
Nieuwsbrief KBO Velden

Rust roest!
Doordat alle sportactiviteiten stil liggen, krijgen demeesten van ons te weinig beweging. Dat is slechtvoor onze gewrichten, want die worden stijver. Hetbeste is natuurlijk als je iedere dag de buitenluchtin kunt om een wandeling te maken of te fietsen.Dat is echter niet meer voor iedereen weggelegd.Maar….thuis kun je ook veel doen. Bekijk de be-weegkaart maar eens op bladzijde 2, alle oefeningenkun je zittend op een stoel doen.

Kies iedere dag minimaal 4 oefeningen uit en doedie 10 keer. Je mag het uiteraard ook meerderekeren op een dag doen. Langzaam het aantal oefe-ningen opvoeren. Om het na een tijdje een beetjezwaarder te maken, kun je in iedere hand een(half)vol flesje water nemen. Probeer het maar, hethelpt echt!   Ine Jacobs

Van de redactie
Het is alweer eind februari als deze Nieuwsbriefuitkomt. Een maand waarin we getrakteerd werdenop een echt ouderwetse winterse week met volopsneeuw. Niet voor iedereen even gemakkelijk, maarwel mooi om te zien. De wereld ziet er meteen heelanders uit. Genieten van prachtige plaatjes van hetwondere winterland. Wel lastig als je er uit moet,want het is dan oppassen geblazen. Wel heerlijk omdaarna in een lekker warm huis weer ‘thuis’ tekomen. Bijna twee maanden zijn we inmiddels al onderwegin het nieuwe jaar. Het voorjaar ligt in het verschietmet hopelijk nieuwe uitdagingen. Voor de rest is hetafwachten wat de toekomst ons brengt. 

Maar eerst brengt de nieuwe maar vertrouwdeNieuwsbrief u zoals gebruikelijk weer een keur aanonderwerpen. Informatief en ontspannend. Uiter-aard met een paar winterse plaatjes, andere karak-teristieke opnamen, natuurlijk de uitslag van de quizen nog veel meer. Veel plezier! Redactie KBO-Nieuwsbrief Agenda maartBij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief is ernog geen concreet uitzicht op versoepeling van debeperkende maatregelen. Onze activiteiten zullenin maart waarschijnlijk niet of hooguit slechts be-perkt plaats kunnen vinden.  
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Armen omhoog

Nek rekken

Voeten omhoog

en omlaag

Knie heffen

Boksen

Elleboog naar knie

Appels plukken

Hielen tikken Roeien 

Armen draaien

Tenen tikken

Schouders draaien

Op de tenen

Bovenlichaam 

draaien

Zitten en opstaan

Evenwicht

Alle oefeningen 10x per arm of been 

Deel jouw beweegmoment!

Samen thuis bewegen!

Via copdchallenge@longfonds.nl

of Facebook en tag copdchallengewww.nationalecopdchallenge.nl 
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Automatische incasso's in 2021
1 keer per jaar worden de automatische incasso’s aan onze leden kenbaar gemaakt. Contributie alle leden € 24,- is 1 februari reeds geïnd. Biljarten is in de loop van 2020 -met aangepaste maatregelen- weer van start gegaan.De automatische incasso van € 40,- zal 8 maart geschieden. MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen)Eind maart 2020 zijn alle automatische incasso’s gestopt. De activiteiten liggen vanaf half maart 2020helemaal stil. Contributie MBVO zal pas na opstarten weer geïncasseerd worden.Geplande data: 10 mei € 30,- en 13 september € 30,-. Nogmaals: alleen wanneer alles weer actief is en de bedragen worden aangepast aan het aantal kerendat de activiteit heeft plaatsgevonden. Jan Keijers

Mantelzorgwaardering gemeente Venlo 2021
Als mantelzorger help je regelmatig iemand diechronisch ziek of hulpbehoevend is. Bijvoorbeeldeen familielid, buur, vriend of kennis. Deze hulp isvaak langdurig. Dat varieert van een boodschapdoen, meegaan naar de huisarts, het regelen vande financiën of een dagelijks kopje koffie. Gemeen-te Venlo waardeert dit vrijwilligerswerk en daaromkrijgen mantelzorgers jaarlijks een mantelzorg-waardering van € 75,-. Ben je al langer dan 3 maanden mantelzorger enzorg je tenminste 4 uur per week voor iemand diein de gemeente Venlo woont? Vraag dan de man-telzorgwaardering 2021 aan. Dat kan t/m 31 okto-ber a.s. Voor de eerste keer aanvragen: stuur een

mail naar ISBmanterlzorgVenlo@incluzio.nl of neemcontact op met Incluzio Sociale Basis, telefoon:088-2987653. Als je in 2020 al mantelzorgwaardering kreeg,verleng deze dan via www.stadspasvenlo.nl/inloggen. Meer weten? Kijk op www.incluziosociale-basis.nl/onderwerpen/mantelzorgondersteuning Nadere informatie is op 5 februari jl. doorgestuurdnaar de leden die een mailadres hebben dat bij onsbekend is. Bestuur KBO Velden 

Belastingaangifte over 2020
Het belastingseizoen staatweer voor de deur. Onzebelastinginvullers staanweer klaar om u te helpenbij uw aangifte. Als u nietbeschikt over een DigiDcode, dan hebben zij eennieuwe machtigingscode nodig, waarmee zij vanaf1 maart uw vooraf ingevulde gegevens over hetvorig jaar kunnen ‘ophalen’ bij de Belastingdienst.Wie het vorig jaar gebruik heeft gemaakt van eenmachtiging, krijgt automatisch een nieuwe toege-stuurd. Zo niet, dan vraagt uw invuller zo nodig eennieuwe code voor u aan. Daar is uw Burgerservice-nummer (BSN) en uw geboortedatum voor nodig. Helaas is onze collega-invuller Frans van Neer onshet afgelopen jaar ontvallen. Wij herdenken hemmet groot respect. De drie overgebleven invullers zullen zijn taak waarnodig overnemen, maar zij houden zich het rechtvoor om onderling te schuiven met ‘klanten’ als ereen te zware last bij een van hen terecht dreigt te

komen. Ook dit jaar kunt u aangifte doen tot 1 mei.Onze invullers stellen het zeer op prijs als u allebenodigde gegevens al bij elkaar hebt gezocht. Voorhet invullen vragen zij een onkostenvergoeding van€ 10,- per adres. Leden van onze afdeling kunnenvoor het verzorgen van hun aangifte en het even-tueel aanvragen van zorg- en huurtoeslag contactopnemen met: Ria Hermans, Schoolstraat 68 Velden,tel. 077-472 2053, e-mail: riahermans@home.nl Jo van Keeken, Seinestraat 60 Venlo,tel. 077-472 1201 of 06-13704276,e-mail: jovankeeken@planet.nl Marie-José Peters, Akkerwinde 8 Velden,tel. 077-472 1874, e-mail: mjvtpeters@ziggo.nl  In verband met het aanvragen van de benodigdemachtigingen en de planning vragen zij u op kortetermijn een afspraak te maken. 
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Te voet terug van de evacuatie
Soms heb je een foto die de aandacht trekt omdat je ziet dat er iets te vertellen is. Zoals deze opnameuit de prille na-oorlogse tijd. De foto is afkomstig van Leo en Anny Theelen. Ze laat ons een aantal Vel-dense jongemannen zien. Tweede van links staat Tuün Theelen, de oudste broer van Leo. Het verhaalachter deze foto begin medio april 1945 in Roden, Groningen. Daar zijn zij allemaal -net als ongeveer600 mede-Veldenaren- als evacué ondergebracht. In totaal zo’n 2.000 inwoners van Velden zijn tussenjanuari en mei 1945 in de Noordelijke provincies geëvacueerd.

Het bericht, dat Venlo begin maart is bevrijd wordtenthousiast ontvangen door de Veldense evacués,zo staat opgetekend in het nog altijd aangrijpendetijdsdocument ‘Velden 1940 – 1945’. Al oprukkendnaar het Noorden worden steeds meer steden endorpen bevrijd. Het wordt spannend! Enkele Velde-naren zien de kans schoon en vertrekken eind maartop eigen gelegenheid naar hun dorp aan de Maas,waar ze op 7 april aankomen. Eindelijk is dan op 15april 1945 de bevrijding van Groningen een feit. Danbegin het pas echt te kriebelen. Want echt bevrijdvoelen de mensen zich pas als ze weer thuis zijnaangekomen en daar de vrijheid kunnen vieren.Menigeen gaat het liefst meteen op pad. Maar datis erg lastig met de oprukkende geallieerde legers,de vele controleposten en de nodige omwegen doorbarricades en vernielde bruggen. Slechts weinigenlukt het dan ook om geheel op eigen gelegenheid tevoet Velden te bereiken. De mannen op de foto zijn daar wel in geslaagd. Zewachten de georganiseerde terugreis -de ‘re-eva-cuatie’ genoemd- niet af; pakken hun boeltje bij

elkaar en gaan op pad. In een tijdsbestek van achtdagen bereiken ze veilig -volgens de overlevering,zo vertelt Leo- de vertrouwde en vrije thuisbasis.Zoals al gezegd, staat ‘Kranevelds Tuün’ tweede vanlinks. Mede met hulp van enkele KBO-leden zijnvrijwel alle namen bekend. Van links naar rechts:Theike de Loeij (neef van Tuün), derde van links:Joop Schouten, afkomstig uit Heiloo bij Alkmaar,onderduiker bij Dónker Karel (Haanen). De volgen-de persoon is niet herkend, vijfde van links: JanMartens, gevolgd door resp. Mart en Sef Nielissen(ván de schieëper) en als laatste Thei Martens, broervan Jan. Met een feestmuts op, vrijwel identiek gekleed,genieten ze -zo luidt het verhaal van de familieTheelen- van een weldadige rustpauze bij eenboerderij in de buurt van Groenlo, waar ze ook denacht doorbrengen. Ze hebben duidelijk hun bestgedaan om er goed op te staan als ze voor de foto-graaf poseren. Uitgerust en wel trekken ze de vol-gende dag weer verder met een handwagen, voor-zien van twee bandeloze fietswielen en beladen met
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hun bagage. Hun tocht verloopt in het algemeenvoorspoedig en bij de controleposten krijgen ze vrijedoorgang. Lastiger is het passeren van de Waalbrugbij Nijmegen. Dat zorgt voor enig oponthoud, maarook deze hindernis wordt genomen. Aangekomen inVelden, valt er niets te vieren in een verwoest enverder nog vrijwel verlaten dorp. Het is één grotechaos en alle aandacht gaat uit naar het puin ruimenen bewoonbaar maken van de huizen, het verwij-deren van landmijnen en ander oorlogstuig van deakkers om de grond verantwoord te kunnen bewer-ken. In Velden wordt de bevrijding pas echt gevierd op31 augustus, destijds Koninginnedag vanwege deverjaardag van koningin Wilhelmina. Er wordt eenbevrijdingsoptocht gehouden, compleet met wa-gens, groepen en fanfaremuziek. Een paar wekeneerder -op zondag 5 augustus- is het dorp ook even

in feeststemming als een konvooi met een grootaantal uit Duitsland afkomstige werkpaarden vanuitBeerta (Groningen) in Velden arriveert. ‘Kranevelds Tuün’ zet later de ouderlijke boerderijaan het Kraneveld voort totdat deze begin jaren ’70moet wijken voor het uitbreidingsplan ‘Velden-Oost’. Hij bouwt een nieuwe bedrijfswoning met stalaan de Heideweg, waar hij zich toelegt op zijn grotehobby het houden van Belgische trekpaarden. Defamilie Nielissen emigreert begin jaren ’50 naarCanada en Thei Martens dient als dienstplichtigmilitair tussen 1947 en 1950 in Nederlands-Indië. Reageren? Laat het weten aan de redactie.  Tekst: HL 

Antwoorden quiz '2020 .... Wat een jaar!' uit Nieuwsbrief 139
1. januaria  Bij bezoek opvanghuis daklozen in Weert.Symbolische handeling. Projectleider Moonenopende het Zelfregiecentrum jaren geleden door eenstropdas door te knippen en vandaag deed zij datook weer, op haar laatste werkdag. 2. februarib  Overlast door storm. Storm Dennis met windsto-ten tot 90 kilometer per uur trok over het land. 3. maartb  Afleiding voor kinderen i.v.m. corona (speur-tocht). Ook in Velden stonden tientallen knuffelbe-ren voor de ramen. 4. aprila  Grootste natuurbrand ooit in de Peel. Tussen de800 en 1000 hectare natuurgebied werd vernield.Pas na maanden was de brand eindelijk ondercontrole. 5. meic  Speedboot vaart oever op. Op 30 mei voer eenspeedboot met hoge snelheid bij de Noorderbrug deoever op. Oorzaak: onbekend. 6. junib  Britse oorlogsveteraan wandelt miljoenen bijelkaar t.b.v. corona. Kapitein Tom Moore haaldemiljoenen op. Hij overleed enkele weken geledenaan corona. 7. julic  Werkzaamheden Voedselbos. Op een warmezaterdagmiddag werd begonnen met het aanleggenvan de paden met houtsnippers. 8. augustusc  37 graden. Het was een hete zomer, diverse re-cords sneuvelden.

9. septembera  Prinsjesdag in Grote Kerk in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen werd 'Prins-jesdag' verplaatst naar de Grote Kerk, daar wasvoldoende ruimte voor de aanwezigen om 1,5 meterafstand te houden. Prinsjesdag werd sober gevierd. 10. oktoberc  Vakantiereis naar Griekenland. Veel ophef overde (herfst)vakantie van het koninklijk gezin naarhun vakantiehuis in Griekenland in coronatijd. 11. novemberc  Jolijn Gerrits. Met een foto van een zeepbel, dielijkt op een kleine planeet, won de 16-jarige JolijnGerrits een tweede plek bij de fotowedstrijd vanNational Geographic Junior. 12. decemberc  Hasselderheidelaan. Tijdens de storm op zondag27 december waaide hier een boom op het dak vaneen huis. Gelukkig viel de schade mee.    Tot slot…. Het jaartal 2021 is -rekenkundig- een bijzonder jaar.Het wordt gevormd door twee opeenvolgendetientallen: 20 - 21.Net als het jaartal: 1819, 1920 en ….  ?Wat is het volgende jaartal dat zo is samengesteld?Bijzonder: er zit steeds 101 jaar tussen.Dus: ……….   Louis Brüll
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Hoogwater en waterstanden
Eind januari / begin februari hebben veel menseneven tijd en moeite genomen om met het zonnigeweer eens een kijkje te nemen naar de hoge water-stand van de Maas. Even eropuit over ‘d’n diek’ eneen praatje maken met een of meer bekenden. Doorde coronamaatregelen en het veelal binnen vertoe-ven, wordt dat erg gemist en is dat bijzonder wel-kom. De waterstand is wel wat hoger, maar geluk-kig lang niet zo hoog als in de jaren 1993 / 1995.In de collage is een krantenartikel (februari 2002)opgenomen waarin hoogtes van 10 hogere water-standen van de Maas uit het verleden zijn weerge-geven. De foto met de peilschaal is gemaakt op 31januari 2021 en geeft een waterstand van 15.46meter boven N.A.P. aan. De andere 2 foto’s sprekenvoor zich. Als je het artikel van de krant leest en defoto van de peilschaal goed bekijkt dan kom je dewoorden N.A.P. tegen. Veel van onze leden wetendirect wat deze woorden betekenen. Misschien ishet wel nuttig om voor die mensen die dat niet ofniet precies weten heel beknopt een toelichtinghierover te geven voordat ik iets meer over water-standen vertel. Wat betekent N.A.P.De letters N.A.P. staan voor Normaal AmsterdamsPeil. Dit peil (deze hoogte) komt oorspronkelijk vanhet Amsterdams Peil (A.P.). Deze hoogte is gemetenvan de gemiddelde zomervloedpeil van het IJ in deperiode tussen 1 september 1683 en begin 1684.In Nederland wordt bij alle hoogtemetingen van ditpeil uitgegaan. Als we het hebben over hoogste enlaagste punt in Nederland, dan zijn dat:Hoogste punt is de Vaalserberg: 322,40 meterboven N.A.P. 

Laagste punt is gelegen in weiland Zuidplaspolderten noordoosten van Nieuwekerk aan de IJssel inZuid-Holland: 6,76 meter onder N.A.P. (Wikipedia).De hoogte van de  diverse wegen in Velden liggenheel globaal  tussen de 17.00 en 18.00 meter bovenN.A.P. Vergelijking waterstanden van 1993 en 2021Eerst enkele cijfers:De foto van de peilschaal in Velden geeft op 31 ja-nuari 2021 een hoogte aan van 15.46 meter bovenN.A.P.Hoogste waterstand van deze golf in Borgharenbedraagt 42.76 meter boven N.A.P. In 1993 was dehoogste waterstand in Borgharen 45.86 meterboven N.A.P.In dat jaar werd op de Oude Heerweg in Velden eenzeer hoge waterstand van 17.53 m. boven N.A.P.gemeten.Je kunt het verschil van toen en nu in Borgharen enin Velden met elkaar vergelijken en dan weet jeprecies hoeveel de Maas toen hoger was dan nu .Deze telling ziet er als volgt uit:Borgharen 45.86 - 42.76 = 3,10 meterVelden 17.53 - 15.46 = 2.07 meter Deze telling is mooi om te weten, maar zegt eigen-lijk niet alles. Denk daarbij maar eens aan hetvolgende: op welk moment worden de stuwen -toenen nu- gestreken; welke beschermende maatrege-len zijn er in de loop der jaren uitgevoerd; wat kanveilig voor de achterliggende gebieden en rivierennaar zee afgevoerd worden etc. Ger van Rensch

Kun je elke ruzie weer goedmaken?
Volgens Serge Ornelis, schrijver van het boek ‘Metslaande deuren. De kunst van het goed ruziemaken’wel. Theoretisch dan tenminste, want een conflictoplossen gaat niet vanzelf. Wat ervoor nodig is?‘Allereerst het inzicht dat een ruzie niet wordt ver-oorzaakt door de kwestie waarover die gaat, maarover persoonlijke gevoelens van miskenning dieerdoor worden opgewekt’, zegt Ornelis. ‘Vanuit dieemotie gaan we schieten met overtroeven, kwetsen,beschuldigen of dreigen. Het spreekt voor zich datwe die wapens moeten neerleggen om vrede tesluiten. Aan oorlog komt immers ook geen einde alsde strijdende partijen raketten blijven afvuren. Eengoed moment daarvoor is het zogeheten ‘kantelmo-ment’. Dat is het voor iedereen herkenbare ogenblik

waarop je denkt: waar zijn we eigenlijk mee bezig?Zodra je daar bewust van wordt, kun je uit demachtsstrijd stappen en het over de kern gaanhebben. Om dat succesvol te doen is gelijkwaardig-heid onontbeerlijk. Begrip tonen zowel als vragen,luisteren naar de ander, evenals naar jezelf, reke-ning houden met wat voor hem of haar belangrijkis en voor jou. Als je dan ook nog de intentie uit-spreekt er uit te willen komen en excuses aanbiedt,indien nodig, zou elke soort bonje tussen buren,vrienden, geliefden of collega’s weer bijgelegdmoeten kunnen worden.’ Bron  QuestBen Gelaudemans
Als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.
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Onderweg gezien

Aalscholver, bij de Maas in Velden  foto: Louis Brüll   

Zoekplaatjes Nieuwsbrief 139
Bovenste rij van links naar rechts:Oude Schandeloseweg: pand direct naast Chineesrestaurant; Schandelo: pand ‘Hermeshof’. 2e rij van links naar rechts:Rijksweg: pand tegenover kapperszaak; pand op dehoek Dorpsstraat - Wilhelminastraat. 3e rij van links naar rechts:Kloosterstraat: pand tegenover de oude begraaf-plaats; Sigarenbandje (van metaal) tegen zijgevelvan pand aan de Vorstweg (zijde ‘op het Aard-broek’). De onderste rij van links naar rechts:pand Rijksweg: constructiewerkplaatsen achter hetpand; Hogeweg: pand, gelegen aan de achterzijdevan supermarkt Jan Linders.  GvR
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Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 24 maart 2021   

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.


