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Een verrassing voor u...

Als ik dit stukje aan u aan het schrijven ben, is het
dinsdagavond 3 november. Ik ben de bestuursvergadering van morgenvroeg aan het voorbereiden,
maar weet dat er weinig te vergaderen valt. We
hebben net naar de persconferentie van het kabinet
kunnen luisteren waarbij werd aangegeven dat de
maatregelen nogmaals worden aangescherpt. Alles
dicht, niet meer dan 2 personen bij elkaar enz..
Het wordt een stille decembermaand. Geen sinterklaasfeest, geen gezellige kerstviering.
Het moet…. wil ons leven ooit weer anders worden.
Als al deze maatregelen tot gevolg hebben dat we
toch samen met onze kinderen en kleinkinderen
Kerst mogen vieren dan kijk ik daar naar uit.

Van de redactie

Voor u ligt weer een goed gevulde Nieuwsbrief. Vol
informatieve en onderhoudende onderwerpen. Onze
oproep in het oktobernummer om de redactie te
voorzien van tips en foto’s was niet aan dovemansoren gericht. Wij hebben verschillende reacties
ontvangen, die in deze uitgave een plekje hebben
gekregen. Mede dank zij deze bijdragen zijn we er
naar onze mening weer in geslaagd een gevarieerde Nieuwsbrief te maken. U begrijpt natuurlijk de

november 2020

Als bestuur hebben we ondertussen niet stil gezeten.
We hebben een verrassing voor u voorbereid. Meer
zeg ik er hier niet over. Op de voorlaatste pagina
van deze Nieuwsbrief kunt u er meer over
lezen. Laat u maar verrassen!
Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2020. Ik maak dus
graag van deze gelegenheid gebruik om u een mooie
decembermaand toe te wensen en spreek de hoop
uit dat we elkaar in het nieuwe jaar spoedig weer
zullen zien. Fijne feestdagen!
Ine Jacobs,
voorzitter

hint: blijf ons vooral voorzien van ideeën voor onderwerpen, foto’s en verhalen. Want ook in de komende maanden zal uw inbreng méér dan welkom
zijn. In december slaan we zoals bekend een
maandje over. Eind januari mag u het eerste nummer van 2021 tegemoet zien. Veel leesplezier en
een fijne, gezellige tijd gewenst.
Redactie Nieuwsbrief KBO Velden

Uit de bestuursvergadering van 4 november
Vanwege de opgelegde beperkingen met als gevolg het afgelasten van alle KBO-activiteiten, is het voor veel mensen
een lastig jaar geworden. Aanleiding om de leden te verrassen met een attentie. Meer informatie in deze
Nieuwsbrief.

opgenomen activiteiten zijn onder voorbehoud. In
de opeenvolgende Nieuwsbrieven wordt telkens
aangegeven of activiteiten al of niet door kunnen
gaan, afhankelijk van de dan geldende regels.

Er wordt onderzoek gedaan naar de aanschaf van
een nieuwe verenigingsvlag, die voorzien is van het
vernieuwde KBO-logo. Bedoeld ter presentatie van
onze vereniging bij toekomstige activiteiten.

Wat verder vooruitkijkend naar de toekomst is het
goed om nu al na te denken over het actief benaderen van mogelijke kandidaat-bestuursleden. In
komende bestuursvergaderingen komt dit onderwerp geregeld aan de orde.

Op donderdag 26 november a.s. wordt de uitkomst
van Rabo ClubSupport bekend gemaakt. Wij hopen
op een mooi resultaat voor KBO Velden met dank
aan iedereen die op onze vereniging heeft gestemd.

In januari wordt het voorlopige jaarprogramma
2021 uitgebracht. Dit ontvangen de leden zoals
gebruikelijk tegelijk met de Nieuwsbrief. Alle hierin
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Hulp voor de fotoboekenmaker
De tijd van foto’s inplakken lijkt
voorbij. Bijna iedereen maakt nu een
digitaal fotoboek, zeker in de coronatijd als veel mensen toch de tijd ervoor hebben. De kwaliteit van de fotoboeken is
toegenomen en zo ook het gemak van de websites
om een fotoboek te maken. Ook voor senioren. Maar
daarmee heb je als fotoboekmaker nog niet meteen
een prachtboek.

Het boek is geen handleiding voor een fotoboekprogramma, maar een inspiratieboek om zelf een
prachtige kijkboek te maken. Het boek telt 112
pagina’s, helemaal in kleur op A4 formaat en kost
€19,95 (exclusief verzendkosten als verzenden
gewenst is). In Arcen, Lomm en Velden kan het boek
ook gratis thuisbezorgd worden!

Nu is er een inspiratieboek dat de makers helpt om
het fotoboek nóg mooier te maken: Maak een bijzonder fotoboek. Vol met voorbeelden, creatieve
pagina’s, hoe je sfeer in je fotoboek kunt toveren,
praktische tips, vormgeving waar je misschien nog
nooit bij stil had gestaan en tips om veelgemaakte
fouten te voorkomen. Met behulp van dit boek maak
je voor hetzelfde geld je eigen, nóg mooiere fotoboek.

Geïnteresseerde lezers kunnen hun mailadres sturen aan R.Ewalts@home.nl en zij krijgen dan vrijblijvend en gratis het inkijkexemplaar en een aantal
pagina’s in hun mailbox. Of op de website kijken:
www.MaakEenBijzonderFotoboek.nl

Als vrijwilliger bij SeniorWeb geeft Regi Ewalts al
zo’n 10 jaar cursussen in het maken van een bijzonder fotoboek en dit inspiratieboek is daaruit
voortgekomen. Met nieuwe ideeën en stap-voorstap uitleg hoe deze voorbeelden na te maken. Want

Het boek kan op afspraak ook in Lomm bekeken en
afgehaald worden. Telefoon 077-4732112.

Kwetsbare oudere, ben ik dat?
Kwetsbare ouderen
worden het hardst
getroffen door het
coronavirus. Dit roept
veel angst op onder
de 70-plussers. Val
ik ook in die groep?

Specialist ouderengeneeskunde Ester
Bertholet (praktijk in Velp) geeft uitleg: 'Volgens het
RIVM ben je kwetsbaar voor ernstige coronaziekte
als je de 70 gepasseerd bent, je last hebt van je
hart, longen, nieren of last hebt van een andere
zware aandoening. Iemand die kwetsbaar is loopt
over het algemeen meer risico. Maar lang niet iedere 70-plusser valt in de categorie kwetsbaar.
Kwetsbaar betekent in de medische wereld dat je
lijf minder kan incasseren. Iemand van 40 kan meer
hebben dan iemand van 70 jaar. Maar een 70plusser zonder aandoening en die veel beweegt en
een rijk sociaal leven heeft, is meestal niet kwetsbaar. Ook niet als je een licht verhoogde bloeddruk
hebt of als je een beetje last hebt van stijfheid.
Kwetsbaarheid kan in de loop der tijd toenemen. Je
krijgt bijvoorbeeld een licht hartinfarct, je ziet
minder door staar, of je ontwikkelt een hartritmestoornis waarvoor je dagelijks een bloedverdunner
slikt. De kwetsbaarheid neemt dan toe, ook al kun
je nog heel vitaal in het leven staan. Er is een groep
mensen die wel echt kwetsbaar is. Hun lichaam kan
weinig tegenslag aan, doordat ze veel ellende te

namaken mag, het wordt tóch anders met de eigen
foto’s. Dit boek wordt verkocht in eigen beheer en
zonder reclame of support van een fotoboekfirma.
Het is daardoor geschikt voor de opmaak van fotoboeken van álle merken en voor zowel de Windows
computer als de Mac. Een boek waar beginners en
gevorderden meteen mee aan de slag kunnen.

verduren hebben gekregen. Krijgen ze bijvoorbeeld
een blaasontsteking, dan stort het kaartenhuis in
elkaar en liggen ze wekenlang in het ziekenhuis.
Iemand die niet kwetsbaar is, geneest binnen een
paar dagen met een antibioticumkuurtje.'
Ester Bertholet geeft verder aan: ‘In artsenrichtlijnen staat dat er sprake is van kwetsbaarheid als
mensen meerdere aandoeningen hebben en niet
meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ze kunnen
zichzelf niet meer douchen of aankleden of ze
kunnen geen trap meer lopen. Je kunt het ook zo
uitleggen: je bent kwetsbaar als je verschillende
aandoeningen hebt die effect hebben op de gesteldheid van het hele lichaam. Bij een zwaarder hartof longaandoening, diabetes of een auto-immuunziekte is dat vaak zo. Als er dan nog een ziekte of
een stressmoment bijkomt dan is dat de druppel die
de emmer doet overstromen.' 'Dat zie je bijvoorbeeld als zo iemand gaat verhuizen’, geeft Bertholet
tenslotte aan. ‘Dat is voor iedereen ingrijpend, maar
als je kwetsbaar bent, kan echt alles ineens misgaan. Je hebt heimwee naar het oude huis, gaat
slechter eten, wordt somber en je krijgt last van
verstopping. Als al deze kwalen zich gaan opstapelen, dan noemen we dat in de praktijk een ‘complexe
patiënt’.
Bron: Gedeelte van artikel ‘Kwetsbare oudere’ uit
Maandblad Plus Magazine, tekst: Heleen Croonen.
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Een Vrije Avond voor Veldense vrouwen

De bovenstaande foto laat een groep dames -leden
van EVA- zien bij de viering van het 25-jarig bestaan
van de vereniging in februari 1981. Vrijwel allemaal
vieren ze op dat moment zelf ook hun 25-jarig lidmaatschap. Deze opname, gemaakt in zaal Bouten,
is beschikbaar gesteld door Nardje Lenssen.

een volgende Nieuwsbrief. In deze aflevering gaan
we terug naar de oprichting en de eerste 25 jaren.
Daarbij onder andere gebruik makend van hetgeen
over EVA is opgetekend in de Arcen-Lomm-Velden
Clopedie, samengesteld door Ragdy van der Hoek
en uitgegeven in november 2013.

Eerste rij van links naar rechts:
Nelly Geelen-Peeters (van Bèr), Nien Verbong-Neeten, Annie Wijnhoven-Camps (Oude Venloseweg),
Jo Simons-Schreurs (Rijksweg, Jo van Kempkes
Graad), Nelly Jacobs-Verhaegh (Oude Venloseweg).
Tweede rij:
Riek Versteegen-Verstraten, Jaan Daniels-de Jong,
Leinie Cuenen-Clabbers, Nellie Rothoff-Jansen, Nel
Lommen-Schreven (Oude Heerweg), Roos WilmerWalter.
Derde rij:
Elly Janssen-Kusters, Marie Jacobs-Derckx (Rijksweg; voormalig politiebureau), Riek de Jong-Jacobs
(van Piet - Molendijk), Lien Cuenen-Crommentuijn,
Lena Ripmeester-Derckx, An van den HomberghCeron (Oude Heerweg).

EVA -de letters staan voor “Een Vrije Avond”- is
opgericht in 1956 en bestaat volgend jaar dus 65
jaar. Aanleiding om eens met May van Hees en Els
Arts om de tafel te gaan zitten. Dat leverde een
kleurrijk beeld op van de activiteiten en van de sfeer
binnen de vereniging. Aangevuld met een aantal
foto’s ruimschoots genoeg voor nog een artikel in
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Op 22 februari 1956 richtte de Katholieke Arbeidersbond - afdeling Velden een vereniging op voor de
vrouwen van mannen die in loondienst werkten. Het
was in de tijd dat werknemers algemeen arbeiders
werden genoemd. Het woord werknemer werd nog
niet gebruikt, laat staan medewerker; daar had toen
ook nog niemand van gehoord. De initiatiefnemers
waren Sir Deenen en Sjeng Flinsenberg, destijds
voormannen van de KAB in Velden, mej. Maria
Reintjes en kapelaan René Adriaens. Het doet op
het eerste oog nu vreemd aan dat een vrouwenvereniging met een driekwart meerderheid aan mannen
tot stand is gekomen. Toen heel gebruikelijk; de
mensen van de KAB hadden immers de contacten
en de geestelijkheid was bij alle verenigingen present. Mej. Reintjes was sociaal betrokken. In haar
werkzame leven was ze maatschappelijk werkster
geweest en na haar pensioen in Velden aan de Markt
komen wonen. Aanvankelijk ging EVA van start als
Katholieke Arbeiders Vrouwen (KAV). Velden kende
toen al een Boerinnenbond die in 1952 was (her)
opgericht. Deze vereniging had een in 1935 opgerichte voorganger, die maar een kort leven beschoren was door de opheffing tijdens de oorlogsjaren.

Vrouwen en dochters van boeren en tuinders sloten
zich aan bij de Boerinnenbond, die zich onder de
vlag van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB) ontwikkelde tot Limburgse Vrouwenbeweging en later onder de naam Zij-Aktief.

Net als nu nog het geval is, werden de bijeenkomsten als regel gehouden bij café Bouten. Soms week
men uit naar het klooster terwijl demonstraties als
regel werden gegeven in de zaal van De Blokhut. In
1965 wordt de naam veranderd in Katholieke
Vrouwen Beweging. Vijf jaar later is EVA als naam
gekozen. Nog altijd origineel met knipoog naar de
‘eerste vrouw’ en als afkorting voor ‘Een vrije avond’,
die aangeeft dat er ook tijd voor ontspanning moet
zijn. De vereniging heeft de wind in de zeilen en het
ledental groeit tot ongeveer 160 bij de viering van
het 25-jarig bestaan in 1981. Naast een gevarieerd
activiteitenpalet kenmerkt de club zich door een
goede onderlinge band tussen de leden en de -ook
buiten verenigingsverband- sterke sociale contacten. (wordt vervolgd)

Terug naar de pas opgerichte KAV-Velden. De
ontwikkeling van de vrouw was het belangrijkste
doel van de vereniging. Dat werd gedaan in de vorm
van cursussen, lezingen over bepaalde onderwerpen
en excursies. Het katholieke gedachtegoed was
hierin toen nadrukkelijk aanwezig. Een van de leden
van het eerste uur -en tevens bestuurslid- was Dien
Ewalts-de Bitter. In de ‘Veldense Film’, opgenomen
in 1961, neemt een delegatie van de toenmalige
KAV deel aan het defilé: Nellie Rothoff-Jansen, Nien
Verbong-Neeten, Dien Ewalts-de Bitter, Maria Wilbers-de Greeff, Annie van den Hombergh-Faassen,
Jaan Daniëls-de Jong, Annie Wijnhoven-Camps en
Roos Wilmer-Walter.
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Doelstelling van Stichting Hartslag

Graag willen wij u informeren
over de belangrijke bijdrage die
u als vrijwilliger kunt bieden
aan de inwoners van Arcen,
Lomm en Velden. Stichting
Hartslag Arcen Lomm en Velden heeft als doel om binnen Arcen, Lomm en
Velden de overlevingskans van personen met een
acute hartstilstand te verhogen! Dit doel willen wij

bereiken door samen met de hulpdiensten te zorgen
dat burgers in staat zijn om adequaat eerste hulp
te verlenen bij een acute hartstilstand. Stichting
Hartslag plaatst, met hulp van bedrijven en sponsoren, AED's in uw buurt en traint vrijwilligers die
te hulp schieten waar nodig.
Op de website www.stichtinghartslag.nl vindt u informatie over onze Stichting en over de cursussen
die gegeven worden.

Echtpaar in de trein

Met de allerliefste in een trein
kan aangenaam en leerzaam zijn.
De prachtig vormgegeven stoel
geeft allebei een blij gevoel.

Zo is de huwelijkse staat:
de vrouw ziet wat gebeuren gaat,
terwijl de man die naast haar leeft
slechts merkt wat zijn beslag al heeft.

We zien dezelfde dingen wel,
maar ik heel traag en zij heel snel.
Zij kijkt tegen de toekomst aan,
ik zie wat is voorbijgegaan.

Willem Wilmink
(uit: Verzamelde Liedjes en Gedichten)

Voor ‘t verre reisdoel kant en klaar
zit ik dus tegenover haar.
De trein maakt zijn vertrouwd geluid
en zij rijdt vóór-, ik achteruit.

Van nieuw begin naar nieuw begin
rijdt zij de wijde toekomst in,
en ik rij het verleden uit.
En beiden aan dezelfde ruit.

Ingezonden door Leo en Anny Theelen- van Heugten

Levend lichtje

Dit is een gedichtje
over een levend lichtje
over een dansende vlam
die je brandt voor de ander
of de ander voor jou
omdat het er steeds niet van kwam
hardop te zeggen wat je voelt
om uit te leggen wat je bedoelt
met die arm om een schouder
of een ander gebaar van genegenheid
omdat je er de tijd niet voor nam.

Want stel je voor:
mensen verdienen elkaar
niet alleen met Kerst
maar het hele jaar door.

-

Ontspannen Feestdagen en stap vol nieuwe energie
over de drempel van 2020.
schrijver onbekend
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Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 137
Bovenste rij van links naar rechts: Oude Heerweg,
fam. v/d Hombergh (pand is vorig jaar wit geschilderd); woning Scholtisstraat tegenover het appartementencomplex.

De 3e rij van links naar rechts: Hogeweg (doodlopende weg tussen de Markt en voormalig Café De
Sport; pand in Schandelo tegenover de uitmonding
Lingsendijk.

De 2e rij van links naar rechts: woning Wilhelminastraat (in gedeelte tussen Oude Venloseweg en
Rijksweg; woning Vorstweg (ged. tussen Wilhelminastraat en Op het Aardbroek).

De onderste rij van links naar rechts: leerlooierij op
binnenterrein ‘Hansenhof; boerderij familie Lommen, in de Voort Rijksweg richting Lomm, rechts.
GvR

Onderweg gezien

Um euver nao te dinke…

Leefde begint altied met eine leeve lach, maar
eindigt mit ein traon.

Dien eige geluk wuurd mier as wannier dich dien
eige geluk duis weg gaeve.

As dich altied good duis luustere dan wuurste vanzelf
ok mier Meens.

Geluk haet gaar gen bestemming maar ein wies hoe
daste altied mos doon laeve.

Ederen daag wuurt de waereld kleiner, de laeves wil
blieft, ut lene neet.

Waen zich gelukkig veult met ut geluk van andere
haet ein riekdom zonder grenzen.

Doon ut geluk maar aaf en toe hellepe, dan komme
d’r mier kansen op geluk.

Domme dingen doon is ein teiken daste vuelste
vreug opgehalde bis met liere.

Waen den raegenbaog wil zeen die motte ok de
raegen der beej neme.

Frans Theeuwen
22-10-2020

Waen onrecht duit belaeve is ongelukkiger as daen
dae onder ut onrecht duit lieje.

Wie ruimde vroeger de paardenpoep op straat op?
Wie ruimde de poep op toen paard en wagen nog
normaal waren in de stad?

Goede poep is geld waard, koeienstront, kippenpoep, menselijke ontlasting. Het is de afgelopen
eeuwen allemaal gebruikt om de bodem vruchtbaarder te maken en zo graan, groenten en fruit lekker
te laten groeien. Ook trekpaardenpoep was bruikbaar, soms hing er een zak onder de paardenkont
die de mest opving, soms stuurden steden iemand
om de kostbare verteringsresten van de straat te
rapen. Tót de negentiende eeuw: toen groeide een
aantal steden zo snel dat de bestuurders de vuilig-

heid niet meer aankonden. De paardenmest hoopte
zich op, net als de mensenpoep, want er was vaak
geen riolering. Besmettelijke ziekten staken in deze
onhygiënische ellende vaak de kop op. Gelukkig
kregen artsen door dat het vuil en de poep de
oorzaak waren en kregen veel steden eind negentiende eeuw riolen en beter functionerende reinigingsdiensten. Want mest is mooi spul, maar niet
in je huis en drinkwater.

6

Bron Quest
Ben Gelaudemans

Uw kerstattentie!
Beste leden,
We hoeven u niet meer duidelijk te maken dat dit jaar alles anders was dan andere jaren.
Het coronavirus heeft ons nog steeds in de greep en daarom liggen alle activiteiten van onze KBO nog
steeds stil en wij kunnen nog niet zeggen wanneer wij deze kunnen hervatten.
Ook onze jaarlijkse kerstmiddag komt hierdoor te vervallen.
Om toch enigszins de kerstgedachte gestalte te geven willen wij u een attentie aanbieden.
Omdat deze verrassing niet in de brievenbus past en wij geen mogelijkheid zien om het bij alle leden
thuis te bezorgen, zult u zelf in actie moeten komen.
Onder aan deze pagina vindt u een strookje met een afhaalbewijs.
Vul dit strookje in en lever het in bij de kerstman in Plantencentrum Velden, Vorstweg 60,
in het laatste weekeinde van november op:

vrijdag 27 - zaterdag 28 - zondag 29 november
tussen 10.00 en 12.30 uur.
Voor de bewoners van Rozenhof 1 en 2 en de Blaeckhof geldt een andere regeling.
Zij kunnen hun attentie, op bovenstaande tijden, afhalen in de hal van de Rozenhof.
Melden bij Annie van Heesch.
Indien u ziek bent en het echt niet lukt om uw attentie zelf op te (laten) halen
dan mag u bellen naar de voorzitter. Telefoon: 06 48257584.

We hopen op deze manier toch de komende feestdagen een lichtpuntje te kunnen geven.
We wensen dan ook iedereen fijne gezonde feestdagen.
Bestuur KBO Velden

……………………………......................afknippen langs deze lijn …………………………………………………………………………………………
Naam:_________________________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ________________________________________________________________

Bevestigt hiermee dat hij/zij de attentie van de KBO Velden heeft ontvangen (1 per adres).
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AFHAALBON KERSTATTENTIE
VRIJDAG 27 NOVEMBER - ZATERDAG 28 NOVEMBER - ZONDAG 29 NOVEMBER

tussen 10.00 uur en 12.30 uur

BIJ PLANTENCENTRUM VELDEN, VORSTWEG 60

