
Nieuwsbrief KBO Velden

Een verrassing voor u...
Als ik dit stukje aan u aan het schrijven ben, is hetdinsdagavond 3 november. Ik ben de bestuursver-gadering van morgenvroeg aan het voorbereiden,maar weet dat er weinig te vergaderen valt. Wehebben net naar de persconferentie van het kabinetkunnen luisteren waarbij werd aangegeven dat demaatregelen nogmaals worden aangescherpt. Allesdicht, niet meer dan 2 personen bij elkaar enz..Het wordt een stille decembermaand. Geen sinter-klaasfeest, geen gezellige kerstviering.Het moet…. wil ons leven ooit weer anders worden.Als al deze maatregelen tot gevolg hebben dat wetoch samen met onze kinderen en kleinkinderenKerst mogen vieren dan kijk ik daar naar uit. 

Als bestuur hebben we ondertussen niet stil gezeten.We hebben een verrassing voor u voorbereid. Meerzeg ik er hier niet over. Op de voorlaatste paginavan deze Nieuwsbrief kunt u er meer overlezen. Laat u maar verrassen! Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2020. Ik maak dusgraag van deze gelegenheid gebruik om u een mooiedecembermaand toe te wensen en spreek de hoopuit dat we elkaar in het nieuwe jaar spoedig weerzullen zien. Fijne feestdagen!  Ine Jacobs,voorzitter 
Van de redactie
Voor u ligt weer een goed gevulde Nieuwsbrief. Volinformatieve en onderhoudende onderwerpen. Onzeoproep in het oktobernummer om de redactie tevoorzien van tips en foto’s was niet aan dovemans-oren gericht. Wij hebben verschillende reactiesontvangen, die in deze uitgave een plekje hebbengekregen. Mede dank zij deze bijdragen zijn we ernaar onze mening weer in geslaagd een gevarieer-de Nieuwsbrief te maken. U begrijpt natuurlijk de

hint: blijf ons vooral voorzien van ideeën voor on-derwerpen, foto’s en verhalen. Want ook in de ko-mende maanden zal uw inbreng méér dan welkomzijn. In december slaan we zoals bekend eenmaandje over. Eind januari mag u het eerste num-mer van 2021 tegemoet zien. Veel leesplezier eneen fijne, gezellige tijd gewenst. Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
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Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@ziggo.nl
Cor van der Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl
Voor overige contactpersonen: zie Jaarprogramma.

Uit de bestuursvergadering van 4 november
Vanwege de opgelegde beper-kingen met als gevolg het af-gelasten van alle KBO-activitei-ten, is het voor veel menseneen lastig jaar geworden. Aan-leiding om de leden te verras-sen met een attentie. Meer informatie in dezeNieuwsbrief. Wat verder vooruitkijkend naar de toekomst is hetgoed om nu al na te denken over het actief bena-deren van mogelijke kandidaat-bestuursleden. Inkomende bestuursvergaderingen komt dit onder-werp geregeld aan de orde. In januari wordt het voorlopige jaarprogramma2021 uitgebracht. Dit ontvangen de leden zoalsgebruikelijk tegelijk met de Nieuwsbrief. Alle hierin

opgenomen activiteiten zijn onder voorbehoud. Inde opeenvolgende Nieuwsbrieven wordt telkensaangegeven of activiteiten al of niet door kunnengaan, afhankelijk van de dan geldende regels. Er wordt onderzoek gedaan naar de aanschaf vaneen nieuwe verenigingsvlag, die voorzien is van hetvernieuwde KBO-logo. Bedoeld ter presentatie vanonze vereniging bij toekomstige activiteiten. Op donderdag 26 november a.s. wordt de uitkomstvan Rabo ClubSupport bekend gemaakt. Wij hopenop een mooi resultaat voor KBO Velden met dankaan iedereen die op onze vereniging heeft gestemd.   HL
Dagelijks Bestuur KBO Velden                                                          foto: Ger van Rensch                  

Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 27 januari 2021   
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Hulp voor de fotoboekenmaker
De tijd van foto’s inplakken lijktvoorbij. Bijna iedereen maakt nu eendigitaal fotoboek, zeker in de corona-tijd als veel mensen toch de tijd er-voor hebben. De kwaliteit van de fotoboeken istoegenomen en zo ook het gemak van de websitesom een fotoboek te maken. Ook voor senioren. Maardaarmee heb je als fotoboekmaker nog niet meteeneen prachtboek. Nu is er een inspiratieboek dat de makers helpt omhet fotoboek nóg mooier te maken: Maak een bij-zonder fotoboek. Vol met voorbeelden, creatievepagina’s, hoe je sfeer in je fotoboek kunt toveren,praktische tips, vormgeving waar je misschien nognooit bij stil had gestaan en tips om veelgemaaktefouten te voorkomen. Met behulp van dit boek maakje voor hetzelfde geld je eigen, nóg mooiere foto-boek.

Als vrijwilliger bij SeniorWeb geeft Regi Ewalts alzo’n 10 jaar cursussen in het maken van een bij-zonder fotoboek en dit inspiratieboek is daaruitvoortgekomen. Met nieuwe ideeën en stap-voor-stap uitleg hoe deze voorbeelden na te maken. Want

namaken mag, het wordt tóch anders met de eigenfoto’s. Dit boek wordt verkocht in eigen beheer enzonder reclame of support van een fotoboekfirma.Het is daardoor geschikt voor de opmaak van foto-boeken van álle merken en voor zowel de Windowscomputer als de Mac. Een boek waar beginners engevorderden meteen mee aan de slag kunnen.
Het boek is geen handleiding voor een fotoboekpro-gramma, maar een inspiratieboek om zelf eenprachtige kijkboek te maken. Het boek telt 112pagina’s, helemaal in kleur op A4 formaat en kost€19,95 (exclusief verzendkosten als verzendengewenst is). In Arcen, Lomm en Velden kan het boekook gratis thuisbezorgd worden! Geïnteresseerde lezers kunnen hun mailadres stu-ren aan R.Ewalts@home.nl en zij krijgen dan vrij-blijvend en gratis het inkijkexemplaar en een aantalpagina’s in hun mailbox. Of op de website kijken:www.MaakEenBijzonderFotoboek.nl Het boek kan op afspraak ook in Lomm bekeken enafgehaald worden. Telefoon 077-4732112. 

Kwetsbare oudere, ben ik dat?
Kwetsbare ouderenworden het hardstgetroffen door hetcoronavirus. Dit roeptveel angst op onderde 70-plussers. Valik ook in die groep? Specialist ouderen-geneeskunde  EsterBertholet (praktijk in Velp) geeft uitleg: 'Volgens hetRIVM ben je kwetsbaar voor ernstige coronaziekteals je de 70 gepasseerd bent, je last hebt van jehart, longen, nieren of last hebt van een anderezware aandoening. Iemand die kwetsbaar is looptover het algemeen meer risico. Maar lang niet iede-re 70-plusser valt in de categorie kwetsbaar.Kwetsbaar betekent in de medische wereld dat jelijf minder kan incasseren. Iemand van 40 kan meerhebben dan iemand van 70 jaar. Maar een 70-plusser zonder aandoening en die veel beweegt eneen rijk sociaal leven heeft, is meestal niet kwets-baar. Ook niet als je een licht verhoogde bloeddrukhebt of als je een beetje last hebt van stijfheid.Kwetsbaarheid kan in de loop der tijd toenemen. Jekrijgt bijvoorbeeld een licht hartinfarct, je zietminder door staar, of je ontwikkelt een hartritme-stoornis waarvoor je dagelijks een bloedverdunnerslikt. De kwetsbaarheid neemt dan toe, ook al kunje nog heel vitaal in het leven staan. Er is een groepmensen die wel echt kwetsbaar is. Hun lichaam kanweinig tegenslag aan, doordat ze veel ellende te

verduren hebben gekregen. Krijgen ze bijvoorbeeldeen blaasontsteking, dan stort het kaartenhuis inelkaar en liggen ze wekenlang in het ziekenhuis.Iemand die niet kwetsbaar is, geneest binnen eenpaar dagen met een antibioticumkuurtje.'Ester Bertholet geeft verder aan: ‘In artsenrichtlij-nen staat dat er sprake is van kwetsbaarheid alsmensen meerdere aandoeningen hebben en nietmeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ze kunnenzichzelf niet meer douchen of aankleden of zekunnen geen trap meer lopen. Je kunt het ook zouitleggen: je bent kwetsbaar als je verschillendeaandoeningen hebt die effect hebben op de gesteld-heid van het hele lichaam. Bij een zwaarder hart-of longaandoening, diabetes of een auto-immuun-ziekte is dat vaak zo. Als er dan nog een ziekte ofeen stressmoment bijkomt dan is dat de druppel diede emmer doet overstromen.' 'Dat zie je bijvoor-beeld als zo iemand gaat verhuizen’, geeft Bertholettenslotte aan. ‘Dat is voor iedereen ingrijpend, maarals je kwetsbaar bent, kan echt alles ineens mis-gaan. Je hebt heimwee naar het oude huis, gaatslechter eten, wordt somber en je krijgt last vanverstopping. Als al deze kwalen zich gaan opstape-len, dan noemen we dat in de praktijk een ‘complexepatiënt’.   Bron: Gedeelte van artikel ‘Kwetsbare oudere’ uitMaandblad Plus Magazine, tekst: Heleen Croonen. 
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Een Vrije Avond voor Veldense vrouwen

De bovenstaande foto laat een groep dames -ledenvan EVA- zien bij de viering van het 25-jarig bestaanvan de vereniging in februari 1981. Vrijwel allemaalvieren ze op dat moment zelf ook hun 25-jarig lid-maatschap. Deze opname, gemaakt in zaal Bouten,is beschikbaar gesteld door Nardje Lenssen. Eerste rij van links naar rechts:Nelly Geelen-Peeters (van Bèr), Nien Verbong-Nee-ten, Annie Wijnhoven-Camps (Oude Venloseweg),Jo Simons-Schreurs (Rijksweg, Jo van KempkesGraad), Nelly Jacobs-Verhaegh (Oude Venloseweg).Tweede rij:Riek Versteegen-Verstraten, Jaan Daniels-de Jong,Leinie Cuenen-Clabbers, Nellie Rothoff-Jansen, NelLommen-Schreven (Oude Heerweg), Roos Wilmer-Walter.Derde rij:Elly Janssen-Kusters, Marie Jacobs-Derckx (Rijks-weg; voormalig politiebureau), Riek de Jong-Jacobs(van Piet - Molendijk), Lien Cuenen-Crommentuijn,Lena Ripmeester-Derckx, An van den Hombergh-Ceron (Oude Heerweg). EVA -de letters staan voor “Een Vrije Avond”- isopgericht in 1956 en bestaat volgend jaar dus 65jaar. Aanleiding om eens met May van Hees en ElsArts om de tafel te gaan zitten. Dat leverde eenkleurrijk beeld op van de activiteiten en van de sfeerbinnen de vereniging. Aangevuld met een aantalfoto’s ruimschoots genoeg voor nog een artikel in

een volgende Nieuwsbrief. In deze aflevering gaanwe terug naar de oprichting en de eerste 25 jaren.Daarbij onder andere gebruik makend van hetgeenover EVA is opgetekend in de Arcen-Lomm-VeldenClopedie, samengesteld door Ragdy van der Hoeken uitgegeven in november 2013. Op 22 februari 1956 richtte de Katholieke Arbeiders-bond - afdeling Velden een vereniging op voor devrouwen van mannen die in loondienst werkten. Hetwas in de tijd dat werknemers algemeen arbeiderswerden genoemd. Het woord werknemer werd nogniet gebruikt, laat staan medewerker; daar had toenook nog niemand van gehoord. De initiatiefnemerswaren Sir Deenen en Sjeng Flinsenberg, destijdsvoormannen van de KAB in Velden, mej. MariaReintjes en kapelaan René Adriaens. Het doet ophet eerste oog nu vreemd aan dat een vrouwenver-eniging met een driekwart meerderheid aan mannentot stand is gekomen. Toen heel gebruikelijk; demensen van de KAB hadden immers de contactenen de geestelijkheid was bij alle verenigingen pre-sent. Mej. Reintjes was sociaal betrokken. In haarwerkzame leven was ze maatschappelijk werkstergeweest en na haar pensioen in Velden aan de Marktkomen wonen. Aanvankelijk ging EVA van start alsKatholieke Arbeiders Vrouwen (KAV). Velden kendetoen al een Boerinnenbond die in 1952 was (her)opgericht. Deze vereniging had een in 1935 opge-richte voorganger, die maar een kort leven bescho-ren was door de opheffing tijdens de oorlogsjaren.
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Vrouwen en dochters van boeren en tuinders slotenzich aan bij de Boerinnenbond, die zich onder devlag van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond(LLTB) ontwikkelde tot Limburgse Vrouwenbewe-ging en later onder de naam Zij-Aktief. Terug naar de pas opgerichte KAV-Velden. Deontwikkeling van de vrouw was het belangrijkstedoel van de vereniging. Dat werd gedaan in de vormvan cursussen, lezingen over bepaalde onderwerpenen excursies. Het katholieke gedachtegoed washierin toen nadrukkelijk aanwezig. Een van de ledenvan het eerste uur -en tevens bestuurslid- was DienEwalts-de Bitter. In de ‘Veldense Film’, opgenomenin 1961, neemt een delegatie van de toenmaligeKAV deel aan het defilé: Nellie Rothoff-Jansen, NienVerbong-Neeten, Dien Ewalts-de Bitter, Maria Wil-bers-de Greeff, Annie van den Hombergh-Faassen,Jaan Daniëls-de Jong, Annie Wijnhoven-Camps enRoos Wilmer-Walter. 

Net als nu nog het geval is, werden de bijeenkom-sten als regel gehouden bij café Bouten. Soms weekmen uit naar het klooster terwijl demonstraties alsregel werden gegeven in de zaal van De Blokhut. In1965 wordt de naam veranderd in KatholiekeVrouwen Beweging. Vijf jaar later is EVA als naamgekozen. Nog altijd origineel met knipoog naar de‘eerste vrouw’ en als afkorting voor ‘Een vrije avond’,die aangeeft dat er ook tijd voor ontspanning moetzijn. De vereniging heeft de wind in de zeilen en hetledental groeit tot ongeveer 160 bij de viering vanhet 25-jarig bestaan in 1981. Naast een gevarieerdactiviteitenpalet kenmerkt de club zich door eengoede onderlinge band tussen de leden en de -ookbuiten verenigingsverband- sterke sociale contac-ten. (wordt vervolgd)  HL

Levend lichtje
Dit is een gedichtjeover een levend lichtjeover een dansende vlamdie je brandt voor de anderof de ander voor jouomdat het er steeds niet van kwamhardop te zeggen wat je voeltom uit te leggen wat je bedoeltmet die arm om een schouderof een ander gebaar van genegenheidomdat je er de tijd niet voor nam.

Want stel je voor:mensen verdienen elkaarniet alleen met Kerstmaar het hele jaar door.                                                                        -                                                                                     Ontspannen Feestdagen en stap vol nieuwe energieover de drempel van 2020. schrijver onbekend 

Doelstelling van Stichting Hartslag
Graag willen wij u informerenover de belangrijke bijdrage dieu als vrijwilliger kunt biedenaan de inwoners van Arcen,Lomm en Velden. StichtingHartslag Arcen Lomm en Vel-den heeft als doel om binnen Arcen, Lomm enVelden de overlevingskans van personen met eenacute hartstilstand te verhogen! Dit doel willen wij

bereiken door samen met de hulpdiensten te zorgendat burgers in staat zijn om adequaat eerste hulpte verlenen bij een acute hartstilstand. StichtingHartslag plaatst, met hulp van bedrijven en spon-soren, AED's in uw buurt en traint vrijwilligers diete hulp schieten waar nodig.Op de website www.stichtinghartslag.nl vindt u in-formatie over onze Stichting en over de cursussendie gegeven worden.
Echtpaar in de trein
Met de allerliefste in een treinkan aangenaam en leerzaam zijn.De prachtig vormgegeven stoelgeeft allebei een blij gevoel.
Voor ‘t verre reisdoel kant en klaarzit ik dus tegenover haar.De trein maakt zijn vertrouwd geluiden zij rijdt vóór-, ik achteruit.
We zien dezelfde dingen wel,maar ik heel traag en zij heel snel.Zij kijkt tegen de toekomst aan,ik zie wat is voorbijgegaan.

Zo is de huwelijkse staat:de vrouw ziet wat gebeuren gaat,terwijl de man die naast haar leeftslechts merkt wat zijn beslag al heeft.
Van nieuw begin naar nieuw beginrijdt zij de wijde toekomst in,en ik rij het verleden uit.En beiden aan dezelfde ruit. Willem Wilmink(uit: Verzamelde Liedjes en Gedichten) Ingezonden door Leo en Anny Theelen- van Heugten
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Um euver nao te dinke…
Leefde begint altied met eine leeve lach, maareindigt mit ein traon. Ederen daag wuurt de waereld kleiner, de laeves wilblieft, ut lene neet.  As dich altied good duis luustere dan wuurste vanzelfok mier Meens. Doon ut geluk maar  aaf en toe hellepe, dan kommed’r mier kansen op geluk. Waen den raegenbaog wil zeen die motte ok deraegen der beej neme. Waen onrecht duit belaeve is ongelukkiger as daendae onder ut onrecht duit lieje.

Dien eige geluk wuurd mier as wannier dich dieneige geluk duis weg gaeve. Waen zich gelukkig veult met ut geluk van anderehaet ein riekdom zonder grenzen. Geluk haet gaar gen bestemming maar ein wies hoedaste altied mos doon laeve. Domme dingen doon is ein teiken daste vuelstevreug opgehalde bis met liere.   Frans Theeuwen22-10-2020 
Wie ruimde vroeger de paardenpoep op straat op?
Wie ruimde de poep op toen paard en wagen nognormaal waren in de stad? Goede poep is geld waard, koeienstront, kippen-poep, menselijke ontlasting. Het is de afgelopeneeuwen allemaal gebruikt om de bodem vruchtbaar-der te maken en zo graan, groenten en fruit lekkerte laten groeien. Ook trekpaardenpoep was bruik-baar, soms hing er een zak onder de paardenkontdie de mest opving, soms stuurden steden iemandom de kostbare verteringsresten van de straat terapen. Tót de negentiende eeuw: toen groeide eenaantal steden zo snel dat de bestuurders de vuilig-

heid niet meer aankonden. De paardenmest hooptezich op, net als de mensenpoep, want er was vaakgeen riolering. Besmettelijke ziekten staken in dezeonhygiënische ellende vaak de kop op. Gelukkigkregen artsen door dat het vuil en de poep deoorzaak waren en kregen veel steden eind negen-tiende eeuw riolen en beter functionerende reini-gingsdiensten. Want mest is mooi spul, maar nietin je huis en drinkwater.  Bron QuestBen Gelaudemans

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 137
Bovenste rij van links naar rechts: Oude Heerweg,fam. v/d Hombergh (pand is vorig jaar wit geschil-derd); woning Scholtisstraat tegenover het appar-tementencomplex. De 2e rij van links naar rechts: woning Wilhelmi-nastraat (in gedeelte tussen Oude Venloseweg enRijksweg; woning Vorstweg (ged. tussen Wilhelmi-nastraat en Op het Aardbroek). 

De 3e rij van links naar rechts: Hogeweg (doodlo-pende weg tussen de Markt en voormalig Café DeSport; pand in Schandelo tegenover de uitmondingLingsendijk. De onderste rij van links naar rechts: leerlooierij opbinnenterrein ‘Hansenhof; boerderij familie Lom-men, in de Voort Rijksweg richting Lomm, rechts. GvR
Onderweg gezien  
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 ……………………………......................afknippen langs deze lijn …………………………………………………………………………………………  Naam:_________________________________________________________________________ Adres: _________________________________________________________________________ Telefoonnummer: ________________________________________________________________ Bevestigt hiermee dat hij/zij de attentie van de KBO Velden heeft ontvangen (1 per adres).

vrijdag 27 - zaterdag 28 - zondag 29 november
  

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 nogsteeds 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 ledenthuis 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:

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) halendan 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
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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


