
Nieuwsbrief KBO Velden

KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Met de Museum Plus Bus naar Amsterdam
Het is ons gelukt om weer gebruik te mogen maken
van de Museum Plus Bus.
 
Op donderdag 21 april a.s. vertrekken we om 08.00
uur vanaf de Markt naar Amsterdam voor een be-
zoek aan het vernieuwde Van Gogh Museum.
 
• De Museum Plus Bus wordt gesponsord door de
BankGiroLoterij.
• De reis is bedoeld voor leden van 70 jaar en ouder.
• De bedoeling is vooral ouderen en mensen die
slecht ter been zijn de mogelijkheid te bieden een
interessant museum te bezoeken.
• In de bus is plaats voor maximaal 10 rollators of
opvouwbare rolstoelen. Verder kunnen er 2 vaste
rolstoelen mee of één elektrische rolstoel.
• Er kunnen slechts 42 leden en 3 begeleiders mee
(totaal 45 personen).
• De eigen bijdrage van € 12,50 is bedoeld voor de
lunch in het museumcafé.
• In de bus is geen toilet aanwezig.
• Het is toegestaan om pakjes drinken mee te nemen
voor in de bus. In het museum is eten en drinken
verboden.
• Om 17.30 verwachten we weer thuis te zijn.
 
Wachtlijst
Mensen die slecht ter been zijn en ouderen hebben
bij deze reis voorrang op jongere senioren. Bij het
bereiken van het maximum aantal deelnemers

stellen we een wachtlijst op.
Alleen in bijzondere gevallen kunt u zich afmelden
voor deze reis. Dit kan tot en met zondag 17 april
bij de voorzitter (tel. 472 9057). Wij zullen daarna
zo spoedig mogelijk contact opnemen met iemand
die op de wachtlijst staat.
 
Indien u zich later afmeldt en wij geen invaller meer
kunnen vinden dan zullen de kosten niet worden
terugbetaald omdat wij die inmiddels al voldaan
hebben.
 
Aanmelding
Deze reis is uitsluitend bedoeld voor leden van KBO
Velden.
 
U kunt zich opgeven door bijgaand formulier in te
vullen en dinsdag 29 maart in te leveren in de hal
van de BMV 'De Vilgaard', van 13.00 uur tot
14.30 uur. De voorzitter is daar aanwezig om de
formulieren in ontvangst te nemen. U mag uw for-
mulier ook aan iemand anders meegeven.
 
Betaling
De kosten voor de lunch, € 12,50, worden na zondag
17 april zo spoedig mogelijk automatisch van uw
rekening afgeschreven.
 
Het bestuur van de KBO Velden
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Ledenvergadering KBO Velden in vogelvlucht

Als voorzitter Ine Jacobs op dinsdag 1 maart 2016
in de zaal van het ‘Wapen van Velden’ met haar
mooie voorzittershamer de vergadering opent, be-
vinden zich in totaal 92 KBO-leden in de zaal. Een
heel mooie opkomst. Deze middag eerst de leden-
vergadering en aansluitend kienen, wat het meren-
deel van de leden heel leuk vindt. Totaal hebben
zich 9 leden afgemeld. Uiteraard wordt verslagleg-
ging van deze ledenvergadering in de vorm van
notulen op een later tijdstip door de secretaris uit-
gevoerd. Hierbij alvast enige zaken uit deze verga-
dering heel beknopt op een rij.
 
Algemeen:
Ledenbestand 2015 totaal 456 leden
Nieuwe leden in 2015 totaal 37 personen
Overleden in 2015 10 personen
Afmeldingen door verhuizing, verzorgingshuis of
anderszins 12 personen
 
Notulen, jaarverslag 2015 en Jaarprogramma
2016
De leden hebben de diverse verslagen bij de Nestor/
Nieuwsbrief eerder ontvangen. De vergadering
heeft geen op- of aanmerkingen op de notulen en
het jaarverslag. Beide stukken worden met dank
aan de secretaris goedgekeurd. Ook het Jaarpro-
gramma 2016 wordt akkoord bevonden.
 
Financieel verslag 2015, kascontrole en begro-
ting 2016
Het financiële verslag wordt uitgedeeld. Voorzitter
Ine geeft samen met penningmeester Cor duidelijk
tekst en uitleg. Benadrukt wordt dat we ondanks

een, beperkte, contributieverhoging toch met een
jaarlijks tekort van iets meer dan € 2.000,- worden
geconfronteerd.
Opmerking: De bestemmingsreserves van de diver-
se activiteiten worden buiten beschouwing gelaten.
Ine schetst verder hoe andere KBO-afdelingen, zoals
Arcen, Lomm en Wanssum, jaarlijks aan extra
middelen komen.
Vragen worden gesteld over de bestemmingsreser-
ve van het biljarten en over de controlecommissie
en het financiële verslag in het algemeen.
Financieel verslag 2015 en begroting 2016 worden
met dank aan de penningmeester goedgekeurd.
Kascommissie bij monde van Jan Theelen stelt de
vergadering voor de penningmeester decharge te
verlenen. Nieuwe kascommissie 2016 is Jan Thee-
len, Ger Peeters en reserve Herman Middelink.
 
Bestuursverkiezing
Wil Scheffer is in januari gestopt. Cor van der
Zanden is aftredend en herkiesbaar. Er is nog een
openstaande vacature. Annie van Heesch en Nard-
je Lenssen (thans aspirant-bestuursleden) stellen
zich kandidaat. Er hebben zich verder geen nieuwe
kandidaten aangemeld. Beide dames worden geko-
zen als nieuw bestuurslid. Daarmee komt het totaal
aantal weer op 9 leden.
 
Diversen
Op 1 oktober 2016 viert KBO Velden haar 60-jarig
jubileum. Een werkgroep binnen het bestuur gaat
aan de slag om een – bescheiden- middagprogram-
ma op te zetten. Uit de vergadering komt voor het
vormen van werkgroepjes voor het 60-jarig jubile-
um en voor het organiseren van inloopmiddagen
weinig respons. Het bestuur bekijkt intern vorming
werkgroepjes.
De kosten van de Nieuwsbrief en een inventarisatie
van de mensen uit de zaal die de website van de
KBO Velden bezoeken komt eveneens aan de orde.
Met name bezoek aan de website moet nog groeien.
 
Na precies 1 uur vergaderen sluit de voorzitter de
vergadering. Truus en Wim hebben dan vrij baan
om de middag verder te vullen met kienen voor de
liefhebbers.
 
Ger van Rensch

Waarom groeien boomtakken kronkelig en de stam recht?
Als een boom nog een piepklein boompje is, is hij
maar met één ding bezig: omhoog groeien naar de
zon, want van de zon is de boom voor zijn energie
afhankelijk. Een stevige stam die recht omhoog
wijst, zorgt voor stabiliteit. Maar takken die uit de
boomstam groeien, groeien niet recht omhoog,
maar waaieren in bijna alle richtingen uiteen.
Reden: De takken bovenin nemen zonlicht weg van
de lage takken. Die lagere takken zullen zich daar-
om in bochten wringen om zoveel mogelijk zonlicht

op te vangen, weg van de stam in elk geval.
Daarbij krijgen ze onherroepelijk te maken met
factoren als zwaartekracht, waardoor takken afbui-
gen doordat bomen behalve licht ook zwaartekracht
kunnen waarnemen en ze daarop reageren.
Door de groei van takken bij te sturen krijgen ze
kronkelige takken .…..... Mooi hè, die natuur!
 
Ben Gelaudemans
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Keukentafelgesprek
Het keukentafelgesprek is
het gesprek waarbij u
samen met de gemeente
of het Sociaal Wijkteam
bespreekt welke zorg u
nodig heeft en hoe deze
zorg het beste vormgege-
ven kan worden.

Bij de KBO Velden zijn zeker diverse mensen waar
de gemeente thuis al een keukentafelgesprek heeft
gehouden. Als we in de toekomst zorg nodig hebben,
zullen meer en meer van onze leden met zo’n ge-
sprek worden opgezadeld.
 
Om de juiste zorg te krijgen, is het daarom van
belang dat u zich goed voorbereidt op dit gesprek.
Onderstaand 10 tips van ouderenorganisatie ANBO,
Omroep Gelderland en Zorgbelang Gelderland.
 
1. Vraag bij uw gemeente om een heldere uitleg van
de procedure rondom het keukentafelgesprek.
 
2. Stel zelf een persoonlijk plan op en laat u hierover
adviseren door een onafhankelijke cliëntondersteu-
ner. Zo is er misschien iemand bekend bij de ge-
meente, maar u kunt ook zelf naar iemand op zoek
gaan. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een
vrijwillige ouderenadviseur.
Dingen om over na te denken bij het maken van het
plan: Wat kunt u nu en eventueel op langere termijn
nog zelf en wat wilt u blijven doen?
Overleg vooraf met uw mantelzorgers (familieleden,
kennissen, buren) of zij bereid zijn u te helpen zolang
u hulp nodig heeft. Doe u niet gezonder of sterker
voor en leg eventuele medische verklaringen/prog-

noses klaar die iets over uw ziekteverloop zeggen.
Denk goed na over wat voor soort ondersteuning u
nodig heeft om langer zelfstandig thuis te blijven
wonen
 
3. Neem een adviseur mee naar het gesprek en zorg
ervoor dat een eventuele mantelzorger ook aanwe-
zig is. Want ook de mantelzorger heeft recht op
ondersteuning.
 
4. Vraag na wat het beleid van de gemeente rond
de eigen bijdrage is. Soms is de eigen bijdrage zo
hoog dat het voordeliger is om het zelf te regelen.
De gemeente mag niet afwijzen op grond van inko-
men of vermogen.
 
5. Vraag om een verslag van het gesprek en de
mogelijkheid om daarin wijzigingen aan te brengen.
 
6. Dien een goed onderbouwde aanvraag in bij het
college van burgemeester en wethouders.
 
7. Zorg dat je op de hoogte bent van de procedure
van bezwaar en beroep.
 
8. Ga goed onderbouwd in bezwaar bij gemeente.
 
9. Informeer de gemeente tijdig als de omstandig-
heden aanmerkelijk zijn veranderd.
 
10. Ga in gesprek met de gemeente over aanpassing
van de maatschappelijke ondersteuning.
 
GvR

Werving huisbezoekers en voorlichters veiligheid
Veiligheid voor senioren/oude-
ren is een belangrijk onder-
werp. De Unie KBO werkt
samen met het Ministerie van
Veiligheid en Justitie aan voor-
lichting over veiligheid.

Deze voorlichting vindt 2-ledig plaats.
 
Veiligheidsvoorlichting ‘Veilig thuis en buiten’. Deze
voorlichting wordt in groepsverband gegeven en
gaat over preventieve maatregelen voor thuis en
buiten.

Unie KBO zoekt vrijwilligers die veiligheidsvoorlich-
ting willen geven en/of als veiligheidsadviseur
huisbezoeken willen afleggen.
 
Er kan een trainingsdag worden gevolgd. Verder
dient u over bepaalde kwaliteiten/mogelijkheden te
beschikken om voorlichting te kunnen geven of om
huisbezoeken af te leggen.
Meer informatie?
Ga dan naar: www.uniekbo.nl/kboveilig
 
GvR   

Rijbewijskeuringen 75-plus vanaf € 30,-
Iedere 75-plusser dient elke 5 jaar een medische
keuring te ondergaan. Bestuurders tussen de 65 en
75 krijgen een nieuw rijbewijs dat geldig is tot hun
75ste jaar. Is de bestuurder ouder dan 70 jaar, dan
is het rijbewijs nog maar 5 jaar geldig.
KBO Limburg heeft een aantal artsen bereid gevon-
den deze keuringen voor leden van de Ouderenbon-
den uit te voeren voor een speciaal tarief dat kan

variëren tussen de € 30,- en de € 75,-.
Wilt U gebruik maken van dit aanbod?
Dan kunt elke dinsdagmorgen tussen 10.00 en
12.00 uur een afspraak maken voor de keuring op
telefoonnummer 0475-381744.
U dient Uw KBO-lidmaatschapsnummer bij de
hand te houden.
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Weet je nog van toen?

Volgend jaar bestaat IVO een eeuw. De voetbalclub
werd op 1 april 1917 opgericht. 50 jaar later, in het
gouden jubileumjaar, vierde IVO een van haar
grootste successen door het winnen van de districts-
beker. Het eerste elftal, destijds uitkomend in de
tweede klasse B, versloeg in de finale het Maas-
trichtse Rapid met 1-0.
De enerverende wedstrijd werd op 4 september
1967 gespeeld op eigen veld op Sportpark De Vil-
gert. Natuurlijk ging aanvoerder Frans Koppers op
de schouders van zijn elftalgenoten.
 
Staand van links naar rechts: André Zeelen, Pierre
Brueren, Wim Lucassen, Frans Geelen (keeper),

Frans Koppers, Wiel Heger, en Jack Kort.
 
Gehurkt van links naar rechts: Miel Brueren, Leo
Brueren, Jac Duijf en Jan Poels.
 
Daarna was het nog lang onrustig in Café De Sport,
het toenmalige clublokaal. 
 
Aanvulling redactie: De finale bestond destijds uit
een uit- en een thuiswedstrijd. In Maastricht werd
gelijk gespeeld (1-1). Het enige doelpunt in de
thuiswedstrijd kwam tot stand door een kopbal van
Jack Kort uit een voorzet van André Zeelen.
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Uit de bestuursvergadering van 2 maart 2016 
Frans Vousten meldt 10
nieuwe leden. Heel mooi.
 
Een werkgroepje binnen
het bestuur gaat aan de
slag om het 60-jarig jubi-
leum van de KBO Velden
te vieren. Voor zaterdag 1

oktober wordt er een – bescheiden- middagpro-
gramma uitgewerkt. Uit de kas komt hiervoor een
bijdrage van maximaal  € 1.000,-.
 
De Volksdansgroepen van Vrouwenvereniging EVA
Velden en van de KBO Velden zijn samengevoegd.
Het totale aantal van beide groepen bedraagt 24
personen. In het begin is het altijd even wennen bij
een samenvoeging. Over 4 maanden vindt de eva-
luatie plaats.
 
Voorzitter Ine Jacobs gaat de reis met de Museum
Plus Bus voorbereiden. Ouderen die niet meer
zelfstandig naar een museum kunnen, hebben bij
opgave voor deze reis voorrang op de rest van de

KBO-leden. Elders in deze Nieuwsbrief vindt u het
opgaveformulier en informatie over dit museumbe-
zoek.
 
Regelmatig organiseert de KBO Velden een Inloop-
middag. Op dit moment is er binnen het bestuur
niemand die de organisatie ter hand neemt. Ook op
de jaarvergadering hebben zich hiervoor geen
kandidaten aangeboden. Er zijn enkele thema’s die
best interessant zijn voor een Inloopmiddag. Een
van deze thema’s betreft ‘Veiligheid voor ouderen’.
Het bestuur stelt binnenkort in overleg met de KBO
Limburg een datum vast voor genoemd thema.
 
De goed verlopen Algemene Ledenvergadering op
1 maart 2016 wordt geëvalueerd. Heel mooi dat er
92 leden de vergadering bezoeken.
 
We zijn als vereniging niet arm, maar moeten toch
heel goed opletten dat we niet te veel interen.
 
GvR
 

Kermismatinee KBO verplaatst  
Al vele jaren houdt de KBO Velden op Sacraments-
dag (donderdag na de kermis) de Kermismatinee.
Volgens het Jaarprogramma 2016 is dit donderdag
26 mei. Op deze dag viert Vrouwenvereniging EVA
ook haar 60-jarig jubileum.
Zoals u wellicht weet, zijn veel van onze leden ook
lid van EVA. Samen een activiteit op één dag houden
is voor beide partijen niet ideaal. EVA heeft gevraagd

of de KBO Velden mogelijk de Kermismatinee wil
verplaatsen naar zaterdag 28 mei. Na overleg met
het orkest heeft het bestuur van de KBO besloten
om met verplaatsing in te stemmen.
Noteer dus op uw kalender en in het Jaarprogramma
dat de dansmatinee van de KBO Velden wordt ge-
houden op: Zaterdag 28 mei.
                                                                 GvR

Activiteiten in april en mei 

5 april Fietsmiddag
6 april Bestuursvergadering
6 april Kienmiddag
19 april Fietsmiddag
20 april Kienmiddag
21 april Van Gogh Museum, Amsterdam
26 april Nestor/Nieuwsbrief
3 mei Fietsmiddag
4 mei Bestuursvergadering
4 mei Kienmiddag
10 mei Voorjaarsreis
17 mei Fietsmiddag
18 mei Kienmiddag
24 mei Nestor/Nieuwsbrief
28mei Kermismatinee (zaterdag)

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek, linedance,
biljarten etc. vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
‘De Vilgaard’ plaats. In onderstaand overzicht de
data van de overige activiteiten voor de maanden
april en mei weergegeven.
 

Modeshow KBO Arcen
Graag willen wij KBO Velden uitnodigen voor het
bijwonen van onze modeshow.
Deze modeshow wordt gehouden op dinsdag 12 april
2016 om 14.00 uur in het gemeenschapshuis ‘De
Kloasterhof’ aan de Wal in Arcen.
 
Riet Schreven – Broekmans
 

Lente
Het voordeel van de lente is dat je ook overdag
schaapjes kunt tellen.                     Loesje              
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KBO-leden actief voor Stichting Veldense Volkscultuur

 
Ongetwijfeld ziet u vrijwel dagelijks de fontein op
de Markt of beeldjes zoals ‘Trienke’, ‘Frenske’ of de
beeldjes in de buitengebieden van Velden. Een van

de taken van de Stichting Veldense Volkscultuur is
het oprichten en in standhouden van deze kunst-
werken. De kunstwerken zijn gemaakt door Mieke
Knaapen en zijn eigendom van de gemeente Venlo.
Enige tijd geleden hebben de partijen samen beslo-
ten om het beeldje in ’t Vorst te verplaatsen naar
de zijde van het ‘Plantencentrum’ en het beeldje in
‘De Voort’ te verplaatsen naar Schandelo (Soberjé).
De Stichting beschikt over enkele vrijwilligers (KBO-
leden) die een en ander graag met bouwbedrijf Jorg
van den Hombergh willen verzorgen.
 
Op de foto ziet u onze KBO-leden Frans Vergeldt,
Henk Geelen en Ger van Rensch.
Op de foto ontbreken Hai Heinemans en Jeu Peeters.
 
Bovengenoemde werken zijn op 8 maart 2016 uit-
gevoerd.
 
GvR.

Openluchttheater start seizoen met Dorpspicknick
Voor het Openluchttheater
staat alweer het 3e seizoen
voor de deur. Op zondag 17
april start het seizoen met de
jaarlijkse Dorpspicknick. De
Dorpspicknick is een spontaan
open podium, waar iedereen
aan kan deelnemen. Wil je jouw
kunsten met anderen delen,

kom gerust en laat je zien en horen. Neem je in-
strument, attributen en/of je eigen stem mee. Je
hoeft je niet van tevoren hiervoor op te geven, maar
dat mag wel natuurlijk. Het podium is voor jou en
dus voor iedereen.
 
Trots zijn we dat we het vocaal ensemble Vicenda
hebben weten te strikken voor een optreden. Vicen-
da is het Italiaanse woord voor ‘afwisselend’. Het
spreekt voor zich dat het repertoire dan ook afwis-
selend te noemen is. De muziek is afkomstig uit
verschillende landen. Het koor bestaat uit 10 zan-
gers en zangeressen en staat onder leiding van

Oksana Baljva. Tijdens de Dorpspicknick worden
vooral vrolijke liederen gezongen.
De toegang is gratis. Voor de spijs en drank dienen
de bezoekers zelf te zorgen. De Dorpspicknick begint
om 14.00 uur.
 
Het voorlopige programma voor het komende sei-
zoen ziet er als volgt uit:
 
• Zondag 17 april - Dorpspicknick – toegang gratis
• Zaterdag 7 mei - Oorlog & Verzet– toegang gratis
• Zaterdag 4 juni - Frans Pollux (Trio) – entree € 10,-
(inclusief 2 consumpties), reserveren wordt aanbe-
volen. Dat kan door een e-mail te sturen naar:
info@openluchttheatervelden.nl
• Zondag 26 juni - Dag van de Veldense Cultuur –
toegang gratis
• Zondag 17 juli - Podium voor jong regionaal ta-
lent – toegang gratis
• Zondag 13 augustus - Rinaldo's Jeugdshow– en-
tree € 5,00
 

Buurtbus komt ook in Velden
Wellicht hebt u wel eens gehoord dat mensen in
Venlo regelmatig gebruik maken van de buurtbus.
Wat u misschien niet weet, is dat de buurtbus ook
in Velden komt.
De buurtbus is bedoeld voor mensen die moeilijk de
deur uit gaan. Zij krijgen zo de kans om toch zelf-
standig naar bepaalde bestemmingen te gaan.
De bus rijdt van maandag tot en met donderdag
tussen 9.00 en 17.00 uur naar bestemmingen zoals
het ziekenhuis, station, burgerzaken voor paspoort
of rijbewijs. Het crematorium ligt niet op de route,
maar op verzoek wordt u daar ook naar toegebracht/

opgehaald. Mensen die gebruik willen maken van
de bus moeten een dag van tevoren een afspraak
maken en betalen een kleine vergoeding. ( € 1,-
enkel en € 1,50,- retour).
Wilt u gebruik maken van de buurtbus bel dan 1 dag
van te voren naar 06-45511209 en geef u bestem-
ming op. Wachttijd met de afgesproken tijd kan 10
minuten zijn.
De buurtbus is mogelijk gemaakt door vrijwilligers
met hulp van verschillende partijen, zoals gemeen-
te, wijkoverleg, Huis van de Wijk en Supermarkt
Plus Benders.
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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:  26 april 2016   

Um euver nao te dinke…
Ald zien of ald waere, dao aan dinke dat kan os laeve
hieëlemaol verandere.
 
Ald zien is hieël wat anders dan zich ald veule.
 
In de agenda van aldere minse steit allein maar,
gistere.
 
Dao zien minse die zich gewoeën ald veule en die
gaon zich dan ok ald gedrage.
 
Waen ald is duit nog aan sport, waen zich ald ge-
druegt, veult de laegte van ut laeve.
 
De aldere minse, die gaeve nog leefde, wermte en
vriendschap, de alde minse zien allein jaloers.
 

De aldere minse make nog planne veur de toekomst,
de alde minse hebben allein nog heimwee nao ut
verleeije.
 
De aldere minse hebbe nog vuel moeije druime, de
alde minse hebbe allein maar nachtmerries.
 
Ald waere dat meug gen probleem zien, weej meuge
ald waere maar os neet as ald gedrage.
 
Dus geneet van edere daag en ok nog zoeë lang as
ut maar efkes kan.
 
 
Frans Theeuwen
 
 


