrienden, kennissen en collega’s vinden het vaak
lastig om hier goed mee om te gaan.
 
Een deel van de mensen die NAH hebben, krijgen
geen middelen om externe prikkels te onderdrukken
maar juist oppeppers, de veronderstelling tot nu toe
was dat mensen door eerder verstrekte middelen
zich beter gingen voelen omdat ze wat rustiger
zouden worden. Een deel van de groep mensen die
oppeppende middelen krijgt, kan vaak de problemen
beter aan. Het grote voordeel daarvan is onder
andere ook dat zij weer actiever deel kunnen nemen
aan activiteiten en begeleide sporten enzovoorts. 
 

Op bezoek bij??
Er is geen betere tijd te bedenken om op bezoek te
gaan als na Gekke Maondaag en voor de carnaval
want dan zijn die mensen die daar aan mee doen
nog volop aan het genieten van wat er geweest is
of wat er nog allemaal komt.
Maar of dat ook hier het geval is daar komen we wel
achter tijdens dit interview.
 
Geboren in Blerick op 07-10-1933 toen nog gemeen-
te Maasbree en later gemeente Venlo. Toen werd
het Gemeente Arcen en Velden en nu is het toch
weer gemeente Venlo.

De gezinssituatie bij ons was klein, Vader, Moeder
en ik had ook een broertje die zeven jaar ouder is
en nog altijd op zijn oude dag van het leven geniet
in Maastricht.
 
Nadat ik de leeftijd had bereikt ben ik naar de
kleuterschool, toen nog met de naam Bewaarschool
gegaan en daarna zes jaren naar de lagere school
en daarna naar de huishoudschool bij de nonnen.
En dan is het aanpakken zo ging ik werken in de
huishouding daar waar ze mij nodig hadden.
Als ik in die tijd in Velden bij mijn peettante op
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Um euver nao te dinke.....
Ik bin zoeë as ik bin, met mien foute en gebreeke....Ik bin zoeë as ik bin, met mien lol en ok streeke....
Ik bin zoeë as ik bin, dat haet toch ok zien waert...   .Ik bin zoeë as ik bin, as man/vrouw op dees aert....
Fr.Th.

bezoek ging speelde ik met Tonny, een dochter van..
Laarakkers en daar gingen we vaak eieren halen op
‘t Kraneveld uitgerekend daar waar mijn latere
echtgenoot woonde tot dat ik hem weer tegen kwam
op de kermis in Baarlo.  Na  2 1/2 jaar verkering te
hebben gehad zijn we getrouwd in Blerick op
24-02-1960.
Ons eerste woning was in het voormalig klooster
waar nu de Blaeckhof is en daar hebben we vier
jaren gewoond.
Maar uiteindelijk kwamen wij terecht op de plaats
waar wij sedert die tijd nog wonen.
Na een huwelijk van negen gelukkige jaren waar
toch iets onbrak zijn er twee kinderen in ons gezin
gekomen die wij geadopteerd hebben en dat zijn
Patrick en Helen.
Eerst kwam Patrick hij was elf maanden en daarna
Helen van vijf maanden oud. Helen heeft twee
kinderen, een meisje Kim en een jongen Rick  van
resp. zeven en vijf jaar en Patrick is de gelukkige
pappa van twee jongens Job en Boaz van 13 en 11
jaar .
Als ik de vraag stel welke bezigheden zij er op na
houdt volgt een reeks van allerhande dingen va-
riërend van collecteren , volks dansen, en welfare
werk en ze heeft vele jaren in het bestuur van de
KBO dienst gedaan. Ze is al 34 jaar bij het Rode
kruis en met nog twee vrijwilligers en met nog on-
geveer tien tot vijftien deelnemers doen ze o a
breien voor de stichting Blauw voor op de eerste
plaats Polen en dan Roemenië en dat wordt dan
allemaal door een Rechercheur van de Politie ge-
controleerd en geregeld dat alles goed terecht komt.
Zelf, zegt ze , ben ik twee keer met nog een vrijwil-
ligster uit Velden mee geweest naar Polen om
goederen weg te brengen.
Maar er zijn ook dagen die alleen in het teken van
ontspanning staan en dat zijn de trektochten met
de caravan die zij samen met haar man heeft ge-
maakt door bijna alle landen van Europa.
En om er maar is een paar op te noemen, de reis
van de Noordkaap via Denemarken, Zweden, Fin-
land, Noorwegen en bv. Spanje, Portugal, Grieken-
land en Corsica. 
 
Tussen het gesprek door als de koffie met een
koekje word geserveerd zie ik nog een bewoner in
deze gezellige ingerichte huiskamer en dat is Padje.
Ja wie is Padje? Welnu dat is een klein schildpadje
dat geduldig in zijn paradijsje, en dat is een klein
aquarium met een laagje water er in , op zijn middag
maaltje zit te wachten tot hij aan de beurt is en op
zijn wenken wordt bediend.
 
Ondanks het vele vrijwilligers werk wat ze doet, en
dat is echt veel en om maar is te beginnen met het
feit als dat ze al eenentwintig jaren in de Beerendon-

ck als vrijwilligster aanwezig is als hulp met volks-
dansen maar ook indien nodig als zwarte Piet. 
Daarnaast doet ze ook al twintig tot vijfentwintig
jaar helpen op het ziekentritium in Venlo met
meerdere vrijwilligers uit Velden en Venlo. Tevens
doet ze de coördinatie voor deelnemers uit Velden.
En dat dit niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit
het feit als dat ze door de Gemeente Arcen en
Velden is onderscheiden is met de speld van ver-
dienste op 09-01-2009.
Maar een dag in de week doet ze eigenlijk dit vrij-
willigers werk het liefst en dat is voor oppas funge-
ren bij haar twee kleinkinderen Kim en Rick waar ze
echt van kan genieten.
 
Veel en mooi is er geschreven over  vrijwilligerswerk
en bijzonderheden van Annie. "Heel belangrijk voor
mij is, dat Leo mij de ruimte geeft om dat allemaal
te doen" aldus Annie.
 
En dan is het zover. En als blijken van waardering
voor het leuk mee werken om dit interview tot stand
te laten komen overhandig ik haar de fraaie KBO
balpen.
Beste lezers van ons mooi en goed verzorgd
nieuwsblad weet u intussen waar ik deze keer op
bezoek bij ben geweest:
 
Neen! Dan zal ik het u zeggen. 
 
 Ik was bij Anny van Heugten of beter bekend
als, Anny Theelen,maar zeer zeker bekend als:
 Anny van Leo van Kranevelds Kueb.              -
                            
 
Fr.Theeuwen
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Gordijnen, de warmte blijft binnen
Wanneer u na een koude lange winter
tijdens de “grote poets” besluit om de
gordijnen te vervangen dient u zich
te realiseren dat nog zo'n 1,5 miljoen
woningen in ons land niet volledig

voorzien zijn van dubbelglas. Van het totale glasop-
pervlak in de woning bestaat meer dan de helft nog
uit enkel glas. Met name in de winterperiode kunnen
hierdoor de stookkosten flink oplopen.
Om het binnenshuis toch behaaglijk warm te krijgen
en vooral te houden, kunt u voor ramen die nog uit
enkel glas bestaan, volgens Milieu Centraal het beste
isolerende raambekleding aanbrengen. Dubbele
plisségordijnen met een aluminium coating kunnen
een besparing per jaar opleveren van rond de 160

euro.
De gordijnen bestaan uit twee lagen stof met
daartussen een honingraatstructuur, die zorgt voor
een isolerende luchtlaag. Het effect van deze gor-
dijnen voor een raam met enkel glas is even groot
als dubbelglas op zich. Beschik je wel over dubbel-
glas en hang je dan deze plisségordijnen ervoor dan
is het te vergelijken met HR- of HR+ glas. Uiteraard
moeten de gordijnen dan wel gesloten zijn.
Het laten aanbrengen van HR-isolatieglas is de beste
manier om geen warmteverlies te hebben maar de
aanschaf van plisségordijnen met aluminium coa-
ting is al een goede stap in de richting om te bespa-
ren op de stookkosten.
 

Weet  je nog van toen??

Bovenstaande foto is gemaakt in 1951 en laat de
familie Jansen zien; in Velden beter bekend als ‘-
Pompe Piet’. Deze familie woonde aan de Padde-
weg – hoek Broekweg. Later heeft deze familie nog
een aantal jaren aan de Vilgert gewoond in de mooie
woonboerderij Vilgert 25.
Vader en moeder Jansen – van den Hombergh
hadden 14 kinderen, 7 jongens en 7 meisjes. In
volgorde van de oudste naar de jongste: Sef, Marie,

Hand, Lies, Sjaak, Jan, Gir, Bertha, Nel, Wiel, Annie,
Pierre. Fien en Narda. Deze foto is gemaakt in Tilburg
bij gelegenheid van het huwelijk van zoon Wiel
(Indiëganger) met Cis van Santvoort. Bij het verla-
ten van de kerk poseert een aantal familieleden in
het kielzog van bruid en bruidegom. Op de foto ziet
u linksvoor Jan Jansen (bakker) en zijn vrouw Trina
v/d Haghen. In het midden Narda Jansen en daar-
naast Truus Jansen-Lommen (zus van Lei Lommen
van de Vilgert). Zij was getrouwd met Handrie
Jansen, aannemer. Verder zien we nog o.a. Sef
Jansen en zijn vrouw Marie Camps, die in Wellerlooi
hebben gewoond en Marie en Sef Mulders-Jansen.
Op de achtergrond staat Lei Heldens (Nate Lei),
getrouwd met Lies Jansen. Van de 14 kinderen van
Pompe Piet leven nog Nelly Rothoff-Jansen en Fien,
die als religieuze een aantal jaren in Malawi heeft
gewerkt. Nelly en haar man Tinus Rothoff wonen in
de Blaeckhof en zijn beiden de 90 gepasseerd. Al
heel veel jaren zijn zij lid van de KBO-Velden.
 
Met dank aan Tineke Mann-Munten.
 

Ledenmutaties van 25 december 2012 tot 10 maart 2013
Nieuwe leden     
Dhr.H.Geelen Mevr..Geelen-Theelen Vilgert 41a  Velden
Dhr.J.Willemsen  Rozenhof 23  Velden
Dhr.J. Houben Mevr.M.Houben- Geurts Beatrixstraat 5  Velden
 Mevr.J.Lommen-  Aan de Brugh Oude Venloseweg 42  Velden
 Mevr. Spreeuwenberg- Hendriks Rozenhof 55  Velden
Dhr. A. Wetjens  Bernhardstraat 48  Velden
Overleden/Afgemeld    
Dhr. C.Cuypers(A)  Rijksweg 132a  Velden
 Mevr. C.Geelen- Flinsenberg (A) Rozenhof 24  Velden
Dhr.H.Vosbeek (A)  Wachtpoststraat 85  Venlo
 Mevr.A. Engels-Theelen (O) Jan Verschurensingel 65  Velden
 Mevr.J.Berden- Londen (O) Oude Venloseweg 3  Velden
 Mevr. P.Verstegen- Verstraten (O) Rijksweg 77  Velden
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077-472 9057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice voorzitter 077-472 1201 jovankeeken@planet.nl
Marie José Peters Extern secretaris 077- 472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Intern secretaris 077-472 1797 ghrenschv2kpnplanet.nl
Cor v/d Zanden Penningmeester* 077-472 1334 hondorado@online.nl
Fien Wijnhover Bestuurslid 077-472 2064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-472 2968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Bestuurslid 077-472 1527  
Wiel Scheffer Bestuurslid 077-472 2782 jw.scheffer@home.nl
Gerda Driessen Aspirant bestuurslid 077-472 1467 haiengerdadriessen@ziggo.nl 
Ger Peeters Adviseert het bestuur 077-472 1422 gerpeeters@home.nl

 * Ook ledenadministratie    

Uit de bestuursvergaderingen van 6 februari en 6 maart 2013
Frans Vousten heeft er in de afgelopen twee maan-
den vijf nieuwe leden bij gewonnen.
De redactie van onze Nieuwsbrief zal met behulp
van taakomschrijvingen opnieuw proberen in de
vacatures voor de functies van webmaster en op-
maker te voorzien.
Het bestuur werkt aan een betere regeling voor de
aan- en afmelding voor de Seniorensport.
Ger van Rensch verklaart aangenaam verrast te zijn
door de vele positieve reacties die hij –ook uit

KBO-kring- mocht ontvangen na de uitreiking van
de Kiëskop.
De jaarvergadering kende een vlot verloop: zie het
korte verslag elders in deze Nieuwsbrief.
We bereiden een nieuwe bijeenkomst met alle
vrijwilligersgroepen voor.
De inloopmiddag van 26 maart heeft als thema:
Veilig Verkeer!
 
 

Algemene ledenvergadering 2012
 Ondanks het heerlijke lenteweer bezochten net als
vorig jaar  95 leden de algemene ledenvergadering
van 5 maart.  Onze voorzitter hanteerde met verve
de voorzittershamer en de diverse agendapunten
paseerden in vlot tempo de revue. We telden op 1
januari 435 leden (mede dankzij de inspanningen
van Frans Vousten), en ondanks het verlies van 14
leden, ter nagedachtenis waarvan 1 minuut stilte in
acht werd genomen.
De notulen en het jaarverslag leiden niet tot lange
discussies. Natuurlijk verdiende het financiële ver-
slag meer aandacht. De vragen daarover konden tot
tevredenheid van de vergadering worden beant-
woord. We moeten iets meer afdragen aan de bond
(en via de bond aan de Unie), maar de reorganisa-
tie is in volle gang en we wachten de resultaten met
spanning af. Zeker in deze tijd van grote bezuini-
gingen is de belangenbehartiging van groot belang.
Er lagen briefjes klaar ter ondertekening om de Unie
te ondersteunen bij haar streven de scherpste
kantjes van alle ombuigingen weggeslepen te krij-
gen. Veel leden hebben deze adhesiebetuiging ge-
tekend en alle formulieren zijn inmiddels opge-
stuurd.
Mede door het achterwege laten van een contribu-
tieverhoging, en ondanks een gemeentelijke subsi-
die van € 1000,00 sluit de begroting voor dit jaar
met een negatief saldo. Dat wordt ten laste van de
reserve gebracht, die wat hoog was opgelopen.
Huub Vergeldt deed verslag van de kascontrole. De

penningmeester kreeg alle lof toegezwaaid voor de
zeer accurate boekhouding en het gevoerde beleid.
Hem werd onder applaus décharge verleend.
Ook de bestuursverkiezing liep van een leien dakje:

Ger Peeters
was aftredend
en na 3 zit-
tingstermijnen
statutair niet
meer herkies-
baar. In zijn
plaats is Wiel
Scheffer door
de vergade-
ring benoemd

tot nieuw bestuurslid, terwijl Ger van Rensch en Jo
van Keeken werden herkozen. Ger Peeters werd
bedankt voor zijn vele werk voor de KBO, waarbij
vooral zijn contacten in en met het Veldense vere-
nigingsleven werden geroemd. Hij was onze 'ogen
en oren' in Velden. Met toestemming van de verga-
dering zal Ger als adviseur bij het bestuurswerk
betrokken blijven. Gerda Driessen tenslotte werd
benoemd als aspirant-bestuurslid.
De vergadering werd vervolgens rond 15.15 uur 
afgesloten waarna het traditionele kienen kon be-
ginnen. 
 
JvK.
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Even lekker weg, maar ook zo weer thuis.
Heeft u even
geen behoefte
aan bezigheden
thuis waar maar
geen einde aan
lijkt te komen?
Of wilt u op elk
gewenst moment
van de dag tijd
voor uzelf? Waar-
om gaat u er dan
niet even lekker
tussenuit? Op
vakantie gaan
hoeft niet te be-
tekenen dat u 2
weken naar het
verre oosten gaat.
Er zijn verschil-
lende mogelijk-

heden om er toch even tussenuit te gaan voor ieder
budget, elk tijdsbestek en aan de hand van ieders
persoonlijke voorkeur. Ik heb voor u een aantal
opties beschreven waar u waarschijnlijk niet meteen
aan zult denken, maar die u toch het ultieme va-
kantiegevoel kunnen geven.
 
Weg van huis, maar toch een beetje thuis.
Een Bed & Breakfast is de ideale verblijfplaats als u
houdt van sfeer en warmte. U verblijft in een
woonhuis en proeft ook deze sfeer. De eigenaar en/
of eigenaresse kan u waarschijnlijk alles vertellen
over de hotspots in de omgeving, met een vorm van

enthousiasme die geen enkele brochure bevat.
Daarnaast zullen zij u voorzien van een ontbijt wat
met liefde voor u wordt bereid.
 
Een tweede huis, waar u maar wilt.
Zou u er graag regelmatig tussenuit willen, maar
heeft u ook graag de luxe en het comfort van thuis?
En kunt u maar geen genoeg krijgen van de natuur
of het uitwaaien op het strand? Dan is een mobiele
bungalow wellicht wat voor u. U kiest de plek waar
u naartoe wilt gaan en neemt uw tweede mobiele
huis gewoon met u mee.
Ook kunt u kiezen voor uw eigen chalet, deze zijn
er in standaard uitvoeringen, maar worden ook op
maat gemaakt; zo krijgt u een chalet dat aangepast
wordt aan uw specifieke wensen. Zelfs de indeling
van het chalet kan worden aangepast.
 
Overnachten op een bijzondere locatie.
Er zijn veel bijzondere locaties in Nederland, waar
u nog nooit zelf aan heeft gedacht, maar waar u ook
kunt overnachten. Een voorbeeld hiervan is het
slapen in een kerk of in een vuurtoren. Er zijn tal-
loze mogelijkheden, voorzien van luxe of juist niet.
Supertrips is een van de aanbieders die deze bijzon-
dere overnachtingen aanbiedt. Zo bieden zij de
mogelijkheid om te slapen in een Mongoolse Yurt.
 
Heeft u al kriebels gekregen om er tussenuit te gaan?
Prik een datum, maak een keuze uit de vele verblijf-
locaties en het belangrijkste: geniet ervan!.

Nieuws van de Dorpsraad
Een afvaardiging van
Dorpsraad heeft op 21
februari 2013 deelge-
nomen aan een ge-
sprek bij de gemeente

Venlo over het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers
Plan.Het betreft verkeers- en vervoerszaken die in
de gehele Gemeente Venlo komende jaar/jaren
worden uitgevoerd. De afvaardiging van de Dorp-
raad heeft enkele zaken - onder andere situatie
oversteek.Rijksweg na bouw BMV- voor Velden
aanhangig gemaakt.

Bij de sportzaal aan de Kloosterstraat lag al heel
lang-  gedumpt- afval. Na een lange periode en vele
meldingen heeft de gemeente gedeeltelijk het afval
opgeruimd. De Dorpsraad heeft de rest verwijderd.
De omgeving ligt er nu weer schoon bij.
 
Zwerfafval ruimt de gemeente uit het oogpunt van
bezuinigingen niet meer op. Van de inwoners wordt
meer en meer ‘zelfsturing’verwacht. De Dorpsraad
is heel dankbaar dar er diverse personen binnen
Velden zijn die nu en dan moeite doen om zwerfaf-
val op te ruimen.

Ouderenadviseurs(VOA's)/Belastinginvullers
Ons land is een land van regels. Daarin de weg
vinden is niet eenvoudig. Daar willen we de ouderen
mee helpen.
Wij beschikken over 4 Vrijwillige Ouderen Advi-
seurs.  Een 4 tal personen helpt u bovendien graag
met invullen van uw belasting .
De personen met een * achter de naam zijn zowel
VOA als belastinginvuller.
Sjaak Hovens;                        tel. 472 14 13
Jo van Keeken*                      tel. 472 12 01

Frans van Neer*                      tel. 850 24 43
Wiel Scheffer;                         tel. 472 27 82
 
Mevrouw Marie José Peters (4721874)  en mevrouw
Ria Hermans (4722053) zijn  geen VOA, maar zijn
wel beschikbaar als belastinginvuller.
Ouderen uit Velden kunnen bij deze VOA’s/belas-
tinginvullers aankloppen voor raad en daad. Voor
het invullen van uw belasting vraagt de invuller €5,-
voor onkosten die hij/zij maakt.
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KBO Velden met de MuseumPlusBus naar "TwentseWelle"

Op vrijdag 15 februari 2013 hebben we - voor het
tweede jaar op rij-  kennis gemaakt met de Muse-
umPlusBus. De Bankgiroloterij sponsort de Muse-
umPlusbus. Het uitstapje naar de musea in Neder-
land is bedoeld voor senioren/ouderen die zelfstan-
dig dat niet meer gauw doen. Komt de bus niet vol
, dan kunnen senioren/ouderen die dat nog wel
kunnen ook mee.
Om kwart voor negen rijden we aan, op weg naar
het cultuurhistorisch museum de TwentseWelle te
Enschede. Het weer laat  zich niet van zijn beste
kant zien: mistig en waterkoud. Na een voorspoe-
dige reis- met chauffeur Jens en reisleidster Lidy-
komen we omstreeks kwart voor elf aan op het
parkeerterrein van het museum.
Als eerste bezoeken we het monument van de
vuurwerkramp dat 10 jaar na de ramp is onthuld.
Dit is geplaatst op de plek waar destijds S.E. Fire-
works zich bevond en waar de gehele ramp begon.
Zoals u zich wellicht nog wel herinnert,  vond de
vuurwerkramp op zaterdagmiddag 13 mei 2000
plaats. Er vielen 23 doden en ongeveer 950 gewon-
den.
Het museum, een oude textielfabriek van de Firma
van Heek, ligt midden in de wijk Roombeek, waar -
de vuurwerkramp plaatsvond. Deze wijk -42 hecta-
re was beschadigd-  is in zijn geheel herbouwd.
In het restaurant worden we getrakteerd op koffie

met Twentse koek . Deze gaat er goed in.
 
Hierna wordt de groep in tweeën gedeeld, waarbij
de ene groep de spinnerij bezoekt en de blauwe
groep het cultuurhistorisch gedeelte. Het museum
is in 2008 heropend na een grondige restauratie ten
gevolge van  de vuurwerkramp.
In het museum zijn mee van de grootste vitrines
van Europa gebouwd, waarin vanaf jagen en verza-
melen tot de opkomst van industrie en techniek te
zien zijn.
Deze thema s worden getoond in het eerste gedeel-
te van de  hallen. Het tweede gedeelte van het
museum met de mooie sheddaken heeft als thema:
werken in de fabriek (spinnerij). Hier wordt uitleg
gegeven over het tot stand komen van het plukken
van katoen tot draad, waarmee de machines lakens,
handdoeken en andere materialen sponnen.
De machines maken een oorverdovend geluid
waardoor de werkers al vroeg gehoorstoornissen
hebben. Door het uit elkaar plukken van de katoen
ontstaan klachten als stoflongen en besmettelijke
ziekten.

 
Al met al een goed georganiseerde reis waarbij we
op de terugtocht in de files terecht komen en wat
later dan gepland in Velden arriveren.
 
Wiel Scheffer.
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Um euver nao te dinke.......
Ik bin zoeë as ik bin , met mien foute en gebreeke....
Ik bin zoeë as ik bin , met mien lol en ok streeke....
Ik bin zoeë as ik bin , dat haet toch ok zien waert....

Ik bin zoeë as ik bin , as Man/Vrouw op dees aert....
Frans Theeuwen.
 


