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Fietsliefhebbers KBO Velden
grens oversteken, u moet zich altijd kunnen legitimeren. We fietsen in groepen en er zijn diverse
personen in deze groepen die een veiligheidsvest
dragen. Iedereen die meedoet aan de activiteit fietst
echter op eigen risico.
Opgave voor deze fietstocht is niet nodig.

Het is weer bijna zover. Onze jaarlijkse fietstocht
staat weer voor de deur. Op dinsdag 2 juli gaan
we om 13.45 uur van start (dan kunnen de dames
van het koken in de Rozenhof ook mee). We vertrekken evenals andere jaren bij de parkeerplaats
nabij ‘Fysio Vita Velden’ aan de Veerweg. Drinken
voor onderweg dient u zelf te verzorgen. Bij goed
weer hebben we weer een pauze met koffie/vlaai.
Consumpties of andere zaken die u gebruikt, zijn
voor eigen rekening. Vergeet ook uw paspoort of
identiteitsbewijs niet. Ongeacht of we wel of niet de

Opmerking: De contactpersonen die vorige jaren de
fietstocht hebben georganiseerd, zijn niet inzetbaar.
Binnen het bestuur wordt bekeken hoe vervanging
wordt geregeld. Om de fietstocht op 2 juli mogelijk
te maken, hebben 2 vrijwilligers zich eenmalig beschikbaar gesteld. Kent u een paar vrijwilligers die
deze fietstocht echter structureel zouden willen
regelen, geef het dan aan ons door.
Vragen of opmerkingen? Neem contact op met
Marie-José Peters (tel. 077-472 1874) of Ger van
Rensch (077-472 1797) van het bestuur.
Fietstocht KBO altijd leuk! Van plan om mee te gaan?
Noteer dan alvast datum en tijd.

Enkele reservebezorgers voor onze Nieuwsbrief gevraagd
prima. Op dit moment zouden we graag over 2
nieuwe vrijwilligers beschikken, die als reserve
kunnen/willen invallen wanneer iemand verhinderd
is. Bent u bereid om u daarvoor op te geven, dan
verzoeken wij u vriendelijk dit even door te geven
aan: Wim Jacobs, tel. 077-472 1480.
of e-mail: w.jacobs09@ziggo.nl
Onze Nieuwsbrief wordt samen met het KBO-PCOB
Magazine 10 keer per jaar keurig bij onze leden
bezorgd door een 12-tal KBO-leden. Is een bezorger/bezorgster een keertje door ziekte of anderszins
verhinderd dan zijn er 1 of 2 reserves beschikbaar,
die in dat geval in kunnen vallen. Een en ander werkt

Bestuur
In Nieuwsbrief 123 (mei) zijn per abuis de laatste 2
cijfers van het telefoonnummer verwisseld.

"Het leven is als op vakantie gaan: beseffen dat je weinig
nodig hebt om te kunnen genieten."

KBO weer actief bij de Avondvierdaagse
Al vele jaren assisteren diverse senioren/ouderen
van de KBO Velden de organisatiecommissie van de
Avondvierdaagse. Zo worden ze ingezet bij het
oversteken van de deelnemers op gevaarlijke
kruispunten of zorgen ze ervoor dat bij een post op
de wandelroute gratis drinken, fruit of snoep worden

uitgedeeld. Ook van 11 tot en met 14 juni was dat
het geval. In de collage ziet u enkele foto’s, die
gemaakt zijn tijdens het wandelen, bij binnenkomst
van de Fanfare en de deelnemers en na de activiteit.
GvR

Redenen waarom wandelen goed voor je is
Goed voor hart en bloedvaten
Door de bewegingen verlaag je de
bloedruk en het cholesterolgehalte.
Hiermee verbetert ook de conditie
van hart en bloedvaten.

Minder blessures dan bij andere sporten
Omdat wandelen een natuurlijke beweging is,
worden je spieren niet extreem belast en is de kans
op blessures minimaal. Daarnaast maak je geen
schokkerige beweging, zoals bij hardlopen. Wandelen is dus beter voor je gewrichten, die de klappen
moeten opvangen.

Sterke botten
Met een stevige wandeling belast je
je botten op een goede manier,
waardoor ze langer sterk blijven en het risico op
botontkalking dus lager wordt. Daarnaast geeft
lopen de aanmaak van kraakbeen (het elastische
weefsel tussen je botten) een boost waardoor je
soepeler wordt.

Lager risico op verschillende ziektes
...waaronder diabetes type 2. Volgens het Diabetesfonds komt dit omdat bewegen ervoor zorgt dat
de suiker makkelijker uit je bloed wordt gehaald en
de bloedsuikerspiegel daalt. Daarnaast laten diverse onderzoeken zien dat mensen die voldoende
bewegen minder vaak dementie krijgen. Dit komt
waarschijnlijk omdat bewegen de doorbloeding van
de hersenen en de productie van nieuwe zenuwcelverbindingen stimuleert, aldus Alzheimer Nederland.

Je wordt er vrolijk van
Je verlaagt tijdens het wandelen de aanmaak van
het stresshormoon cortisol. Hierdoor ben je meer
ontspannen en beter gemutst.
Minder trek in snacks
Als je trek hebt in een reep chocolade of een zak
chips, trek dan je wandelschoenen aan en ga een
kwartiertje lopen. Volgens onderzoek van de universiteit in Innsbruck neemt hierdoor je snacktrek
af en weersta je eetverleidingen beter.

Verbranding calorieën
Je verbrandt tot wel 70 calorieën per kilometer
wandelen.
Bron: Southern Methodist University
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Blijf tijdens de hitte voldoende drinken
Vooral voor ouderen is het
van groot belang om tijdens de hitte veel te blijven drinken. Te weinig
drinken kan namelijk fatale gevolgen hebben. Eerdere onderzoeken van de
GGD in samenwerking met de Universiteit Tilburg
wijzen uit dat 1 op de 5 ouderen te weinig drinkt en
dat zeventig procent zich daarvan totaal niet bewust
is.

Het Nationaal Ouderenfonds benadrukt ook dat veel
drinken levensgevaarlijke situaties voorkomt. "Het
klinkt betuttelend om ouderen te vertellen dat ze
genoeg moeten drinken, maar als het lichaam niet
aangeeft dat het uitdroogt, kan een waarschuwing
levens redden", zegt Marjolein van der Gaag van
het Ouderenfonds.
Symptomen
Jaarlijks worden veel ouderen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. Symptomen van uitdroging zijn: verwardheid, bloedvatverstoppingen en lage bloeddruk. "Dit geeft een grotere kans op vallen en botbreuken. Een vochttekort
kan ook leiden tot long- en blaasontstekingen,
verstoppingen en geneesmiddelenvergiftiging."
Volgens Konings zijn negen glazen drinken (geen
alcohol) per dag voldoende om uitdroging te voorkomen.

"Dit levert grote risico’s op voor de gezondheid. Veel
ouderen en mensen in hun omgeving weten niet dat
het dorstgevoel vanaf 65 jaar afneemt. Men krijgt
dus geen dorst ook al is het lichaam uitgedroogd.
Veel mensen weten niet hoeveel ze moeten drinken en concreet hoeveel kopjes/ glazen dat per dag
zijn. En als ze zich wel ervan bewust zijn, weten ze
vaak niet welke mogelijke oplossingen er zijn om te
ondersteunen om meer te gaan drinken. Dit leidt tot
heel veel spoedopnames in het ziekenhuis. De
sterfte bij uitdroging kan oplopen tot vijftig procent
van de mensen die opgenomen worden met uitdrogingsverschijnselen", aldus GGD-arts Francis Konings.

Kortom: drink voldoende en blijf (vooral tijdens de
hitte) voldoende drinken, ook als u geen dorst hebt.
Bron: Website GGD en Ouderenfonds
GvR

Zomers
Zomers van toen
zijn groener en warmer
Zomers van nu
zijn een tikkeltje armer
Maar straks zijn de zomers
van nu net zo groen
en zo warm want dan zijn het
zomers van toen.
Toon Hermans, ingezonden door MJP.

Um euver nao te dinke...
Edere baetere waereld begint met dich en in dich.
Neet morge beej eine andere maar vandaag beej
dich zelf.

Lichtpuntjes, smeis zien ze groeët, smeis zien ze
klein, dich hoefste neet te zeuke. Dich kinste er ok
eine zien.

Zurg daste neet gedouwd wuurs door probleme,
maar daste geleid wuurs door dien eige druime.

Gaef geveul aan dien verdreet en ut wuurt zachter.
Gaef geveul aan dien bliedschap en ut wuurd nog
mier.

As alles fout is gegaon, denk dan in ein minuutje
wat good is gegaon en wat verkierd is gegaon.

Ontspan en blief waen daste bis. Durf te vertrouwe
dat minse dich waardere um waen daste bis.

Waor ze ok zien in de waereld, gooi vrienden reizen
in eur hart altied met dich mei en samen.

Succes is in eine kier mier opstaon as daste gevalle
bis.

Dich kins dien eige laeve neet leiden op basis van
andere minse eur verwachtingen.
Ut zien neet de gelukkigste minse die dankbaar zien.
Ut zien de dankbare minse die gelukkig zien.

Frans Theeuwen
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Weet je nog van toen?
Jaarlijks organiseert mijn familie een wandeltocht
met aansluitend een gezellig samenzijn. Alle neven
en nichten van de broers en zussen van mijn vader
komen dan op een bepaalde plaats bij elkaar. Een
2-tal personen van de familie zet dan de route uit
die meestal is gekoppeld aan een activiteit. Dit jaar
is de plaats van samenkomst Castenray.
Zo lopen we eind maart van dit jaar een ruime route
rond de kern van het dorp met een bestuurslid van
het Heemkundig Genootschap Castenray. Over heel
veel beeldjes en kunstwerken vertelt onze gids van
deze middag een mooi verhaal.

gebruikt om het vuur onder de sopketel te stoken.
Ook werden veel takkenbossen verkocht aan de
bakkers in de regio Horst-Venray voor het stoken
van de bakoven.
Op de 2e foto ziet u paard en kar en een 3-tal
personen van de familie Ramsbag. Op de foto ziet
u verder een grote Schânsenhoeêp van de familie
Ramsbag.

Tip: Mocht u met de auto of de fiets binnenkort eens
in de buurt van Castenray komen, loop of fiets eens
langs deze beeldjes en kunstwerken. Genoemde
Stichting heeft namelijk keurig bordjes geplaatst,
waar u op uw gemak interessante informatie over
vroegere tijden kunt lezen.
Het beeld ‘De Schânsenmaker’, dat midden op het
dorpsplein is geplaatst, gebruiken we deze keer als
basis voor dit artikel van ‘Weet je nog van toen?'.
Deze foto en een gedeelte van de tekst zijn afkomstig van het Heemkundig Genootschap Castenray.
Mijn herinneringen
Wanneer ik terugdenk aan het ‘Schânse’ maken,
komt de tijd rond 1950 bij mij boven. Ik woonde in
Wellerlooi en mijn ouders hadden evenals zoveel
gezinnen in die tijd een klein gemengd bedrijf. Het
was voor onze ouders hard werken om samen met
6 kinderen het hoofd boven water te houden. Naast
tuinbouw, waar de meeste aandacht naar uitging,
beschikten wij over een hoogstamboomgaard met
appel- en perenbomen, waarvan de oppervlakte te
vergelijken is met een voetbalveld. Nu en dan
snoeide mijn vader -al dan niet met hulp van derdendeze bomen.

Castenray
Het Heemkundig Genootschap Castenray heeft dit
beeld in 2008 geplaatst. Kunstenaar Chris Roose uit
Geijsteren heeft het ontwerp en de uitvoering verzorgd. Heel mooi geeft de kunstenaar het werk van
‘De Schânsenmaker’ weer. Duidelijk is te zien dat
een man een bos takken -waarschijnlijk met een
wilgenscheut- samenbindt.

Ik herinner me nog wel dat ik voor hobby af en toe
takken heb verzameld en deze met de ‘spanzaag’
en de ‘hieëp’ heb korter gemaakt en daarna met een
ijzerdraad tot ‘Schâns’ heb gebonden. Het lukte me
natuurlijk niet altijd om de takken als een vast
pakket te binden. Geen ramp, dan kwam er maar
een losse ‘Schâns’ op de ‘Schânsehoeëp’ terecht.
Ook herinner ik me dat de ‘Schânsedraad’ van mijn
vader echt niet in de knoop getrokken mocht worden. De draad was dan niet of moeilijk meer te
gebruiken als ‘Schânsedraad’. Dit was overigens niet
het enige probleem. Deze draad die ook uitermate
geschikt was om ‘strikken’ te maken om konijnen
te vangen, kon dan ook niet meer voor dit doel
gebruikt worden. Het stoken van de takken in de
‘mantelpot’ (in Velden sopketel) herinner me ook
nog heel goed. Naast deze ‘Schânsen’ hadden wij
ook nog zoveel ander gekloofd hout om deze ketel
te stoken.

Castenray was in de verre omgeving heel bekend
op het gebied van Schânse hout. Niet voor niets
wordt de Carnavalsvereniging van Castenray dan
ook ‘De Schânseknuppels’ genoemd. Het merendeel
van de takken waaruit de 'Schânse’ in Castenray
werden gemaakt, waren afkomstig van de ‘Castenrayse Vennen’. Door de Castenrayse bewoners werd
dit gebied ook wel ‘De Pés’ genoemd. Omdat de
bomen en struiken zich in een drassig gebied bevonden werd met snoeien, het takken verzamelen
en het ‘Schânsen’ maken dikwijls tot de winter gewacht. Met het ijs als ondergrond was het gebied
dan beter toegankelijk. De ‘Schânsen’ werden veel
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Het gebruik van schansen in Velden
Met zoveel boerderijen en boerderijtjes, maar ook
de nodige burgers, die een of meer varkens voor
eigen gebruik hielden, was er in Velden eigenlijk
nauwelijks een huishouden, waar geen ‘schansen’
werden gebruikt. Schansenhout werd o.a. gebruikt
voor het stoken van de varkensketel, het koken van
de was, in de keuken en het stoken van de bakkersoven. Smeden stookten met schansen het vuur bij
het ‘optrekken’ van karwielen. Schansenhout was
ideaal om snel iets aan de kook te brengen. Er moest
dan wel steeds worden bijgestookt, dus erbij blijven
was geboden.

Dat laat bijgaande foto zien, die we dateren op 1924.

Hakken, binden en opslaan
Het veelvuldige gebruik betekende wel, dat er de
nodige ‘schansen’ moesten worden gehakt. Veel
boeren hadden een of meer bossen waar ze uit
konden putten. Anderen kochten het hout van een
perceel. Het hakken van de dunne takken en deze
in een bos binden, gebeurde vooral in de wintertijd
als het droog was. Een vorstperiode was daarvoor
het meest geschikt. Als de takken tot schansen
waren gebonden, werden ze dicht bij het huis in een
of meer hopen gezet.

Op deze -overigens in scène gezette opname- geeft
vrouw Jacobs (Koekoeks Han, Vorstweg 17), een
schans aan het groepje jongens, die deze schans
met plezier zullen hebben toegevoegd aan hun ‘buit’
op de kruiwagen. Deze foto is eerder gepubliceerd
in deel 3 van ‘Kent u ze nog… de Veldense Kiêszek’.
Hoewel de gebruiken rondom het verzamelen van
brandhout voor de troshoop met St. Maarten van
buurt tot buurt verschilden, is langs de huizen
trekken om hout te verzamelen, in Velden niet algemeen toegepast. Wel was het gebruikelijk om de
troshopen op de vooravond van St. Maarten (op de
avond van 10 november) in brand te steken. Nu
organiseert de JFK al jaren het aanleggen van een
grote troshoop in Velden en de daarbij horende
festiviteiten voor de jeugd.
Schansen voor de ‘berm’
Als in vroegere dagen het graan gemaaid was werd
het geborgen in de schuur of in een ‘berm’ (korenmijt) op het land gezet. Voordat met de opbouw van
zo’n berm werd begonnen, werd eerst een ring van
schansen gelegd als bodem voor het stapelen van
de schoven (gerven). Dit was bedoeld om ook de
onderste schoven droog te houden.

St. Maarten en schansen
Als een schansenhoop er al in de late herfst stond
-zo rond begin november- was dat niet altijd zonder
gevaar. Zeker als zo’n hoop wat verder van huis af
stond. Het wilde dan wel eens een gebeuren, dat
met St. Maarten zo’n schansenhoop ‘per ongeluk’
voor een troshoop werd aangezien en er de vlam in
ging.

Zo werden vroeger veel schansen gebruikt en ook
nog eens voor verschillende doeleinden. Onmisbaar
in het dagelijkse leven in die tijd.

Er bestaat ook een verhaal dat jongens langs de
huizen in hun buurt gingen en daar om schansen en
ander brandhout vroegen voor hun troshoop.

GvR en HL

Luister naar je innerlijke stem
Elke dag van ons leven worden we in de wereld om
ons heen met een veelheid aan standpunten geconfronteerd. Deze eindeloze reeks meningen en
denkbeelden vormt een verrijking voor ons inzicht
in de wereld. Maar, tenzij we volledig vertrouwen
hebben in onze eigen innerlijke stem, deze tegen-

strijdige stemmen kunnen ons nog wel eens in
verwarring brengen. Volg altijd je geweten. Als je
luistert naar je innerlijke stem, zul je altijd de
juiste koers in het leven volgen en daardoor rust
weten te vinden.
Bron: Duncan Baird Publishers
5

Uit de bestuursvergadering van 12 juni 2019
Frans Vousten heeft in de afgelopen maand een nieuw lid ingeschreven.

leden voor deelname aan activiteiten is gebaseerd
op de kostprijs van die activiteiten. Tevens hanteren
we het solidariteitsbeginsel. Dat wil zeggen: gelijke
contributie voor vergelijkbare activiteiten. Voor
mogelijke tegenvallers handhaven we een noodzakelijke reserve.

Op zondag 27 oktober a.s. organiseert KBO Lomm samen
met Joekskapel Tuünke Lieger
een dansmatinee met als
naam: Swinging Sunday. Ook Veldense (en Arcense) dansliefhebbers zijn van harte welkom. In de
Nieuwsbrief van september volgt nadere informatie
over deze dansmiddag, die plaats vindt tussen 14.00
en 18.00 uur in Gemeenschapshuis Pastoorshof te
Lomm.

Tijdens de algemene ledenvergadering van KBO
Limburg zijn de voornemens besproken om te
komen tot een verdere bundeling van de ouderenorganisaties KBO en PCOB in één landelijke organisatie en het opheffen van de provinciale bonden.
KBO Velden is voorstander van het behoud van een
krachtige KBO Limburg. Bovendien vinden we, dat
het samengaan in één landelijke organisatie beslist
niet mag leiden tot contributieverhoging.

Het plan is om in maart 2020 in Velden weer een
dansmatinee te houden. Meer nieuws volgt t.z.t.

Voor de actie/afsprakenlijst van deze vergadering
zie www.kbovelden.nl, subgroep ‘verslagen vergaderingen’.

Binnen het bestuur werkt de commissie Financiën
aan herziening van de contributies voor activiteiten.
Het streven is om alle activiteiten voor alle leden
toegankelijk te houden. Dit bij een zo laag mogelijke en stabiele contributie. Deze bijdrage van de

HL

Activiteiten in juli en aug.

Vrindschap

Bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek
en koersballen vinden wekelijks op vaste tijden in
BMV De Vilgaard en de Rozenhof plaats. Onderstaand de data van de overige activiteiten voor de
maanden juli en augustus weergegeven.

Bis se einzaam en verlaote,
hes se naemes um dich haer.
Um is effe mei te praote,
uvver Velde of `t weer.

2
3
3
16
17
6
20
28

juli
juli
juli
juli
juli
aug.
aug.
aug.

Wánt dich wils toch zoeë gaer deile,
dien zörg, plezaer már ok dien leid.
Hártepien en bietje heile,
of misschien ok ander leid.

Jaarlijkse fietstocht
Bestuursvergadering
Kienmiddag
Fietsmiddag
Kienmiddag
Fietsmiddag
Fietsmiddag
Magazine KBO-PCOB/ Nieuwsbrief

Dán op ens, dán zuus se um loupe,
meigedrage daor de wind.
Zoeëiets kán se nörges koupe,
wánt dát is diene beste vrind.
Jan Arts 2018

Waarom kiezen pausen een nieuwe naam voor zichzelf ?
In de late vijfde eeuw kreeg ene Projectus -een
inwoner van Rome- een zoon. Hij noemde hem
Mercurius, naar de Romeinse god die reizigers en
handelaren beschermde. Waarschijnlijk geloofde
Projectus dus in Jupiter, Juno en de hele Romeinse
godenfamilie waar ook Mercurius bijhoorde. Maar
zijn zoon koos een andere weg. Hij werd priester in
de katholieke kerk en in 533 zelfs paus. Bij dat ambt
paste geen heidense naam en daarom liet Mercurius zich Johannes noemen, Johannes II om precies
te zijn. Dat was een keurige Bijbelse naam die: God
is genadig: betekende. Johannes II was de eerste
die een speciale pausnaam aannam. Lang bleef hij

een uitzondering tot de tiende eeuw, toen een paar
pausen aan de macht kwamen met onpauselijke
namen zoals Bruno, die zijn naam waarschijnlijk te
Duits vond. Hij werd paus Gregorius V. Sindsdien
kiest bijna iedere paus een nieuwe naam, vaak met
een symbolische betekenis.
Dat deed ook Jorge Mario Bergoglio de huidige paus
Franciscus. Hij vernoemde zichzelf naar Franciscus
van Assisi (circa 1181 – 1226) die in grote armoede
leefde en kritiek had op de rijkdom van de kerk.
Bron: Quest
Ben Gelaudemans
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’t Vorst
Velden heeft zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld tot een hoofdzakelijk agrarische gemeenschap,
waar grotere boerenhoeven -over enkele buurtschappen verspreid- in het landschap liggen. Een
van die buurtschappen is ’t Vorst, grofweg gelegen
tussen de Veerweg aan de noordzijde en de Vorstweg ter hoogte van het Plantencentrum aan de
zuidkant. Kenmerkend is de zogenaamde ‘lintbebouwing’ langs de Stappersstraat en de Vorstweg,
parallel aan de Maas. De boerderijen zijn omgeven
door vruchtbaar akkerland en goede weidegrond.
Om te boeren een ideale vestigingsplaats. Het is dan
ook niet zomaar, dat de oude boerderijen stuk voor

stuk een historie kennen, die eeuwen teruggaat. Zo
moet de Stappershof al uit de eerste helft van de
achttiende eeuw dateren (vóór 1750). Dat geldt ook
voor het tegenwoordige ‘Bed en Breakfast De
Stapper’, om maar een paar voorbeelden te noemen. Grote boerderijen zijn de Lamershof van de
familie Verbeek en de Hovershof, gebouwd in 1778,
van de familie Peters. De panden zijn mooi gerestaureerd en goed onderhouden, zodat het geheel
een fraai beeld laat zien. Zo is ‘t Vorst met de Maas
op de achtergrond een prachtige plek zo dicht bij
het dorp om te genieten van landschap en natuur.
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