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Oog voor Senioren

Diamanten jubileum KBO Velden
Zoals u wellicht weet, be-
staat onze KBO-afdeling
dit jaar 60 jaar. Hoe een
en ander in 1956 is begon-
nen, staat uitgebreid om-
schreven in het Jaarpro-
gramma 2016.
Onze voorzitter heeft in de
vorige Nieuwsbrief en op
de nieuwjaarsreceptie een

oproep gedaan aan onze leden om ideeën/sugges-
ties aan te dragen. Zoals zo vaak is er niet gerea-
geerd. Als je in aanmerking neemt, dat er 60 jaar
lang vrijwilligers zijn in Velden -in welke functie dan
ook-  die heel veel tijd en moeite hebben gestoken
in de belangenbehartiging voor en activiteitenbege-
leiding van senioren en ouderen, dan zou het toch

heel jammer zijn als er geen moment is om hier
even bij stil te staan. Het is nergens voor nodig om
dit vele dagen en uitgebreid – en dus kostbaar- te
vieren. In de komende bestuursvergaderingen
wordt een werkgroepje samengesteld om een plan
van aanpak uit te werken. Het plan is in elk geval
om in september/oktober 2016 dit jubileum be-
scheiden te vieren. Er zal zeker een beroep worden
gedaan op onze leden om als vrijwilliger van een
werkgroepje, in de bediening of anderszins mee te
helpen.
 
Staat u er nu al open voor, geef het dan even door
aan iemand van het bestuur.
 
GvR
 

Website KBO Velden bijgewerkt
De laatste jaren was onze KBO-web-
site dikwijls niet actueel. Afgelopen
maanden heeft webmaster Herman
Middelink met een beetje hulp van
derden de nodige moeite gedaan om
de website up to date te krijgen. Dat
lukt al heel aardig en het is zeker de

moeite waard om deze af en toe te bezoeken. Naast
het nieuws is het bijvoorbeeld altijd leuk om foto's

van KBO-activiteiten te bekijken. Ook is het de
bedoeling om verslagen van de bestuurs-en jaar-
vergaderingen te plaatsen.
Hebt u ideeën die de website nog verder zouden
kunnen verbeteren, dan kunt u een mailtje sturen
naar: nieuwsbrief@kbovelden.nl
Samen kunnen we meer!
 
GvR

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 1 maart 2016
Bij deze Nieuwsbrief treft u aan: de uitnodiging/a-
genda, notulen en jaarverslag voor de Ledenverga-
dering van de KBO Velden. Lees een en ander eens
goed door en hebt u een vraag, bespreek deze dan
op deze vergadering. Geeft u er de voorkeur aan
om dit schriftelijk te doen, gebruik dan het vragen-
briefje dat ook bij de jaarstukken is gevoegd. Na de
Ledenvergadering is er kienen voor mooie prijzen.
Heeft kienen niet uw voorkeur, dan kunt u elders in
de zaal samen met andere leden gezellig wat bij-
kletsen.We zien u heel graag om 14.00 uur in zaal
't Wapen van Velden' (Bouten). Tot dan!
 
Het bestuur

Nieuwsbrief 90      Jaargang 9      februari 2016



Ouderen in het verkeer
Ouderen zijn een kwets-
bare groep in het verkeer.
In 2014 was 25% van de
Limburgse verkeersslacht-
offers boven de zestig
jaar. Maar toch, zo stelt
verkeerskundige Ellen Wil-
schut van kennisinstituut
TNO: “In het algemeen

zijn ouderen veilige rijders.” Het klinkt misschien
tegenstrijdig. Toch is het dat zeker niet. “In tegen-
stelling tot jongeren zoeken ouderen in hun ver-
keersgedrag minder risico’s op, zoals met alcohol
op rijden of te hard rijden”, legt Wilschut uit. “Ook
zijn ouderen eerder geneigd om de weg op te gaan
als het rustig is, of bij goed weer. Maar zestigplus-
sers hebben wat sneller moeite met drukke en
complexe verkeerssituaties, zoals turborotondes.
Ook links afslaan zorgt soms voor problemen.
Leeftijd zegt daarbij niet alles. Er zijn fitte mensen
van tachtig, maar ook hulpbehoevenden die jonger
zijn.”
 
Zo lang mogelijk mobiel
Wilschut is een vooraanstaand verkeersexpert.
Begin 2015 deed ze voor de Europese Unie onder-
zoek naar de rol van ouderen in het verkeer in de
toekomst. Een belangrijke conclusie was dat zij het
heel belangrijk vinden om zo lang mogelijk mobiel
te blijven. Hoewel de elektrische fiets aan populari-

teit wint, blijft de auto een favoriet vervoersmiddel.
Stoppen met autorijden is daarom een moeilijke
keuze. “Het is bijna een taboe om niet meer zelf
auto te rijden”, zegt Wilschut. “Soms voelen mensen
die moeilijk ter been zijn zich ‘gedwongen’ om de
auto te nemen, in plaats van het openbaar vervoer
(OV). Want van of naar een bushalte of treinstation
gaan, is moeilijk als je slecht ter been bent.”
 
Tijd om te stoppen?
Om veilig aan het verkeer deel te nemen, is het
belangrijk voor jezelf helder te hebben hoe goed je
eigen rijvaardigheden nog zijn. “Je ziet vaak dat
ouderen hun eigen rijvaardigheid overschatten”,
zegt Wilschut. “Dat kinderen moeten zeggen: ‘Pa,
is het niet tijd om te stoppen? Uit ons onderzoek
bleek dat vrouwen hun vaardigheden eerder onder-
schatten en zich onzeker voelen in het verkeer. Zij
stoppen soms te vroeg met autorijden. Mannen
hebben vaker het omgekeerde: ze zijn eigenwijs en
denken dat ze nog moeiteloos kunnen autorijden.”
Wilschut heeft daarom een tip: doe eens mee aan
een rijvaardigheidscursus bij Veilig Verkeer Neder-
land, zodat je een beter inzicht krijgt in je eigen
verkeersgedrag.
 
Meer informatie via www.vvn.nl  
Bron: Uitgave WOW Initiatief in opdracht van Regi-
onaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) en
de Provincie Limburg.

Gezellig samen oude foto’s bekijken

 
Het Streekmuseum ‘De Hansenhof’ beschikt over
heel veel foto’s van Velden uit vroegere tijden.
Mensen die deze graag willen bekijken, kunnen
hiervoor altijd terecht in ‘De Hansenhof’. Om voor-
al oudere en mindervalide mensen de gelegenheid
te geven eens geheel vrijblijvend de fotomappen
van Velden en Lomm in te zien, wordt er op vrijdag
29 januari 2016 in ‘De Rozenhof’ een fotokijkmiddag
georganiseerd. Vrijwilligers van ‘De Hansenhof’ zijn
op dat moment aanwezig met heel veel fotomate-
riaal, maar zeker ook om tekst en uitleg te geven.
Ongeveer 30 personen hebben de moeite genomen
om even te komen kijken in de mooie ontmoetings-

ruimte in ‘De Rozenhof’. In het begin van de bijeen-
komst wordt nog heel voorzichtig gestart met het
doorbladeren van de diverse mappen die men inte-
ressant vindt. Na verloop van tijd ontstaan er aan
de tafels hele verhalen over bepaalde foto’s en wordt
er gelachen om sommige ‘plaatjes’ van toen. Daar-
door ontstaat er onderling een heel gezellige sfeer
wat de middag alleen maar leuker maakt. Nu en dan
wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om
een bepaalde foto bij de vrijwilligers van ‘De Han-
senhof’ te bestellen. Al met al is er zeker sprake van
een zeer geslaagde fotokijkmiddag en het commen-
taar van sommige ouderen is dat ze heel graag nog
wel eens een film of video willen zien van activitei-
ten uit vroegere tijden.
Namens alle aanwezigen hartelijk dank aan de
vrijwilligers van ‘De Hansenhof’ en ‘De Rozenhof'
voor deze leuke middag.
 
GvR
 
Opmerking:  Beschikt u over oude foto’s van Velden
waarvan u denkt dat ‘De Hansenhof’ die nog niet
heeft, neem dan contact op met Pieter Duijf, 
06-10313970. Weet u het niet zeker dan kunt u in
het voorjaar -als het Streekmuseum is geopend-
altijd even met uw foto’s naar het museum gaan.
Een van de vrijwilligers zal u graag helpen.
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Oorzaken en aanpakken van eenzaamheid
Van alle Nederlandse uni-
versiteiten en academi-
sche centra heeft de Vrije
Universiteit medisch cen-
trum Amsterdam het
grootste aantal hooglera-
ren op het gebied van ou-
deren en ouderenzorg.

Onderstaand enkele belangrijke aspecten uit een
brochure over onderzoek van/naar de oorzaken en
aanpakken van eenzaamheid.
 
Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid is een rotgevoel. Een gevoel van
leegte en gemis. Het gevoel dat je overbodig bent,
er net zo goed niet had kunnen zijn. Het gaat dus
om een gevoel en om contact met andere mensen.
Anderen kunnen je gevoel niet zien. Ze kunnen ook
niet zien hoeveel contact je graag hebt met anderen.
Dat maakt eenzaamheid tot een verborgen pro-
bleem.
 
Wie is eenzaam?
Anders dan vaak gedacht wordt, zijn het niet de
ouderen of de jongvolwassenen die het meest
eenzaam zijn, maar mensen van middelbare leeftijd.
Vooral gescheiden mannen en vrouwen tussen de
50 en 64 jaar lopen een grote kans op eenzaamheid.
Van hen is ongeveer één op de vier erg eenzaam
(25 %). Ter vergelijking: van de gehuwden in deze
leeftijdsgroep is gemiddeld 6 % erg eenzaam, van
de nooit gehuwden 15 % en van de weduwen en
weduwnaars ongeveer 17 %. Ouderdom op zich is
geen oorzaak van eenzaamheid. Dat eenzaamheid
vaker bij ouderen voorkomt, komt vooral door het
verlies van de partner, het kleiner worden van hun
netwerk en het verlies van contacten in de buurt.
 
Wat zijn de oorzaken van eenzaamheid?
Op grond van onderzoek kunnen we al heel wat
zeggen over mogelijke oorzaken van eenzaamheid
of omstandigheden die een rol spelen bij eenzaam-
heid. De volgende omstandigheden hebben invloed
op eenzaamheid:
De partner: Vast staat dat mensen zonder een
partner over het algemeen eenzamer zijn dan
mensen met een partner. De partner biedt veel aan
diepgang, gezelligheid en allerlei vormen van steun.
Voor mensen met weinig andere relaties maakt het
ontbreken van een partner de kans op sterke een-
zaamheid drie keer zo groot.
Persoonlijke relaties: Wie met veel andere mensen
een goed contact heeft, loopt minder kans op ern-
stige eenzaamheid. Ouderen hebben gemiddeld
veertien persoonlijke relaties buiten de partner. Het
gaat dan om kinderen en andere familieleden, buren
en vrienden. Hoe kleiner het netwerk, hoe meer
kans er is op eenzaamheid.
Activiteiten: Wie andere mensen wil ontmoeten, zal
daarvoor meestal de deur uit moeten gaan. Ouderen
trekken er graag op uit. Dat geeft afleiding, maar

zorgt niet direct voor vermindering van eenzaam-
heid. Wat helpt, is zelf aan de slag gaan. Mensen
die vrijwilligerswerk doen zijn over het algemeen
minder eenzaam. Zij voelen zich nuttig, doen ande-
ren er vaak een plezier mee en vergroten zo hun
kring van vrienden en kennissen.
De woonomgeving: Naarmate mensen ouder wor-
den, zijn ze meer aangewezen op hun buurt en de
contacten die ze daar hebben. Ouderen die in
buurten wonen met veel allochtone buurtgenoten,
hebben minder contacten in hun buurt en zijn
daardoor eenzamer. Ouderen die in steden wonen,
zijn vaker eenzaam dan ouderen die op het platte-
land wonen. Ook het soort woning maakt uit. Ou-
deren die in een flat wonen, hebben doorgaans
minder contact in de buurt dan ouderen die in een
eengezinswoning wonen.
 
Aanpak van eenzaamheid
‘Er bestaat geen medicijn, tegen oud of eenzaam
zijn’, zong Herman van Veen ooit. 
Aanpak van eenzaamheid: We weten nu welke
mensen een grotere kans lopen om eenzaam te zijn
en welke omstandigheden daar een rol bij spelen.
Maar wat kunnen we met die kennis?
Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is dat de
persoon die eenzaam is, zelf aan de slag gaat met
dat probleem. Een ander kan daarbij helpen. De
tweede is dat een organisatie zorgt voor een passend
hulpaanbod. We kunnen mensen attent maken op
de verschillende mogelijkheden die er zijn. Soms
zijn we medewerker of vrijwilliger bij een organisa-
tie die hulp biedt. Vaker zullen we vriend, vriendin,
zoon, dochter of buur zijn van iemand die misschien
eenzaam is. Wat mensen zelf kunnen doen aan hun
eenzaamheid? Afleiding zoeken is een goede manier
om de gedachten te verzetten. Televisie kijken, een
goed boek lezen, een concert bezoeken. Maar op de
langere termijn lost het niets op. Het verzet even
de gedachten. Meer effect heeft het zoeken van
nieuwe contacten. Het moet dan wel duidelijk
worden wat voor soort contact men wil. Een nieuwe
partner, een goede vriendin, een wandelmaatje? Of
is het probleem dat de bestaande contacten te op-
pervlakkig zijn? Pas als er op die vragen antwoord
gegeven is, kan hulp gevraagd worden. Een heel
andere oplossing is: verandering van denken en
bijstellen van verwachtingen. Het kan hier gaan om
het simpelweg wennen aan eenzaamheid en hier
een positieve draai aan geven. Bijvoorbeeld de
positieve kanten van het alleen leven ontdekken en
waarderen. Bij het leren anders tegen de dingen aan
te kijken, kan ook hulp gevraagd worden. Bijvoor-
beeld van een maatschappelijk werker, een psycho-
loog of een coach.
Meer informatie vindt u op: www.vumc.nl/cvo 
Op deze website van het Centrum voor Ouderenon-
derzoek van de Vrije Universiteit medisch centrum
Amsterdam kunt u exemplaren van de brochure
bestellen of een Pdf-bestand downloaden.
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Waarom blijven mensen maar voor de televisie zitten?
Waarom blijven mensen maar voor de televisie
zitten terwijl ze weten dat ze iets beters te doen
hebben? Iets eindeloos uitstellen kan allerlei oorza-
ken hebben: faalangst, perfectionisme, een gebrek
aan zelfcontrole, snel verveeld raken of onderschat-
ten hoeveel tijd een taak kost. Ook stellen mensen
iets vaak uit als het veel werk lijkt. Ze weten sim-
pelweg niet waar te beginnen of zien ertegen op om
er lang mee bezig te zijn. Het kan dan helpen om

de taak niet als een geheel te zien, maar op te
breken in kleine delen. Een ander trucje is om tegen
jezelf te zeggen dat je hooguit een paar minuten
eraan hoeft te werken om alvast een begin te maken.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat als mensen een-
maal ergens aan zijn begonnen, ze vaak de drang
gaan voelen om het ook af te ronden.
 
Ben Gelaudemans

Brief van “FRENSKE” van de Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 24 van
15 – 31 Oktober 1948
 
Liefe  jongens
 
Jullie moeten maar niet bang zein
dat jullie nog werk kunne kreige bie
de ootobusse van de maasbuurd

wand dat doen nou allemaal megjes wand de
moeders hebbe geen hulp meer nodig en jullie ook
geen baantje meer en o jonges weette jullie niet
waar voor die twee brievebusse sijn van die nieje
huise bei ons op de kwartelemerrrt ik geloof voor
de jonges uit indieje weette jullie niet wie in de klas
van meester kroneberch drie feine appels gejat  heef
ze zegge dat de pliessie met een hont zal koome
ruike naar de daader en dus ben ik beniejd as hei
die bei mei neeve op de bank ruik wand die ruik ik
altijd maar ik heb ze eerlik niet gepak wand ik hat
er al 4 op en mein broertje ook niet wand die heef
zaterdag gebiech voor de eerste keer en zondag zein
eerste kommunie heef gedaan en toen hebbe we
beestig fees gehat en ik ben 3 keer naar de kerk
gewees met mein vaader en mein moeder en rodde
jaakop zeg dat we een strenge winter  kreige omdat
er beestig veel eikels zein en dat zeg joepie van de
koster  ook want die heef dat ook al jaare lank
meegemaak en schelle tunnis heef zondag in de

ronde van gennip  zein ganse fiets in de zoep ge-
reeje maar dat was zein eige schult want hei hat
daags daarvoor bij de treening gitye maansgraat
zein kater in de soep gereeje en de kampejoen
renner van velde dirk zuidgees is uit velde vertrok-
ke en voor dat hei gink kroop er al een pool met
zein vrouw door de raam gouw gouw drin en nu
moet ut daar beestige gezellige boel zein en jooke
van bruere pitje heef een ganse assebak in zein oog
gekrege  en toon van lankes beer heef eers de nek
gebroke op de betplank maar laater was ut alleen
zein arm en nu hebbe we 2 soorte van jagers in
velde  de boere en de heere en ze jaage nu  maar
allebei een beetje anders schiette ze alles om zeep
en de stroopers lagge ze nu kapot van de joeks want
die strooppe nu ook op rantsoen en rieter pietje heef
nu een nieje mooter en bei zein eerste rit kreeg hei
al een proces omdat hei geen belasting hat betaald
en nu zein ze in hasseld de laatse twaav apostelle
aan ut bouwe en dan is het ganse stel kompleet en
gaan ze zondagsdrop allemaal marie van de heij
mulder toeppe wie de judas worden zal want anders
is der geen lol meer aan maar ik ga nu maar weer
gouw voor de lol naar bet en droom dan maar weer
heel veel van jullie en jullie eeenig liefhebbende
frenske.                                                                      
                                                                  F.V.
 

Um euver nao te dinke...
Waorum kinste noeits de veurschrifte van eine
doktersraekening laeze maar de raekening wel.
 
Eine appel per daag hilt den dokter weg, veural as
te good duis mikke.
 
Spraek noeits kwaod euver dich zelf, stel de minse
zuuije dich doon geluive.
 
Eine geduldige man is haen dae wacht tot zien vrouw
is oet gepraot.
 
Sommige minse geluive alles, as dich ut maar duis
fluustere.
 
Eine lach is de vrolijkste muziek van de waereld.
 
Ut graas beej de buure is greuner, maar zeej motte
ut ok zelf meije.

As dich ut nuchter duis bekieke, lost alcohol niks op.
 
As ze dich eine tied allein laote, gaon dan maar den
aafwas doon.
 
De emancipatie van de vrouw hilt op wannier eure
auto ut opgueft.
 
Klage euver al dat geklaag, is klage veur gevorder-
den.
 
Wat diene vijand neet meug huure, vertel dat ok
dien vriende neet.
 
Gooij gedachte komme altied oet ut hart.
 
 
Frans Theeuwen
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Weet je nog van toen?

In dit artikel bevindt zich een fotocollage met een
4-tal foto’s die zijn gemaakt vanuit de kerktoren in
het jaar 1980 door een zoon van Twan Verbeek. Als
u de foto’s bekijkt dan is duidelijk dat er in 36 jaar
tijd toch veel in Velden is veranderd.
 
Foto 1
De winkels en appartementen op de Markt zijn nog
lang niet in beeld. Het pand van ‘Dora’ prijkt op de
voorgrond. De panden van Manders/Poels Woning-
inrichting, de kapperszaak van Hay de Swart en de
nog onbehandelde gevel van Hostellerie ‘De Maas-
duinen’ vormen zo’n beetje een buitenhoek van de
Markt. Geheel op de achtergrond, waar nu de BMV
staat, is het oude kleedlokaal van IVO zichtbaar.
 
Foto 2
Rechts achter de pastorie op de plaats waar nu de
‘Blaeckhof’ is gebouwd, bevindt zich nog het oude
klooster van de zusters, later het gebouw van de JF
Kennedy club. Aan de overzijde van de Klooster-
straat is de Hubo nog niet gebouwd. Op de plek waar
nu het appartementencomplex ‘De vier torens’ is
gebouwd, staat het geheel nieuwe Groene Kruis

gebouw. De dokterspraktijk van Dr. Jansma, dat
alweer een hele tijd is gesloopt, is nog niet gebouwd.
Op die plaats staat nog een gedeelte van de voor-
malige jongensschool. Daarachter staat dan weer
de gymnastiekzaal aan de Kloosterstraat die vorig
jaar eveneens is gesloopt.
 
Foto 3
Daarop kunt u duidelijk waarnemen de lage bejaar-
denwoningen ‘De Rozenhof’, de St. Sebastianus-
school aan de Veerweg en op de achtergrond nog
diverse kassen. Alle genoemde gebouwen/opstallen
zijn inmiddels gesloopt. De appartementencom-
plexen van de ‘Rozenhof’ zijn ter plaatse gereali-
seerd en voor de rest ligt een en ander nog braak
in afwachting van een eventuele nieuwe bestem-
ming.
 
Foto 4
De kassen van Twan Verbeek vallen duidelijk op in
het landschap. Ook deze kassen zijn alweer lang
gesloopt. De zonen van Twan runnen nu samen een
Biologisch Tuinbouwbedrijf op de Muldersweg in
Schandelo.                                                  GvR 

Op zien Veldes plat
Gradje haaje in nieje woeëning gekrege en haen
nuedigde zien nieje buurman oet um is te komme
kieke. Zoeë gezag, zoeë gedaon. Toen den buurman
binne waas, zag dae, zeg Gradje, wat hebste daoe
ine moeije stool staon? Jao, zag Gradje, dat waas
de nieje bewoener dus, dat is eine hieële antieke
stool dae is nog van Maria Stuart gewaes. Wao wets

dich dat van, vroog dae buurman niejsgierig? Nou
moste kieke, zag Gradje, ut steit dudelijk op de
ermleuning kiek maar dao steit ut M.S. en dat be-
teikend, Maria Stuart. Dae buurman begos te lache
en zag, as dat waor is dan heb ik thoes in ein hieël
klein kaemerke wat staon en dao haet, Winston
Churchill op gezaete.                    Frans Theeuwen
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Uit de bestuursvergadering van 3 februari 2016
De website van de KBO Velden
wordt bijgehouden door Her-
man Middelink. Ger van Rensch
levert nieuws / actuele artike-
len namens het bestuur voor
deze website.

 
Voorlopig is zaterdag 1 oktober 2016 vastgesteld
als datum waarop wij als KBO Velden ons 60-jarig
jubileum vieren. Een werkgroep wordt gevraagd een
leuk middagprogramma te maken voor dit diaman-
ten jubileum.
 
Enkele bestuursleden van de KBO Velden zullen in
februari en maart deelnemen aan informatie-bijeen-
komsten. Het betreft bijeenkomsten in Lomm, Steyl
en Tegelen. De bijeenkomsten in Lomm en Steijl
staan in het teken van: ‘Wat kunnen we voor elkaar
betekenen’. De laatste bijeenkomst gaat over de
vrijwilligersverzekering.
 

Voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering
op 1 maart 2016 komt aan de orde.
Wil Scheffer is gestopt met bestuurswerk, Annie van
Heesch en Nardje Lenssen (nu aspirant bestuursle-
den) worden door het bestuur voorgesteld om de
openstaande vacatures op te vullen.
 
Er zijn nu en dan interessante en leerzame onder-
werpen om een inloopmiddag te houden voor seni-
oren/ouderen in Velden en omgeving. In de Alge-
mene Ledenvergadering wordt gevraagd of enkele
leden samen met enkele bestuursleden een werk-
groepje willen vormen om deze interessante/leer-
zame onderwerpen uit te werken.
 
We gaan weer op stap met de Museum Plus Bus.
Een werkgroepje gaat aan de slag om dit volgens
de eisen/wensen van de ‘Stichting Museum Plus Bus’
goed te regelen.
 
GvR

Belastingaangifte over 2015

Ria Hermans Schoolstraat 68 472 2053
Jo van Keeken Rijksweg 142 472 1201*
Frans van Neer Rozenhof 30 850 2443 of

06-51207729
Marie-José Peters Akkerwinde 8 472 1874

Het belastingseizoen staat voor de deur en onze
belastinginvullers staan weer klaar om u te helpen
bij het verzorgen van uw aangifte. Ook dit jaar
moeten zij gebruik maken van de vooraf ingevulde
aangifte. Als u in het verleden geholpen bent bij uw
aangifte, hebt u inmiddels een machtigingscode
ontvangen, waarmee onze invullers vanaf 1 maart
die reeds ingevulde gegevens kunnen ‘ophalen’ bij
de Belastingdienst. Bewaar deze machtigingscode
dus goed! U kunt dit jaar aangifte doen tot 1 mei. 
Onze invullers stellen het zeer op prijs als u alle
benodigde gegevens al bij elkaar hebt gezocht. Voor
het invullen vragen zij een onkostenvergoeding van
€ 5 per aangifte.

Als u ook een aanvraag voor een huur- en/of zorg-
toeslag wilt laten verzorgen, is het nuttig dat u uw
lidmaatschapsnummer van de KBO bij de hand hebt.
 
Leden van onze afdeling kunnen contact opnemen
met:

 
*beschikbaar vanaf 11 maart

Onvrede over veranderingen in de zorg
Een grote regionale en-
quête, ingevuld door
27.000 krantenlezers van
het Algemeen Dagblad,
geeft aan dat zorgverle-
ners en mensen die thuis-

zorg ontvangen erg negatief zijn over alle verande-
ringen van de laatste tijd.
Artikel vermeld in Dagblad De Limburger van 23
januari 2016.
 
Totaal 70 procent van de mensen die thuiszorg
krijgen van de gemeenten is meer geld kwijt en 56
procent krijgt minder hulp dan een jaar eerder. Ook
thuiszorgmedewerkers zijn negatief: ze vrezen voor
hun baan en hebben te weinig tijd om hun werk te
doen. Een van de deelnemers stelt: “Inmiddels zijn
we toe aan de negentiende hulp voor mijn moeder.
Hulpen variëren van heel goed tot heel slecht: ie-
mand die ramen zeemt met een schuursponsje.

O, wat gun ik iedereen een vaste, vertrouwde hulp.”
Gemeenten namen vorig jaar verplicht deze zorg-
taken over van de Rijksoverheid én moesten flink
bezuinigen. Vooral de huishoudelijke hulp moest er
aan geloven. Dit leidde tot veel onrust, ontslagen
bij thuiszorgorganisaties en vooral heel veel klach-
ten van cliënten. Over het geheel krijgt de zorg in
Nederland een 6,2. Vorig jaar was dat bij een
soortgelijke enquête in Oost-en Zuid-Nederland nog
een 6,7. Staatssecretaris Martin van Rijn van
Volksgezondheid: “Ik hoop dat we het volgend jaar
een hoger cijfer krijgen; we moeten niet meer voor
de zes gaan.”
 
Tip: Gaat u een gesprek aan met iemand van de
gemeente over zorgtaken, doe dat nooit alleen,
maar zorg altijd dat daar iemand bij is die u kan
adviseren.
 
GvR
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DONDERDAG 17 MAART 2016 • JULIANAPARK VENLO 

Meer informatie en aanmelden: www.venloop.nl/seniorendag

Seniorendag

Senioren

DAG

Programma 
10.30 uur Inloop en ontvangst met koffie en vlaai
11.00 uur Start stadswandeling centrum Venlo
11.00 uur Start bezoek Limburgs Museum

12.30 uur Inloop en ontvangst met koffie en vlaai
13.00 uur Start middagprogramma met een optreden van Thei en Marij
13.30 uur Diverse workshops: zowel actief als informatief
14.00 uur Optreden seniorenband Forever Young Venlo
14.30 uur Diverse workshops: zowel actief als informatief
15.00 uur Optreden seniorenband Forever Young Venlo
15.30 uur Diverse workshops: zowel actief als informatief
16.00 uur Slot optreden Thei en Marij
16.30 uur Einde programma en sluiting Seniorendag 

Het actieve en informatieve middagprogramma begint om 
13.00 uur. Het ochtendprogramma is voor iedereen optioneel.
Workshop Zumba Gold: deze makkelijk te volgen Zumba 
choreografie legt de focus op balans, beweging en coördinatie.
Workshop Ultimateinstability: tijdens deze workshop krijgt u 
de nodige informatie over vallen en hoe u het val risico 
kunt verminderen.
Vividus balanstest

Kosten voor deelname aan de Seniorendag 2016 zijn e€3,-
Kosten deelname Seniorendag + stadswandeling zijn e 8,-
Kosten deelname Seniorendag + bezoek Limburgs Museum zijn e 13,-
Aanmelden kan via de sites www.venloop.nl/seniorendag
en www.sobvenlo.nl of door een e-mail te sturen naar 
de heer Cor Roelofs van het KBO via roel.kessellb@home.nl

Forever Young Venlo
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Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor van der Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl

Voor overige leden van bestuur en redactie: zie Jaarprogramma.

Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 22 maart 2016   

KBO Velden met Museum Plus Bus op stap
 
De Museum Plus Bus is
een bijzonder leuk initia-
tief voor ouderen in Ne-
derland. De bus rijdt elke
dag gratis een groep
senioren van 70 jaar en

ouder naar één van de twaalf deelnemende musea.
Het gaat om senioren die écht niet meer zelfstan-
dig een museum kunnen bezoeken. Dat is allemaal
mogelijk dankzij de BankGiro Loterij!
In de jaren 2012 en 2013 heeft de KBO Velden met
de Museum Plus Bus al bezoeken aan musea in
Amsterdam en Twente gebracht. Diverse ouderen

uit Velden die normaal niet zelfstandig meer een
museum bezoeken, zijn toen mee geweest. Andere
belangstellende KBO-leden kunnen dan mee voor
zover er nog plaats is in de bus.
Ook dit jaar heeft de Stichting Museum Plus Bus
onze aanvraag gehonoreerd.
Op donderdag 21 april 2016 kunnen we met 45
personen een bezoek brengen aan het Van Gogh
Museum in Amsterdam.
 
Nader bericht over opgave voor dit bezoek volgt.
 
GvR
 

BMV 'De Vilgaard' en Basisschool 'De Startbaan' 


