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Uitstapje KBO met de boot 
Op woensdag 13 mei aanstaande maakt de 
KBO Velden(voor alle leden) een uitstapje 
met de boot over de Maas. Bij deze 
nieuwsbrief is een afzonderlijk blad 
gevoegd waarin alle informatie daarover 
staat vermeld. Op een afzonderlijk strookje 
bij dit blad kunt u zich opgeven. De hele of 
halve dagreis die het KBO normaal in het 
voorjaar maakt komt hiermee te vervallen. 
Moeilijk ter been is op de boot geen 
probleem. Er zijn aangepaste 
voorzieningen. De boot is toegankelijk 
voor rolstoelers en gebruikers van rollators.  
Zijn er vragen neem dan gerust contact op 
met iemand van het bestuur of van het 
reiscomité.  
Vergeet u niet op te geven voor de 
boottocht op maandag 27 april 2009 
van 10.00 tot 12.00 uur in “de 
Kiësstolp” (Vrijwilligers die zich 
al  hebben opgegeven behoeven dat 
niet meer te doen ) 
 
Website 
Actief meedoen staat op de voorpagina van 
het Jaarprogramma 2009, actief meedoen 
betekent ook actief communiceren, feitelijk 
doen we dat ook middels het genoemde 
“Jaarprogramma” en middels de 
“Nieuwsbrief”. Toch is op redelijk korte 
termijn een eigen website onontbeerlijk om 
bij de “tijd te blijven” en om nog beter en 
sneller op de actualiteit te kunnen inspelen. 
De website zal niet uitsluitend gebruikt 
worden om informatie te verstrekken maar 
ook om een stukje geschiedenis weer te 
geven, verslagen van evenementen te 
publiceren, foto’s van genoemde 
evenementen te tonen, programma-
wijzigingen aan te kondigen, 
organisatiestructuur aan te geven en een  
contactpodium te vormen voor het 
vergaren van ideeën en suggesties. De 

redactie van de “Nieuwsbrief” is door het 
bestuur verzocht om het voortouw te 
nemen, een activiteit die de redactie gaarne 
op zich neemt. Gezien het feit dat de 
redactie natuurlijk niet de wijsheid in pacht 
heeft staat de redactie open voor suggesties, 
ideeën etc. 
Wij zullen u op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen, suggesties zijn welkom 
via h.v.d.hombergh@gmail.com 
 
Boete zien  
Boete zien allemaol de bloome de plante, ut 
graas en ok de buim 
um dan boete aan ut werk te zien 
dat is nou net wao ik van druim. 
 

Boete op eine moeije aovend 
geneet ik van de schoeëne 
lucht 
en ok van de ondergaonde zon 
en van de veugel op eure 
vlucht. 
 

Boete dao vindste pas de rust 
die ik binne neet mier kan vinde 
de wind verweit de moezenisse 
dao kan ik mich dan in hervinde. 
 
Boete lekker dwale door ut veld 
um de nateur te zeen is miene wins 
jao dan pas veul ik mich gelukkig 
want ik bin eine echte boete min 
 
Koolzaad doet het braakliggende land 
stralen. Schoonheid is overal om je heen 
te vinden 
 
 
Nieuwe ideeën altijd welkom 
De KBO organiseert door het jaar diverse 
activiteiten. Te noemen zijn reizen, fietsen, 
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kermis- St. Andreasmatinee, kerstviering 
etc. Onder de leden zitten best wel mensen 
die een leuk idee hebben om een bepaalde 
activiteit nog verder te verbeteren. Is dat zo 
maak het gewoon kenbaar. Met name voor 
de “Kerstviering” (duurt nog wel een hele 
tijd- maar toch) zijn nieuwe ideeën 
bijzonder welkom. In het jaarprogramma 
staan de namen vermeld met wie u contact 
kunt opnemen. Bij voorbaat dank.  
 
Ons verstand kan ons bedriegen, 
maar ons geweten nooit. 
 
 Op bezoek bij?            
Als U een wandeling door Velden maakt 
kan het gebeuren dat je op een zeker 
moment haar tegen komt met altijd een 
kleurig petje op haar hoofd en dan  is zij  
vergezeld met haar onafscheidelijke 
vervoermiddel de rollater. 
Tijdens ons gesprek is het duidelijk aan 
haar accent te horen dat ze van oorsprong 
geen Limburgse is. En, zegt met enige trots 
in haar stem, ik ben in Mokum in de 
Madurostraat in de Indische buurt geboren 
en wel op 19 april 1921 in een gezin dat 
bestond uit Vader , Moeder en twee broers  
waarvan een broer van haar op jonge 
leeftijd is overleden. 
Het zal wel aan het beroep van haar vader 
hebben gelegen dat ze op zoveel  plaatsen 
in Noord-Holland heeft gewoond maar dat 
was de gewoonste zaak van de wereld in 
die tijd als 
men dienst
deed bij de 

 

ier 

 behalve de 

 in gepakt worden want Vader 

edaan en 

van mijn latere echtgenoot 

etrouwd en uit ons 

trouwd zijn we gaan 

nsport die mijn 

 

rens zij met haar man Wim 

en waar zij 
erden afgebroken en toen is zij 

Nederlandse 
Spoorwegen. 
Nadat ik v
jaar was 
geworden zijn we al verhuisd naar 
Amsterdam-Halfweg en weer later naar 
Zwaag in een noodwoning bij een klein 
stationnetje waar mijn jongste broer door 
mijn moeder aan een touw op het perron 
werd vast gebonden zodat hij niet op de 
rails kon komen, zegt ze lachend. 
Ik weet nog, zegt ze,  dat mijn broer mijn  
klompen over een heg heeft gegooid en 
toen hard naar mijn moeder riep, kom is 
kijken mijn zus loopt over de weg , en dat 

was daar erg gevaarlijk met al dat trein 
verkeer. 
Mijn lagere school jaren heb ik op een na 
allemaal doorlopen in Kwadijk
eerste klas dat was nog in Zwaag dat ligt 
bij Hoorn dat weet ik nog wel. 
Daarna, en dat was de gewoonste zaak van 
de wereld in die tijd, heb ik vier jaar de 
huishoudschool met goed gevolg 
afgemaakt in Hoorn en toen moesten de 
koffers weer
werd weer is een keer overgeplaatst naar 
Beverwijk. 
Ja, en na dat de huishoudschool er op zat 
moest er gewerkt worden daarvoor had je 
uiteindelijk de huishoudschool g
ik heb zelfs dienst gedaan bij een ingenieur 
van de Hoogovens in Beverwijk 
In mijn vrije tijd deed ik aan gym samen 
met een zus 
Wim die ik dan ook op deze manier heb 
leren kennen. 
Na een aantal jaren verkering te hebben 
gehad zijn we in 1941 g
huwelijk zijn drie kinderen geboren twee 
jongens en een meisje. 
Nadat we waren ge
wonen in IJmuiden en daar is onze oudste 
zoon Wim geboren. 
De dochter Louise in Velsen-Noord en 
onze jongste zoon Ton in Den Haag. 
Als ik dan de vraag stel hoe het gezin dan 
toch vanuit het Noord-Hollandse in Velden  
terecht is gekomen zegt ze breed lachend, 
dat kwam door de duive
man beoefende want dat was zijn 
liefhebberij nummer een. 
De eerste woonplaats in Velden was in de 
buurt van de Molendijk bij een familie 
maar dat, accedeerde niet ,zegt ze met een
oer Hollands woord. En toen zijn we later 
gaan wonen op de Krosselt in Velden. 
Na dat we  daar een tijdje hebben gewoond 
hier volgen er nog een paar adressen in 
Velden alvo
gaat wonen in een bejaardenwoning  op de 
Rozenhof.  
Dan komt er weer een tijd, na dat haar man 
was overleden, dat zij weer voor de 
zoveelste keer in haar leven haar koffers 
moet pakken omdat de woning
woonden w
gaan wonen in de Rozenhof 1. 
Kinderen:  
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Wij hebben drie kinderen, zegt ze, en wel 
om met de oudste te beginnen ,dat is Wim 

. 

an geboorte een echte, 
egt ze lachend want zo worden 

die getrouwd is met Marijke en samen 
hebben zij drie kinderen, Karin, Richard en 
Marcel en zij wonen in Leiden
Onze  dochter Louise is getrouwd met Leo 
en zij hebben twee kinderen  Mandy en 
Patrick en zij wonen in Lisse. 
Maar ons derde kind, Ton, is Limburg 
trouw gebleven en woont ook in Velden 
ook al is hij v
Glibber, z
de inwoners genoemd die in Leiden wonen 
of geboren zijn. 
Hobby’s: 
Ja hobby’s eigenlijk teveel om op te 
noemen, zegt ze weer. Ik ga elke week naar 
de gym les, en ik doe een keer in de week 

van de klok 

r 

e met een 

 naar 
ar de Wisselslag om lekker te 

mee volksdansen, ga regelmatig naar de 
Welfare en met de regelmaat 
koffie drinken  of zoals wij het op 
 z’n Amsterdams zeggen, een bakkie doen 
in het Atrium in Rozenhof 2.  
Mijn boodschappen doe  ik nog altijd 
zelfstandig. Ja haar oorsprong verloochend 
zich echt niet want als ze tegen haa
dochter zegt dat ze boodschappen heeft 
gedaan dan zegt de dochter ,Mam heb je 
weer een loopje gedaan naar Jan Linders. 
En koken is nog altijd een echte 
liefhebberij van mij, zegt z
glimlach. Maar voor de afwisseling eet ik 
een keer in de week in de Rozenhof 2 en 
dat moet ook kunnen denk ik. 
Maar ik heb nog meer hobby,s zegt ze o a 
puzzelen , lezen en ook een legpuzzel 
maken daar hou ik ook wel van. Naar 
muziek luisteren is ook een van mijn 
liefhebberijen maar geen klassieke muziek 
maar het liefste uit de jaren 60 -70 en bij 
voorkeur de muziek van die man met dat 
Rooije mutsie, zegt ze en ze bedoelt 
natuurlijk Doe Maar. En om niet te 
vergeten ik ga een keer in de week
Blerick na
poedelen of te boddelen en zoals jullie dat 
op  zijn Limburgs zeggen zwemmen. 
Vakantie: 
Ja, wat dacht je, ik ga regelmatig op 
vakantie. Vroeger deed ik dat met een 
kennis van mij  maar sinds zij daar niet 
meer aan mee doet ga ik gewoon alleen net 
als vorig jaar maar dan wel met een 

ing en je treft altijd wel busondernem

iemand maar ik ga niet langer dan acht 
dagen. 
T.V. kijken: 
Het journaal o a en krimi’s maar ook spel 
programma, s zoals That, s the question en 
daarna Lingo. Ook sport en met name 
schaatsen is een sport waar ik graag naar 
kijk en vroeger,ja zegt ze lachend, toen 

s 

elden 
 

issen.Welnu daar kom

IENA - HENDRINA - PETRONELLA -MARIA. 

 

eheimen van het leven is 

Inloopmiddag brandpreventie op 
24 maart 2009 

etrekking tot 

mijn man nog bij me was, moest ik wel 
naar het voetballen kijken want dat wa
zijn sport op het houden van duiven na. 
Ja beste lezers van deze nieuwsbrief waar 
zou ik deze keer op bezoek zijn geweest? 
Als ik haar naam noem, want bij mijn 
weten is er maar een persoon in V
met deze naam dan zegt u, Ja dat kan niet
m en ze dan de 

amen van deze mevrouw zijn! voorn
HIJST

 
MAAR HAAR ECHTE NAAM IS? Sien Onstenk-de Bie
F.Th. 
 

Een van de g
struikelblokken in springplanken te 
veranderen 
 

 
De Hr. Rutjens van 
de Brandweer 
Venlo verzorgde 
een interessante 
presentatie met 
b

brandpreventie voor ouderen.                         
 In het kort werd ingegaan op de meest

                      
 

ting aan elektrische apparatuur 

elangrijk is ook dat de 

voorkomende oorzaken: 
Wasdroger – kortsluiting/oververhitting als 
gevolg van stofvorming aan de achterzijde 
Kortslui
Vlam in de pan – geen water gebruiken om 
te blussen. maar de pan afdekken met een 
deksel. 
Tevens werd de aanwezigen duidelijk 
gemaakt dat bij brand in een 
appartementencomplex of in een 
rijtjeswoning de veiligste plek de eigen 
woning is vanwege het feit dat tussen de 
appartementen/woningen brandbuffers zijn 
voorgeschreven. B
vluchtroutes (trappen en galerijen) vrij zijn 
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van obstakels voor zowel de bewoners  als 
de hulpverleners. 
In een hedendaagse woning die volgestopt 
is met elektrische apparatuur zijn 
rookmelders onontbeerlijk, bij voorkeur 

onverhoopt brand ontstaat 

 op de 

e website van de Brandweer 
enlo, www.brandweer.venlo.nl

minimaal 2 rookmelders die aangebracht 
zouden dienen te worden in de hal beneden 
en op de overloop boven. Rookmelders 
zijn te koop in alle mogelijke vormen. 
Indien toch 
dient men onmiddellijk 1-1-2 te bellen, de 
ramen/deuren te sluiten, te blussen voor 
zover mogelijk en te wachten
brandweer.  
De presentatie van de Hr. Rutjens is na te 
lezen op d
V   

p genoemde website een 

dweer werd 

eg 2 rookmelders geplaatst. Alle 

. De coördinatie is in 

s 

t 
raard een stevig stuk duurder. 

et project “rookmelders” in Velden is een 
enraad 

ren belangrijk is 

geven door mevr. 
argriet van der Stegen, u kunt haar bellen 

7 3824068 maar u kunt 

illen Jeu de Boulen moeten ook lid zijn 

s vereniging 

ebruikt worden 
eren en 65 plussers. 

 mei 

elangstelling 

n 

eel veel geluk  is niet verdiend. En 
 heel 

an alle 
den van het KBO Velden.  

Tevens vindt u o
folder met de titel: Brandpreventie voor 
ouderen.  
 
Rookmelders 
Na de presentatie van de Bran
door het bestuur van de KBO nog 
aangegeven dat het tot 1 mei aanstaande 
nog mogelijk is zich aan te melden voor 
het  project “Rookmelders”. 
Voor EUR 13,50 worden door leden van de 
klussenplo
senioren binnen Velden kunnen zich voor 
dit project aanmelden
handen van Jeu Peeters(telefoon 077- 
4722094) 
Gewerkt wordt uiteraard volgens de regel
van de klussenploeg. 
Genoemde rookmelders werken op 
batterijen, rookmelders aangesloten op he
net zijn uite
H
project van de Senior
Arcen/Lomm/Velden samen met de KBO 
uit Velden 
 
Meer bewegen voor senioren 
Elke donderdag van 9 tot 10 uur kunt u met 
en op muziek gezellig gaan sporten in de 
“Kiësstolp”. 
Dat bewegen voor senio
behoeft geen nadere toelichting maar 
bewegen is vooral ook leuk wanneer het in 
een gezellige omgeving plaats vindt met na 
afloop een kopje koffie. 
De sportlessen worden ge
M

onder nummer 07
ook geheel vrijblijvend een proefles volgen 
op de donderdagmorgen 
 
Jeu de Boules 
Vanuit de Jeu de Boules vereniging is 
aandacht gevraagd voor het volgende. 
Jeu de Boulen op donderdagmiddag voor 
KBO leden. Zo staat dat in ons 
programmaboekje.  Zo gesteld zou dat tot 
misverstaan kunnen leiden. KBO leden die 
w
van de Kromme Herk. Kosten om lid te 
zijn van de Jeu de Boule
“Kromme Herk” bedraagt € 30,00 per jaar. 
 
Bezoek Zoo Parc Overloon met 
meer dan 50% korting 
In 2009 is de entreeprijs voor Zoo Parc 
Overloon € 16,50. U en uw huisgenoten, 
collega’s, vrienden of bekenden behoeven 
als u dat wilt slechts €7,25,- te betalen. De 
entreekaarten kunnen g
door volwassenen, kind
De kaartjes zijn onbe
ander is dus handig vo
gewoon een uitje same
Is er voldoende 
belangstelling voor 
dan kunnen deze 
kaartjes tot 22
2009 via het KBO 
Velden besteld 
worden. Heeft u 

perkt geldig. Een en 
or een familiedag of 
n.  

b
hiervoor of zijn er 
vragen neem dan contact op met Ger va
Rensch telefoon 077-4721797 
 
H
hetzelfde kan gezegd worden van
wat ongeluk. 
 
Adreswijziging 
Adreswijziging en andere mutaties v
le
Geef het even door aan: 

n  4Cor v/d Zanden telefoo 721334 of 
n 4721797  

 
  laeve 

Ger van Rensch telefoo
 
De Paad van ut laeve
De paad van ut
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waor ik altied op loup 
smeis struukel ik wal is 

oup 

 laeve 

an ut laeve 
meis du

maar as
zal ik d

men.  

genlijst beoordelen en 

Woonverbeter 
dvies”  wilt doen. 

en met de secretariaat van de 

 

sproken . 
Allerlei zaken die daar aan de orde 

k 
 de 

t 

t in ‘De 

•

tie 

werkgroep een 

  

el

                  

– 8502443 
- 4722782 

Jo van Keeken *  - 4721201 
 
Weet je nog van toen 

maar dae is neet te k
                *** 
De paad van ut
vol met koele en gater 
ut is gaeve en neme 
ok al sleiste eine flater 
                *** 
De paad v
s it ut ok pien 

 dae paad ophilt 
,r neet mier zien. 

Fr. Th. 04/09 
 

“Stand van zaken 
Woonverbeteradvies” 

Via de gemeente zijn door de Seniorenraad 
rond 15 februari 2009 een brief en een 
aanvraagformulier naar de diverse 
eigenaren/bewoners ouder dan 55 jaar 
gestuurd. In Velden hebben ruim 90 
eigenaren/bewoners daarop gereageerd. 
Deze mensen zijn reeds bezocht of worden  
maart/april 2009 bezocht. Samen met een 
Vrijwillige Ouderen Adviseur of iemand 
van de Seniorenraad is/wordt een 
uitgebreide vragenlijst doorgeno
Medio mei aanstaande zullen enkele 
bouwkundige mensen de bouwkundige 
zaken uit deze vra
een “Woonverbeteradvies” afgeven.  
Daarna kunt u zelf vrijblijvend besluiten 
wat u verder met het “
a
Zijn er nog  vragen dan kunt u altijd 
contact opnem
Seniorenraad 077-4732048. 
 
Uit de bestuursvergadering  van 1
april 2009 
Op 1 april heeft het bestuur de 
jaarvergadering van 10 maart nabe

kwamen,  zijn verder uitgewerkt.  
Verder  is er onder andere gesproken over:  

• Het Jaarprogramma 2009.  

• De Dorpsraad in oprichting:  In el
geval zal in het volgend overleg
gebruiksgeschiktheid van de mark
in Velden worden meegenomen. 

• Het afscheid van de gemeente 
Arcen en Velden zou nie
Maaspoort’ in Venlo moeten 
plaatsvinden, maar bijvoorbeeld in 
Sporthal ‘De Visgraaf’. 

 Het bestuur overweegt een 
Nieuwjaarsborrel voor alle senioren 
te organiseren. 

•  De bank aan de Vorstweg is er nog 
steeds niet. Het bestuur neemt ac
richting gemeente. 

• De redactie van de Nieuwsbrief 
bereidt als 
ledenwerfactie voor. Het doel is 
vooral meer pas gepensioneerden te 
bereiken.  

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) 
In het Nederlandse woud van regels is 
verdwalen niet moeilijk, derhalve beschikt 
onze vereniging over 5 VOA’s die  
opgeleid zijn om daar waar nodig voor 
onze leden de weg te vinden.  
De vrijwillige ouderen adviseurs zijn graag 
bereid om u ondersteuning te bieden.
De VOA’s met een * willen u bovendien 

bij reg w graag helpen en van u
belastingzaken. 
De VOA’s zijn als volgt bereikbaar: 

mbergh             Huub van den Ho – 4721955 
jaak Hovens    – 4721413 S

Frans van Neer *  
Wiel Scheffer    

 
Mooi werk van  Rien Poortvliet 
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Om in je agenda te schrijven:  
13 mei 2009;  Boottocht met 

vrijwilligers en 
leden. 

11 juni 2009;   Kermismatinee 
14 juli  2009   Fietsmiddag  
 
De volgende Nestor en nieuwsbrief komen 
uit op 19 mei 2009 
  
 
De beer 
De beer trapt in de rozentuin 
de bloemen en het beeld in puin, 

eft 
chts de rotte appel ziet 

aar de verheven dingen niet; 
 of eer 
te beer. 

dagmiddag 28 april van 

aar:                   De Kiësstolp 
hema:                Thuiszorg en alles wat 

daarbij komt kijken 
Verzorging:        Zorggroep / Groene Kruis 
 
 

omdat hij dom, en onbeleefd 
geen achting voor het schone he
en sle
m
een wezen zonder stijl
oemt men een ongelikn

F.Th. 
 
 

6e inloopmiddag  
 
Wanneer:           dins
14.00-16.00 uur 
W
T


