
Nieuwsbrief KBO Velden

KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Van de voorzitter
Het jaar 2016 is alweer voorbij. Hoe
ouder je wordt, hoe sneller dat gaat!
Heeft u dat gevoel ook? Terugblik-
kend mogen we constateren dat het
een goed jaar was voor de KBO.
Ondanks het feit dat we helaas af-
scheid hebben moeten nemen van
23 leden is ons ledenaantal gegroeid

naar 461. Dankzij onze grote ledenwerver, Frans
Vousten, besluiten steeds meer jongere senioren lid
te worden en daar zijn we heel blij mee.
2016 was voor het bestuur wederom een druk jaar.
We hebben het volksdansen voor onze leden weten
te behouden door de groep te laten fuseren met de
volksdansgroep van EVA. Afzonderlijk verder gaan
was financieel niet meer haalbaar. We hebben een

schitterend feest gevierd n.a.v. ons 60-jarig jubile-
um en tenslotte hebben we in december nog een
doeltreffende actie georganiseerd voor het behoud
van de Open Inloop in de Rozenhof. Ook alle ande-
ren die zich in 2016 weer hebben ingezet zodat het
jaarprogramma van onze KBO gerealiseerd kon
worden, verdienen onze dank. Veel mensen hebben
hun steentje weer bijgedragen om anderen een
gezellige middag of dag te bezorgen. Als bestuur
waarderen we dit zeer. Zonder uw vrijwillige hulp
zou het beslist niet lukken. Kunnen we in 2017 weer
op u rekenen? Namens het bestuur van KBO Velden
wens ik u een heel goed, gelukkig, gezellig en gezond
nieuw jaar toe!
 
Ine Jacobs

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Op dinsdag 3 januari was er een gezellige nieuw-
jaarsbijeenkomst. Zo’n 65 leden wisten de weg naar
de Brede Maatschappelijke Voorziening De Vilgaard
weer te vinden. Om 14.00 uur werd iedereen welkom
geheten met koffie/thee en een echte Veldense
'waffel'. In het opbeurende, positieve welkomst-
woord (negatief nieuws horen we al genoeg) nam

onze voorzitster nog eens het afgelopen jaar onder
de loep. Hierin gaf ze aan toch blij te zijn om in
Velden te wonen. Een dorp met een geweldige ge-
meenschapszin. Hier kunnen we afgelopen jaar
terugzien op activiteiten die de moeite waard waren
zoals het 60-jarig jubileum van onze KBO, de Boè-
tezitting van 6x11 jaar ‘de Wuilus’ en de actie om
de Open Inloop voor de Rozenhof te behouden. In
de vorm van een gedicht werd nog teruggekeken
naar het verschil van oudjaar vieren vroeger en nu.
Tijdens het genieten van een hapje en drankje
werden we tenslotte nog verrast met een optreden
van het zangduo Femke (kleindochter van Cor en
Ine van der Zanden) en vriendin Floor, ondersteund
door Fer van der Zanden. Zij brachten enthousiast
enkele leuke liedjes ten gehore. Om ± 17.00 uur
keerde iedereen voldaan weer huiswaarts.
 
N.L.

Automatische incasso’s in 2017
Onze penningmeester maakt 1 keer per jaar de automatische incasso’s aan onze leden kenbaar.
In onderstaand overzicht is een en ander weergegeven.
MBVO 23 januari. € 40,- ; Contributie 6 februari € 24,- ; Biljarten 6 maart € 40,- ; MBVO 8 mei €40,- ;
MBVO 11 september € 40,- .         
                                                                                                                       
Cor van der Zanden
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Ontmoeting leuk voor de ouderen

Heel veel ouderen hebben er dikwijls behoefte aan
om elkaar te ontmoeten. De kerstmiddag die onze
KBO-afdeling op 20 december 2016 in de BMV heeft
gehouden, is bijvoorbeeld een mooie gelegenheid
voor die mensen om te genieten van het program-
ma, een drankje, een praatje en de koffietafel.
Zo ziet u op de foto een drietal ouderen – mevrouw
Van Rensen- mevrouw Janssen en de heer Rothoff
- helemaal achter in de zaal. Na afloop van de
koffietafel ‘keuvelen’ ze nog even na over deze
gezellige kerstmiddag. Als ik vraag of ik een foto
van dit drietal mag maken, is dit geen enkel pro-

bleem. ‘Als ik ze maar even mag zien of ze goed is’,
merkt (Mar)Tinus op. Tijdens een kort praatje komt
de kerstmiddag en nog enkele onderwerpen aan de
orde. De middag hebben ze als erg leuk ervaren en
ook de koffietafel was erg goed. Een aandachtspunt-
je weet een van hen toch wel te noemen: ‘De
kluntjes- en de krentewek was op’. Op de foto is een
en ander ook duidelijk te zien. Een mevrouw geeft
aan dat de ronde broodjes zacht en heel lekker
waren. Daarmee geeft ze haar zoon- die inmiddels
is aangeschoven- misschien wel een ‘hint’ om die af
en toe eens voor haar te halen.
Ook de totale leeftijd van deze drie personen komt
aan de orde. Als ik een en ander bij elkaar optel,
kom ik totaal op de mooie leeftijd van 275 jaar uit.
Toevallig is verder dat alle drie personen voorheen
op de Oude Venloseweg hebben gewoond.
 
Fijn om even een praatje te hebben gemaakt met
deze oudere KBO-leden en mooi om te horen dat ze
hebben genoten van deze kerstmiddag die wij als
KBO heel graag blijven organiseren.
 
GvR.

Ongelooflijk!
Hoe krijg je het verzonnen? Ineens zijn de ouderen
welkom om een financieel probleem op te lossen
door de open-inloop/dagopvang te verplaatsen van
de Rozenhof naar de BMV ‘De Vilgaard’. Kunt u zich
voorstellen hoe dat in zijn werk zal gaan:
Busje rijdt voor. De bezoekers staan reeds te trap-
pelen om te mogen instappen. De chauffeur wil wel
helpen, hij is blij dat hij weer een baan heeft na de
reorganisatie bus/treinvervoer in Limburg.
Een ongeduldige dame glijdt uit bij het instappen.
Haar been doet pijn en er zullen wel blauwe plekken
op volgen. Intussen heeft de chauffeur het super
druk met het inladen van de rollators. De bagage-
ruimte is veel te klein, dus boven op de auto dan
maar. Te weinig materiaal om vast te binden!

Intussen verdringen de gegadigden zich om naar
binnen te komen. Het regent – ijzelt – is glad –

waait – stormt en dat niet alleen. Bij
De Vilgaard moet je weer uitstap-
pen – dezelfde ellende – plus nog een
stukje lopen. Paraplu’s waaien bin-
nenstebuiten en bekaf komen de

gasten binnen. Geen zin meer om te eten.
Gemeente, bedankt voor dit initiatief, een geweldi-
ge opsteker voor de carnavalsoptocht op Gekke
Maondaag!!
 
Hartelijke groeten,
Zus Allard                   
 

Blanco stemmen bij de verkiezingen
Wat gebeurt er als iedereen een
blanco stem geeft bij verkiezin-
gen? Dat is zo onwaarschijnlijk
dat het geldende staatsrecht
hier niets over zegt. Je mag

ervan uitgaan dat in elk geval de mensen die zich
verkiesbaar stellen op hun eigen partij zullen
stemmen. Een blanco stem wordt net zo behandeld
als een ongeldige stem. Hij telt mee voor het op-
komstpercentage, maar wordt niet meegeteld bij
het verdelen van de zetels. Het is dus niet zo, dat

er een zetel leeg blijft als er voldoende blanco
stemmen zijn. Met andere woorden: In de uitzon-
derlijke situatie dat maar één iemand zou stemmen,
krijgt de partij waar hij op stemt alle zetels. Als alle
kiezers blanco stemmen is er geen uitslag op basis
waarvan er een zetelverdeling kan worden gemaakt.
In zo’n geval moeten er waarschijnlijk nieuwe ver-
kiezingen worden gehouden .  
 
Ben Gelaudemans
 

"Twee armen om je heen. Soms is dat het enige antwoord
dat je nodig hebt."
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Nieuwe computer- en tabletcursussen in Velden
Na een succesvolle najaarsperiode
van cursussen, start Seniorweb Vel-
den vanaf half februari 2017 weer
met de voorjaarscursussen. In kleine

groepjes worden lessen verzorgd in het eigen les-
lokaal aan de Vilgert 21A in Velden. Aanmelden kan
nu al voor de zeer gevarieerde cursussen:
 
Je hebt een tablet of smartphone en je wilt de
mogelijkheden verkennen? Op maandagmiddag is
er de cursus van elk zes lessen voor tablet en
smartphone [zowel voor de iPad en de Android, maar
wel apart vanwege de verschillende systemen].
Uiteraard met uw eigen tablet.
 
Dan is er op donderdagmorgen voor degenen die
niks of bijna niks weten van de computer de basis-
of beginnerscursus Windows 7, 8 of 10. Leer omgaan
met de computer of laptop, teksten maken, e-mai-
len, iets opzoeken op internet. Desgewenst met
eigen laptop [12 lessen].
 
Je hebt bijvoorbeeld Windows XP [gehad] en je bent
overgestapt naar Windows 7, 8 of 10, of je kennis

is een beetje weggezakt. Kom dan naar de overstap-
opfriscursus op woensdagmiddag [4 lessen].
 
Op donderdagmiddag houden we een oriëntatie-
workshop digitale foto’s van de camera op de
computer te zetten en deze te bewerken met het
programma Picasa. Data in overleg.
 
Op woensdagmorgen staat de cursus "Een bijzonder
fotoboek maken' van 8 lessen op het programma.
De naam zegt het al: u leert de fijne kneepjes om
een echt bijzonder boek te maken. Ervaring met de
computer is hiervoor nodig en er hoort huiswerk bij
deze cursus.

Inspelen op wensen is mogelijk en de koffie is bij
de prijs inbegrepen. Voor alle cursussen geldt: bij
voldoende belangstelling, bij voorkeur op uw eigen
laptop of tablet.
 
Meer weten?
Voor informatie en aanmelden voor een cursus kunt
u terecht: telefoon 077-472 1065 of 06-53638914
of mail naar SeniorwebVelden@live.nl

Concrete stappen naar KBO-PCOB in 2017
 
In het verleden hebben
we in onze Nieuwsbrief

regelmatig aandacht besteed aan het oprichten van
een nieuwe vereniging KBO-PCOB. Zoals u wellicht
weet, betekent PCOB: Protestants Christelijke Ou-
deren Bond.
 
Onderstaand de nieuwste ontwikkelingen:
 
Met een notariële akte is de oprichting van de
nieuwe vereniging KBO-PCOB per 11 novem-
ber een feit. In een eerste gezamenlijke ver-
gadering nam de ledenraad van KBO-PCOB op
21 december 2016 belangrijke besluiten: een
meerjarenbeleidsplan en een gezamenlijke
begroting.
 
KBO en PCOB bundelen hun krachten in het belang
van de Nederlandse senioren. Onze verenigingen
hebben samen ruim een kwart miljoen leden.
Landelijk is gekozen om samen op te trekken.
Daarbij is en blijft de autonomie van de afdelingen
gewaarborgd.
 
De integratie van de twee landelijke bureaus ge-
beurt onder leiding van directeur Manon Vanderkaa.
Zij geeft leiding aan de uitvoering van het nieuwe
beleidsplan binnen het kader van de goedgekeurde
begroting 2017.
 
Speerpunten
Het is de ambitie van KBO-PCOB om zichtbaar te

worden als opinieleider binnen de vijf speerpunten
wonen/zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid
en zingeving. We zijn ervan overtuigd dat geen enkel
belangrijk publiek of politiek debat rond een van
onze speerpunten gevoerd kan worden zonder input
namens onze leden: de senioren zélf.
 
Verhuizing en locatie
De locatie van het gezamenlijke bureau KBO-PCOB
wordt Europalaan 40, 3526 KS in Utrecht.
KBO-PCOB is hier gevestigd vanaf 23 januari 2017.
Het nieuwe telefoonnummer wordt 030-340 0600.
Het nieuwe algemene mailadres is info@kbo-pcob.nl
 
Van 18-20 januari 2017 zijn we vanwege de verhui-
zing minder goed bereikbaar.

Structuur
Naast deze nieuwe vereniging KBO-PCOB blijven de
beide verenigingen met hun eigen bestuur en leden-
raad bestaan, inclusief de huidige bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Dat geldt ook voor de
provincies en de plaatselijke afdelingsbesturen. Al
op veel plaatsen is er samenwerking tussen de
plaatselijke KBO- en PCOB-afdelingen. Het is daar-
bij van belang rekening te houden met diverse or-
ganisatorische, juridische en financiële verschillen
die voorlopig nog bestaan.

Als u n.a.v. dit bericht vragen of opmerkingen heeft,
dan kunt u terecht bij Janneke van den Hoek,
jvdhoek@uniekbo.nl
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Brief van "Frenske" v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 2          
van 15–31  December 1948
 
Liefe  jonges !!!
 
Ze hebbe lankes beer in genooij van
bove tot zein buik opengeriets want
hei was van onder tot aan zein buik

al vergiftig zonder dat hei ut in de gate hat en nu
heef hei een ritssluiting gekrege en o jonges jullie
moete maar nooit meer trug kome want ieder mens
hier kreig nu een briefje van schoolgebitbelasting
van onze nieje ontfanger en hoe meer kindere je nu
heb hoe meer je moet betale en dat is uitbuitings
poletiek van onze regerink zeg mein vader en jullie
moete nu maar goed bidde voor een nieje ontfanger
want zo een kunne we nog alteid kreige en o jonges
weete jullie al dat joeppie van de koster in ut zie-
kehuis gereepareert is ze hebbe hem de amandele
in de keel gekraak en hei heef me alles vertelt en
hei was eers fein aan ut drome en toen wert hei
opeens wakker en toen zag hei dat de dokter hem
met een knieptang een stuk wortel uit zein keel
haalde en dat deed beestig pein en toen zei joeppie
tege de dokter bleif met je jatte van me af en toen
sloege ze hem met een hamer op zein kop en toen
droomde hei weer verder en saves hebbe ze hem
met een auto naar huis gebrach en nu vint hei ut
allerfeinste dat hei tot paase niets dan pletskes mag
eete en met sint andrees heef opa van de bitter en
naate sjang kermis geviert want die hebbe zich de
ganse avond same naar huis gebrach en met ker-
mismaandag zaate driene toen en mieja frenske
smiddags om 3 uur op de reiksweg te biggele en ze
weete nou nog niet wie gewonne heef en meurs jan
van de vilgert wert smorges om 6 uur bij doerze

handrie aan ut kerkhof op een bos strooij in ut
verkeshok wakker en o jonges we hebbe met de
fanfaar fees gehat in de blokhut en we hadde een
egte roetsbaan en de sniejers zein der ut aller
bleiste mee want die moete nu half velde oplappe
maar ik heb tog reuze lol gehat en mein zuster zein
neilon kousen zein ook op de roetsbaan gehiemelt
en zondag is sinterklaas met zwarte piet hier gewees
in de zaal bij litjes en we hebbe hem bei de veld-
wachter aafgehaalt en joepie en ik liepe maar
achteraan maar we waare toch niet bang en toen
grepe ze der een in de zaal die hat smiddags geen
spruitjes gelus maar die lus ze nu en ik nu ook en
we krege feine speeklaazie van sinterklaas en toen
ging ik drek daarna met de bus met mein moeder
naar vendelo en op de veldenseweg was sinterklaas
weer met een heel niej pak aan en op de vleesstraat
was hei weer en weer met een gans niej pak aan
maar maar maar jonges wat is die sinterklaas tog
een heilige dat die dat allemaal ineens kan en o
jonges hebbe jullie al van dat schandaal in de voort
gehoort dat moes jan van duif kuub voor twan van
duif kuub een sinterklaas pakje naar zein mieke van
berger hand toe brenge en toen jan klopte sprong
mieke in de duister naar vooren en meende natuur-
lik dat het twan was en vloog toen jan met openge-
spronge armen in zein nek wat heef die jan tog een
prachtige sinterklaas gehat he jonges en ik heb ook
beestig veel gekrege maar dat zeg ik een andere
keer nu ga ik gauw naar bed want ik geloof dat piet
nog mei in de buurt is en wens ik jullie allemaal weer
veel groette en wensen van jullie eeeeenig liefheb-
bende frenske                                            
 
F.V.

Nieuw reisreglement KBO Velden
Het bestuur heeft eerder kenbaar gemaakt het
definitieve reisreglement in de Nieuwsbrief te publi-
ceren zodra dit in de bestuursvergadering van de-
cember is vastgesteld.
Onderstaand treft u de definitieve versie aan.
 
Reglement reizen KBO Velden
Het bestuur van de KBO Velden heeft in overleg met
de reiscommissie het reglement voor de reizen
beperkt aangepast.
Onderstaand de bijgewerkte versie, waaraan we ons
vanaf de komende reis zullen gaan houden.
 
Aanmelding:
Uitgangspunt is 1 bus voor 62 personen. Wanneer
zich 90 personen opgeven wordt de inzet van een
2e bus overwogen.
De reis is bedoeld voor leden van KBO Velden. Pas
als de bus niet vol is, kunnen ook niet-leden mee
De opgave voor een reis geschiedt op volgorde van
binnenkomst. U ontvangt een nummer. Per opgever
kunnen maximaal 2 personen worden aangemeld.

Betaling:
Bij voorkeur per afboeking via de bestaande mach-
tiging, anders contant bij opgave.
 
Wachtlijst:
Bij het bereiken van het maximum aantal deelne-
mers (61 personen voor 1 bus) wordt een wachtlijst
opgesteld.
 
Afzeggingen:
Wanneer iemand zich afmeldt voor een reis en op
de bovenste plaats(en) van de wachtlijst staat een
(echt)paar dan wordt er tot zondagavond 22.00 uur
gewacht. Volgt er geen 2e afmelding, dan wordt de
1e persoon op de wachtlijst uitgenodigd om aan de
reis deel te nemen.
Bij afmelding zullen de kosten die op dat moment
nog te annuleren zijn, worden terugbetaald
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van de KBO
Velden op 7 december 2016.
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Weet je nog van toen?

Als je veel senioren/ouderen vraagt: ‘Wie is Schelle
Frenske', dan weten de meeste Veldenaren wel dat
daar de familie Steegh aan gekoppeld is. Evenzo is
dit het geval als je vraagt: ‘Waar ligt het Schelle-
hoés?' Wanneer je deel 3 van 'Kent u ze nog… de
Veldense Kiêszek’, van Sef Janssen/Sjaak Theelen
en op het internet MyHeritage bekijkt dan krijg je
voor een klein gedeelte toch een beeld voor ogen
wie die man uit Schandelo, waar je nu en dan over
hoort, eigenlijk was.
Frans Herman Steegh (Schelle Frenske) geboren in
1870. Schelle Frenske is 2 keer getrouwd. Met zijn
1e vrouw Petronella Steegh-Weber had hij 2 kinde-
ren. Op 36-jarige leeftijd trouwde hij in 1906 voor
de 2e keer met de 15 jaar jongere Anna Maria
Steegh-van Lipzig. Samen stichten ze een groot
gezin. Veel van deze kinderen hebben in Velden en
omgeving gewoond of wonen er nu nog.
(Bron: MyHeritage)
 
Uit het boekje 'Kent u ze nog..de Veldense Kiêszek':
Frenske als stroper
Tot de meer markante figuren uit Velden behoorde

zeker Schelle Frenske uit Schandelo. Wat hij aan
lichaamslengte miste, werd gecompenseerd door
een martiale snor. Met Sint Frans had hij een grote
belangstelling voor dieren gemeen, maar hij volgde
zijn schutspatroon niet door dik en dun. Want terwijl
de dieren St. Franciscus graag zagen komen, ver-
gaten konijnen, reeën en fazanten bij nadering van
Frenske graag hun eigen wegen en kozen, solidair
met de hazen, het hazenpad. Tenminste, als zij niet
door strikken of het volslagen gebrek aan levens-
geesten daarvan afgehouden werden. Deze belang-
stelling is Frenske tot op hoge leeftijd bijgebleven.
En heel Velden gonsde ervan, toen hij- al over de
tachtig - nog werd betrapt in het verboden gezel-
schap van een ree.
 
Frenske naar de kerk
Wie nooit te laat in de kerk kwam, maar altijd te
vroeg, was Schelle Frenske, die helemaal uit
Schandelo kwam fietsen. Dan was het de Kruisweg
die hem hielp om de tijd tot de mis begon, te
overbruggen. Maar hij verscheen ook wel eens veel
te vroeg, als de kerk nog dicht was. En wachten op
de hoge kerkberg was bij regen of storm bepaald
geen lolletje. Vandaar dat hij wel eens mopperde
tegen de misschien ook niet altijd van verslapen vrij
te pleiten koster. Deze herinnerde Frenske er dan
vriendelijk aan dat de mis pas om half zeven begon
of informeerde belangstellend of hij het soms in bed
gedaan had. Maar op een gegeven dag werd de
herhaling van het bekende verwijt of de misschien
wat bitterder uitgevallen toon ervan de koster toch
wel wat te veel. Of hij zijn snibbig wederwoord: "Ik
zâl de Kruutswaeg boête hange, dân kus dích
teminste ves vurroêt!" ooit heeft uitgevoerd? Nie-
mand kan in ieder geval getuigen dat hij hem daar
ooit heeft gezien!
 
Frenske als voetballer
Daar verneem ik niets van in de boekjes: Kent u ze
nog… de Veldense Kiêszek. Bij IVO, dat in 1917 is
opgericht - en voorloper Unitas 1910- heeft hij in
elk geval niet meer of niet meer veel gespeeld. Feit
is in elk geval dat diverse zoons van Frenske heel
actief bij IVO hebben gevoetbald. Ook nu nog
spelen sportieve nakomelingen van Schelle Frenske
en zijn vrouw Anna Maria bij verenigingen in Velden
of in andere plaatsen in de omgeving. Zelf heb ik
jaren samen gevoetbald met de zonen Frans en Lei
van Schelle Guus en af en toe met Noud van Schel-
le Piet bij RESIA Wellerlooi.
 
GvR.

Algemene Leden Vergadering KBO Velden
Op dinsdag 7 maart 2017 vindt de Algemene Leden
Vergadering plaats. Deze vergadering wordt gehou-
den in het ‘Wapen van Velden’ (Bouten) en begint
om 14.00 uur. De jaarstukken voor deze vergade-
ring ontvangt u bij de volgende Nestor/Nieuwsbrief

in februari. Na deze vergadering wordt er- zoals
gebruikelijk is – gekiend voor mooie prijzen.
Reserveer alvast deze datum.
 
Bestuur KBO Velden
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Uit de bestuursvergadering van 7 dec. 2016 en 4 jan. 2017
Evaluatie van de kerst- en
nieuwjaarsviering vindt
plaats. Beide activiteiten
kunnen worden aange-
merkt als: gezellig, goed
bezocht en goed verlo-
pen. Extra aandacht
wordt gevraagd voor de

geluidsinstallatie en de temperatuur in de zaal. Een
en ander wordt besproken met de beheerder van de
Brede Maatschappelijk Voorziening.
 
De opleiding van de belastinginvullers door KBO
Limburg is in de toekomst niet meer gratis. Totaal
€ 11- per echtpaar. Het bestuur besluit om zelfstan-
dig zonder hulp verder te gaan. De belastinginvullers
van de KBO Velden hebben inmiddels voldoende
ervaring om de (vooraf ingevulde) aangifte voor u
te verzorgen. Zij staan ook dit jaar weer klaar om
u daarbij te helpen.
 
De Jaarprogramma’s die het bestuur jaarlijks aan
de leden en externe partijen verstrekt, zijn vrij
uitgebreid. Een werkgroepje binnen het bestuur
gaat – voor 1 juli 2017- bekijken of het Jaarpro-
gramma voor het jaar 2018 iets beknopter kan
worden weergegeven.
 
De Algemene Leden Vergadering van de KBO Velden
vindt plaats op 7 maart 2017 bij het ‘Wapen van
Velden’. Het dagelijks bestuur gaat komende peri-
ode aan de slag om voorbereidende zaken voor deze
vergadering te regelen.
 

Goed gebruik is het, om bij het overlijden van een
KBO-lid in de kerk de KBO-vlag te plaatsen. Nu en
dan geven leden aan of we wel met dit gebruik door
moeten gaan. In maart aanstaande wordt aan de
leden in de Algemene Leden Vergadering gevraagd
of we wel of niet met dit gebruik door zullen gaan.
 
In juni 2017 viert voetbalvereniging IVO het 100-
jarig jubileum. De jubileumcommissie, de KBO
Velden en de Jeu de Boules vereniging zijn samen
in overleg om op dinsdag 27 juni 2017 een leuke
middag voor senioren/ouderen te organiseren. Ook
de mogelijkheden om een informatief gedeelte over
bewegen/gezondheid daarin te verwerken worden
onderzocht. Deze maand komen de partijen weer
bij elkaar om vervolgafspraken te maken.
 
Al vele jaren houdt de KBO Velden 2 dansmatinees.
De laatste jaren loopt de belangstelling door allerlei
oorzaken iets terug, waardoor deze activiteit niet
meer kostendekkend is. Besloten wordt om de 2
dansmatinees in mei en november te laten verval-
len. In plaats daarvan komt er op de laatste zater-
dag in oktober een dansmiddag terug.
 
Vele senioren/ouderen – waaronder veel KBO-le-
den-zijn het niet eens met het voornemen van de
gemeente Venlo om de Rozenhof als ‘Huis van de
Wijk’ te sluiten. Besloten wordt dat voorzitter Ine
namens het bestuur van de KBO Velden de belangen
van de senioren/ouderen behartigt.
 
GvR

Belastingaangifte over 2016

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

De ouderenbonden krij-
gen helaas geen subsidie
meer voor het (laten) ver-
zorgen van de belasting-
aangifte en het eventueel
aanvragen van zorg- en
huurtoeslag. Ze hebben
een ingewikkeld systeem

bedacht om de subsidie nu via de aanvragers te
verkrijgen, waardoor de invullers een extra bijdrage
van € 5,50 per aangifte zouden moeten vragen (dus
€ 11,- per echtpaar) en het voor hen een stuk
moeilijker wordt uw aangifte te verzorgen. De afde-
ling Velden van de KBO wil haar invullers niet extra
belasten en meent dat zij inmiddels voldoende er-
varing hebben om de (vooraf ingevulde) aangifte
voor u te verzorgen. Zij staan ook dit jaar weer klaar
om u daarbij te helpen.
 
Als u in het verleden al geholpen bent bij uw aan-
gifte, hebt u misschien inmiddels een machtigings-
code ontvangen, waarmee onze invullers vanaf 1
maart die reeds ingevulde gegevens kunnen ‘opha-

len’ bij de Belastingdienst. Bewaar deze machti-
gingscode dus goed! Als u over een DigiD-code
beschikt, kunnen ze ook daarvan gebruik maken om
uw gegevens binnen te halen. Zo nodig vragen zij
een nieuwe machtigingscode of DigiD-code voor u
aan. U kunt dit jaar aangifte doen tot 1 mei. Onze
invullers stellen het zeer op prijs als u alle benodig-
de gegevens al bij elkaar hebt gezocht. Voor het
invullen vragen zij een onkostenvergoeding van
€ 5,- per adres.
Leden van onze afdeling kunnen voor het verzorgen
van hun aangifte en het eventueel aanvragen van
zorg- en huurtoeslag contact opnemen met:
 

 
In verband met de planning vragen zij u tijdig een
afspraak te maken.
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Gezellige sfeer bij de kerstviering van de KBO Velden
Als de 140 KBO-leden op dinsdag 20 december 2016
de feestelijk ingerichte zaal van de Brede Maat-
schappelijke Voorziening ‘De Vilgaard’ betreden is
de ontspannen, gezellige sfeer al gauw waar te
nemen. Nadat voorzitter Ine Jacobs haar welkomst-
woord en een mooie ‘overdenking’ heeft uitgespro-
ken wordt nog rustig bij een kopje koffie of thee en
een stukje cake even gewacht op het middagpro-
gramma. Een grote groep kleuters – groep 2-
aangevuld met enkele leerlingen uit een hogere
groep van basisschool De Startbaan start met een
heel mooi kerstspel. De vele peuters zijn mooi
verkleed als Maria, Jozef, herder, engel, schaap etc.
De aanwezigen in de zaal -en vooral de vele oma’s
en opa’s waarvan de kleinkinderen meespelen-
genieten van dit spontaan gebracht kerstspel.
Vooral als de kamelen en de schapen in beweging
komen en het kindje Jezus wel iets te onhandig uit
de kribbe wordt gehaald, levert dit nogal wat hila-
riteit op in de zaal. Daarna volgt er een kort optre-
den van enkele peuters met hun leiding. Ze doen
samen met hun juffrouw hun uiterste best om een
tweetal korte kerstliederen te zingen.
Na dit optreden wordt de bühne vrijgemaakt voor
de Folkgroep ‘Parelmoer’ uit Venlo. Deze 4 personen
brengen zelfgemaakte teksten op traditionele me-
lodieën ten gehore. Ook aangepaste kerstliederen
en muziek worden tussentijds gezongen/gespeeld.
Over het algemeen teksten die het ‘overdenken’

meer dan de moeite waard zijn en ook meezinglied-
jes/muziek passeren de revue. Een greep uit de
thema’s die voor en na de pauze door ‘Parelmoer’
worden gespeeld/gezongen: Mantelzorgers (stille
krachten) - Was ik maar een vogel- Kapelke- Kleur
in het leven- Geld en plezier- Houdt goede moed-
Hier doet het pijn- Geniet van het leven- Good Night-
A-team- Stille nacht- We gaan met de fiets naar
Maastricht etc. Na dit optreden is het, zoals gebrui-
kelijk, tijd voor de koffietafel. Een en ander is goed
geregeld, heerlijk en dus niets op aan te merken.
De mensen zitten nog lekker met elkaar te kletsen
als Ine rond 17.45 uur haar dankwoord met gedicht
uitspreekt. Een leuke kerstmiddag zit er, eigenlijk
veel te gauw, alweer op. Natuurlijk zijn er naast het
organisatiecomité heel veel mensen die ervoor
zorgen dat zo’n kerstmiddag gezellig en leuk wordt
voor onze KBO-leden. In dit verslag ga ik deze niet
benoemen, omdat er gauw een partij of iemand
wordt vergeten.
Daarom: Dank aan iedereen die heeft meegewerkt
aan het slagen van deze mooie middag. Toch nog
even het volgende: Theo Vergeldt heeft de bloemen
op de bühne voor de Jeugdinstuif/kerstmiddag KBO
gesponsord. Voor de kerstmiddag 2017 is nu al
Margo Verbeek (onder anderen bekend van Wooden
Chain) uit Grubbenvorst vastgelegd.
 
Ger van Rensch
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Samenwerking ouderen - jongeren

In het kader van de samenwerking tussen ouderen
en jongeren werden er op 14 december kerststukjes
gemaakt door de kinderen van groep 1/2 samen
met de ouderen. 's Morgens om half negen werden
wij (10 "oma's" zoals we door de kinderen werden
genoemd) door de beide teamleidsters Marianne en
Jeanette welkom geheten met koffie. De kinderen
hadden zelf gezorgd voor een potje en het nodige
groen en versiering. Wij zorgden dat deze potjes

werden gevuld met oase en om 9 uur konden we
gewapend met snoeischaar en aardappelmesje
richting de klassen. Er waren 4 groepen, 2 voor- en
2 na de pauze. In elke groep 5 oma's. De kinderen
vonden het erg leuk om te doen, maar wij zelf ook.
Er kwamen de mooiste creaties tevoorschijn.
Om het stukje nog mooier te maken, mocht ieder
kind op het einde nog een paar echte bloemen
uitzoeken uit het grote aanbod van bloemen, ge-
schonken door Cosmos. Alles werd tentoongesteld
op de vensterbanken in de gang. Het geheel gaf al
een echt kerstgevoel.
We kunnen ons inziens terugzien op een geslaagde
activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is.
De kinderen beloofden als tegenprestatie te komen
optreden tijdens de kerstviering van de KBO (zoals
reeds was afgesproken). Ook dit was erg mooi en
zeker voor herhaling vatbaar.
 
een "Oma"
 

Inschrijving Seniorendag 2017 Venloop
Op donderdag 23 maart
2017 worden de senioren
weer in het zonnetje gezet
tijdens Seniorendag 2017!
In samenwerking met
SOB Venlo en KBO Lim-
burg staat er een tjokvol

programma op de planning rondom het thema Po-
sitieve gezondheid. Deze “beleefdag” voor senioren
bevat een actief maar zeker ook een informatief
karakter, maar bovenal zult u de hele morgen/mid-
dag vermaakt worden. Kortom een dag van gezellig

samenzijn in het paviljoen in het Julianapark en
omgeving!

Beknopt programma: U kunt een workshop Zumba
Gold volgen, Rob en Emiel verzorgen een mooie
magie-cabaretshow, het zangkwartet Oenje-Kloen-
je staat borg voor de muzikale omlijsting met Köl-
sche muziek en als u wilt, kunt u ook nog aan het
ochtendprogramma – Stadswandeling of bezoek
aan museum- meedoen.
Wel dient u zich vooraf op te geven.
Meer weten? Raadpleeg dan: www.venloop.nl

Activiteiten in februari

1 febr. Bestuursvergadering
1 febr. Kienmiddag
7 febr. Fietsmiddag
15 febr. Kienmiddag
21 febr. Fietsmiddag
22 febr. Nestor/Nieuwsbrief

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 maand
februari weergegeven.
 

Op zien Veldes plat 
De meneer op de schoeël zag taege de lierlinge,
luuster ik heb eine fijne pries mei gebrach maar dae
kriege um dae ut hardste kan leege. Ik kan dat, zag
Jupke, gistere heb ik eine stein gevonde dae woog
viefhonderd kilo. Ik heb dae stein met eine hamer
in twieë kier middendoor gehoud en daor bleve niks
anders as wat kruumels euver. Dat is ein gooije
leuge, zag dae lierraar, kan nog emus anders ok ein
leuge vertelle? Jao ik, zag Twan. Vertel, zag dae
meister, laot maar is huure. Dat zal ik doon, zag
Twan, want wat Jupke vertelde dat is echt waor want
ik heb d’r beej staon te kieke toen haen dat deej.
 
Frans Theeuwen
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