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Huifkarrentocht KBO Velden 
Met paard en huifkar een mooie tocht 

maken door de buitengebieden van 

Velden ,waar je normaal gesproken nooit 

komt dat is toch prachtig. Na het succes 

van het vorige jaar organiseert het KBO 

Velden samen met Lei Geelen ook dit jaar 

weer  een mooie tocht. De huifkartocht  

wordt dit jaar gehouden op dinsdag 29 

september 2009. Vertrek vanaf de 

achterzijde van de RABO bank precies om 

14.00 uur. De tocht is geheel gratis. 

Iedereen van het KBO die belangstelling 

heeft wordt van harte uitgenodigd. Indien 

nodig wordt je even geholpen bij het 

opstapje.  Hoewel de tocht  rustig gaat  

door de buitengebieden is het toch aan te 

raden een eigen plate/deken mee te nemen 

om op je benen te leggen. 

Om  enig inzicht te verkrijgen hoeveel 

mensen er meegaan is het nodig om je even 

aan te melden . 

Dat kan tot en met zaterdag 26 september 

2009 bij: 

Truus Verhaegh- Vosbeek   Rozenhof 31 

telefoon 077-4723128  

Zus Willemsen Pastoor Kesselsstraat1 

telefoon 077-4722125  

 
Joep als “voerman” tijdens huifkartocht 2008 in de 

bossen bij Lomm 

Uitnodiging voor jongere 

senioren en alle senioren die 

zich jong voelen! 
Op dinsdag 13 oktober 2009 nodigt de 

KBO Velden haar jongere leden (en 

overige belangstellenden) uit voor een 

brainstormmiddag in “De Kiêsstolp” 

waarop de volgende vragen centraal staan:  

 Wat heeft de KBO te bieden voor 

jongere senioren? 

 Welke extra activiteiten zou de 

KBO kunnen organiseren voor 

jongere senioren?  

 Welke prioriteiten kunnen we 

daarbij stellen?  

 Wie wil actief participeren als 

vrijwilliger en/of bestuurslid?  

De middag begint om 14.00 uur en duurt 

uiterlijk tot 16.00 uur. 

 

Welkom! 

 
Het is beter de eigen gebreken te erkennen, 
dan die van anderen op te sporen 
 

Jeu de Boules KBO leden 
Op donderdagmiddag is er voor KBO 

leden gelegenheid om Jeu de Boules te 

spelen bij “De kromme Herk “aan het 

Vilgertpad. De leden die dat doen dienen  

dan eveneens lid  te zijn/worden van de Jeu 

de Boules vereniging. Deze regeling blijft 

en nieuwe leden zijn altijd welkom. 

Oudere senioren uit de Rozenhof en 

omgeving voelen er dikwijls niets meer 

voor om lid te worden van de Jeu de 
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Boules vereniging of vinden het 

“Vilgertpad” wat te ver. Uit het oogpunt  

bewegen voor ouderen wordt voor de leden 

uit de Rozenhof of omgeving door Hay 

Fitten op de Stapperstraat de gelegenheid 

geboden, om op dinsdagmiddag om 14.00 

uur op zijn baan kennis te maken met het 

Jeu de Boules spel.  

Een en ander heeft de volgende voordelen:   

 Het is in de buurt. 

 Contact is altijd leuk. 

 Bewegen is goed en gezond. 

 Het is vrijblijvend en als je wilt ga 

je alleen maar kijken of drink je een  

kop koffie samen. 

 

Wel willen we graag weten of voor deze 

activiteit belangstelling bestaat.  

Graag even melden of er belangstelling is 

bij: 

Fien Wijnhoven-Telefoon 077- 4722064 

Ger van Rensch -Telefoon 077-4721797  

 

KBO Velden op braderie 
Op zaterdag 12 september 2009 was op de 

braderie in Velden een mooie stand te zien 

van de KBO Velden. Mooie houten spullen 

voor kinderen die met veel zorg waren 

gemaakt door het hobbygilde werden te 

koop aangeboden. Verder gaf het 

hobbygilde een demonstratie draaien van 

hout. Ook aan werving van nieuwe leden 

werd aandacht besteed. Met name voor de 

bijeenkomst voor jongere senioren op 

dinsdag 13 oktober 2009 om 14.00 uur in 

“De Kiêsstolp” werd extra aandacht 

gevraagd.  

Het is belangrijk dat deze mensen mee 

bepalen, wat het beste is voor de senioren 

in de toekomst. Al met al kan gesteld 

worden dat de activiteit hobbygilde/ 

werving zeer zeker geslaagd is te noemen. 

 
De belangstelling voor de KBO stand was goed 

 

Op bezoek bij…. 
Als ik mijn fiets parkeer op het looppad dat 

gaat naar het huis dat de naam draagt van                         

Brookbaänd  en  vervolgens aan de 

achterkant van de woning op het terras  

kom,  zegt de mevrouw die mij vriendelijk 

een goede morgen wenst, achterom komen 

is hier de gewoonste zaak van de wereld, 

want ieder bezoek wat hier moet zijn komt 

achterom. 

Maar dan kan ik mijn ogen bijna niet 

geloven. Niet vanwege de schoonheid van 

alles wat hier groeit en bloeit want dat is 

iets wat met geen pen te beschrijven valt zo 

mooi en verzorgt dat het allemaal is. Maar 

wat zie ik daar voor mijn ogen gebeuren? 

Het maaien van het gras wordt gedaan door 

een Automower en dat is een gras 

maaimachine die automatisch zich 

voortbeweegt over het gehele gazon die 

s‟morgens om 8 uur automatisch begint 

met maaien, tussentijds weer vanzelf naar 

een punt gaat om opgeladen te worden 

zonder dat daar een mensenhand aan te pas 

komt en met maaien stopt om 8 uur 

s‟avonds. 

Ik waande mij op een andere planeet echt 

waar. Kris kras van voor naar achteren en 

in alle richtingen alsof het een robot was 

wat het in feite denk ik ook is. Fantastisch 

echt waar. 

Maar nu eerst dat waar voor ik op bezoek 

ben gekomen. Het gebruikelijke kopje 

koffie wordt geserveerd en we gaan nadat 

ik de spelregels heb uitgelegd aan de slag. 

Geboren in Swolgen en groot geworden bij 

Vader en  Moeder thuis  in een gezin van 

twaalf kinderen waarvan zij het zevende 

kind in de rij was. Vijf jongens en zeven 

meiden waren toen elke dag aanwezig en, 

zegt ze met trots, het was altijd even 

gezellig thuis op de Schelberg met 

huisnummer 2. 

De kleuterklas heb ik in mijn geboorte 

dorp twee jaar bezocht en daarna moesten 

zoals gebruikelijk was in die tijd de meiden 

in Tienray en de jongens in Swolgen naar 

de lagere school. Voor de Tienderse jeugd, 

en dat op zijn Swolgens plat zegt ze, was  

het net andersom daar gingen de jongens in 

Swolgen naar de lagere school en de 

meiden bleven in Tienray bij de nonnen in 

het klooster tijdens de les. 
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Na de lagere school waar ze nog twee jaren 

het VGLO heeft gevolgd en met succes is 

zij vier jaar lang twee dagen in de week op 

de fiets van Swolgen naar Oirlo gegaan om 

alle diploma‟s voor Coupeuse te halen 

waar ze dan ook voor geslaagd is.  

Maar haar gedachten gaan dan nog even 

terug naar haar wonen thuis. Wij hadden 

een gemengd boerenbedrijf, zegt ze , met 

veel soorten dieren zoals koeien , kippen , 

varkens en noem maar op. Ook hier 

moesten de handen uit de mouwen worden 

gestoken en dat was in die tijd de 

gewoonste zaak van de wereld waar ik ook 

nooit moeite mee heb gehad verteld ze 

verder. 

Wat mij opvalt is dat in haar taalgebruik 

nog altijd woorden voorkomen  van uit 

haar geboorte dorp dat mij dus ook bekend 

voor komt.  

Dan breekt de tijd aan dat ze als ze achttien 

jaar jong is naar Sittard gaat voor een 

opleiding als gezinsverzorgster. Het is een 

mooi beroep wat ik zes jaar lang heb 

uitgeoefend en met plezier alhoewel het 

niet altijd even gemakkelijk was zegt ze. Ik 

trof het wel dat ik moest gaan werken in 

een groot gezin van tien kinderen en met 

68 gulden moest zien rond te komen wat 

bepaald geen kleinigheidje was in die tijd 

maar ik had daar weinig of geen moeite 

mee. 

Dan als er weer een Rozenfeest in Lottum 

wordt gehouden ontmoet zij, hoewel wij 

ons al van voor die tijd een beetje kenden, 

haar toekomstige echtgenoot en grote 

liefde natuurlijk.  

Na vijf jaren verkering gaan ze dan op 30-

01-1962 trouwen in Swolgen en na een 

leuke en gezellige bruiloft gaan ze wonen 

in Velden daar waar ze tot op vandaag nog 

steeds wonen. 

Ondanks dat Heeroom in de trouwmis zei, 

maak er geen kasplantje van, kwam het er 

toch van, zegt ze , want ik was binnen een 

week al in de kas aan het werk en heb met 

mijn man ruim veertig jaren samen 

gewerkt in de kas en hoofdzakelijk in de 

tomaten teelt. 

En ik weet nog goed, zegt ze, dat in het 

begin dat wij daar woonden het toch nog 

even behelpen was. We hadden geen 

elektriciteit in de pas gebouwde woning en 

moesten met een lange kabel vanuit de 

schuur zo het licht in de woning zien te 

krijgen. 

Uit hun huwelijk werden vier kinderen 

geboren, t.w. twee jongens en twee meisjes. 

En ze mogen zich gelukkig Opa en Oma 

noemen van acht  kleinkinderen, vijf 

meisjes en drie jongens waar ze gelukkig 

en trots mee zijn. 

Na het hoogwater, nu alweer zeven jaren 

geleden hebben ze het bedrijf weggedaan 

en zijn ze wat rustiger gaan leven. 

Dan krijgen we het over haar hobby‟s, te 

veel om op te noemen, zegt ze, maar een 

hobby wil ik er wel uitlichten en dat is dat 

ik sinds vijf jaar medewerkster ben bij het 

zitdansen die worden gehouden in de 

Rozenhof 2 in Velden waar iedereen die 

interesse heeft natuurlijk van harte welkom 

is. 

Zoals de wals, tango enzovoorts zijn eigen 

beweging heeft, zo heeft ook bij ons iedere 

muziek zijn eigen beweging van armen, 

benen, schouders, en zelfs met de vingers.  

Maar wij hebben ook nog tijd voor 

ontspanning wat  voor ons zelf is en dat is 

onder andere  veel  fietsen en vooral in de 

zomer maar als het weer het niet toe laat, 

dus in de winter, dan gaan we veel 

wandelen.  

Maar nu beste lezers van het KBO 

nieuwsblad,  hebben jullie inmiddels uit dit 

verhaal kunnen achterhalen waar ik deze 

keer op bezoek ben geweest? Er zullen best 

lezers zijn die zeggen ik denk van wel 

maar om alle twijfels weg te nemen, ik was 

bij. 

                                  

                      Miep Custers.  

                         of bij 

            Miep van Coen Verbeek.  

 

F.Theeuwen. 

 

MINIMABELEID van de 

GEMEENTE VENLO 
 

In de vorige nieuwsbrieven is informatie 

verstrekt met betrekking tot de algemene 

beleidsnormen en de bijzondere bijstand. 

 

In deze nieuwsbrief is onderstaand thema 

aan de orde. 
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Tegemoetkoming in de kosten van 

maaltijdenvoorziening.  
 

Bij deze regeling hebben we het over de 

meerkosten die verbonden zijn aan een 

maaltijdvoorziening.  

Voor deze regeling komen in aanmerking 

personen van 65 jaar en ouder en 

zelfstandig wonende personen met een 

lichamelijke of geestelijke handicap die 

daarvoor een indicatie van het CIZ hebben. 

Van de totale kosten van de maaltijd komt 

maximaal 60% voor vergoeding in 

aanmerking. Dus moet men zelf het restant 

betalen.  

Voor deze regeling geldt ook een 

draagkracht. Burgers die een inkomen 

hebben tot en met 110% van de 

bijstandsnorm (categorie A) krijgen 60% 

van de kosten vergoed. Burgers met een 

inkomen van 111% tot en met 120% 

(categorie B) krijgen daarvan de helft, dus 

30% vergoed. Met een inkomen boven 

120% heeft men geen recht meer op een 

vergoeding (voor inkomensgrenzen zie 

duurzame gebruiksgoederen). 

  

Er zijn een aantal mogelijkheden om van 

de maaltijdenservice gebruik te maken.  

 Mee-eten in verzorgingstehuis 

 Eetpunten (project van Wel.Kom) 

 Maaltijden bij Martinushof en De 

Bongerd 

 Koelversmaaltijden  

   

Indien voor de maaltijdverstrekking 

gebruik wordt gemaakt van een 

thuisbezorgde koelvers maaltijd komt ook 

de magnetron, die noodzakelijk is voor het 

opwarmen van de maaltijd, voor 

vergoeding in aanmerking op grond van 

het minimabeleid. Ook hier geldt dat de 

hoogte van  de bijdrage in de kosten van 

een magnetron is gekoppeld aan de hoogte 

van het inkomen. 

 

In de nabije toekomst zal het complete 

overzicht van het minimabeleid van de 

Gemeente Venlo op onze website 

www.kbovelden.nl  gepubliceerd worden.  

 

 

 

Raadsels.  
 

1- Het is een huis vol eten maar de 

deur is zij vergeten. 

 

2- Vertel me nu is welke wijzer 

      niet van koper is of van ijzer; 

      niet van hout, papier of steen, 

      maar van bloed,vel,vlees en been. 

 

3- een kop met haar meer is het niet, 

en voor de spinnen is het een groot 

verdriet. 

 

4- Welke palen zijn niet van ijzer 

      en ook niet van hout, 

     maar welke palen zijn dikwijls 

      een last voor jong en oud. 

 

5- Hem of haar ken je heel goed, 

      maar toch heb je die nooit ontmoet. 

 

6- Ik blijf wat ik ben, 

      zolang men niet weet wat ik ben. 

      Maar wet men wat ik ben, 

      dan ben ik niet meer wat ik ben. 

 

7- Tweebeen zat op driebeen. 

Toen kwam vierbeen,wou tweebeen 

bijten, 

       toen nam tweebeen driebeen 

       om het naar vierbeen te smijten. 

 

8- Welke makers 

       zijn bij het ziekbed slechte wakers? 

 

9- Met twee scherpe tanden 

       ben ik meestal op het land 

       maar met vier scherpe tanden 

       heb je mij vaak in de hand. 

 

10-Wie geeft onze koningin, 

      niet boos en ook niet lomp 

     en zonder dat iemand hem straft, 

     keer op keer een stomp. 

 F.Th. 

  

Probeer eerst zelf raadsels op te lossen. 

De antwoorden zijn te vinden op 

bladzijde 8 

 

 

 

http://www.kbovelden.nl/


 5 

Najaarsreis KBO Velden 
Een groot gezelschap (83 KBO leden) 

verzamelden zich op dinsdag 15 september 

2009 voor de najaarsreis. Met 2 bussen 

werd om 8.15 uur vertrokken naar het 

“Land van Maas en Waal” . Frans Vousten 

en Ger Peeters hadden er samen met 

reisorganisatie Ghielen er alles aan gedaan 

om er een leuke dag van te maken. Reeds 

om 9.30 uur waren bij “Moeke Mooren “in 

Appeltern. Eigenlijk wat vroeg, maar dat 

mocht de pret niet drukken.  
Wie is “Moeke Mooren” ?  

Moeke Mooren is een mevrouw die vroeger 

heeft gewoond in een boerderij vlakbij het 

hotel/restaurant wat nu nog haar draagt.. Deze 

mevrouw die 3 kinderen had is gestorven in het 

jaar 1918. Heel veel werk heeft zij destijds 

gedaan aan de oever van de oude Maas. Naast 

haar boerderij verzorgde zij het voetveer, maar 

zorgde ook voor andere  mensen (met seinvlag) 

dat ook hun lading door schepen werd 

meegenomen.  De eigenaar van de zaak is geen 

familie meer van “Moeke Mooren” 

De bootreis 
Volgens programma was s‟middags de 

bootreis gepland, maar een en ander werd 

door de reisorganisatie gewisseld met een 

ander gezelschap gewisseld. Het gebak en 

de koffie op de boot vormden een goede 

basis om de boottocht te starten.  Met de 

boot “De Sluizer” ( 40 meter lang in 1995 

gebouwd)  werd door kapitein Piet van Sta 

gestart voor een mooie boottocht. Buiten 

was het bewolkt maar droog en het was iets 

te koud om op het dek te zitten. Het gebied 

“De Gouden Ham” was allemaal recreatie 

wat de klok sloeg. In dit gebied waar voor 

1920 de Oude Maas heeft gelopen, zijn 

destijds 60 miljoen m3 zand/grind 

verwijderd. Vanuit het recreatiegebied 

kwamen we in de huidige Maas die rond de 

jaren 1920 door werkverschaffing met de 

hand was gegraven. We passeerden onder 

andere de plaatsen Megen (provincie 

Brabant) en Appeltern (provincie 

Gelderland). 

 
Zicht op Appeltern vanaf “De Sluizer” 

 

De provincie grens ligt precies midden in 

de Maas. Onderweg werd nog verteld over 

de diverse gebouwen/gemalen die links en 

rechts aan de oevers waren gelegen. Ook 

werd nog verteld, (hebben we destijds bij 

het nieuws gehoord) dat in 1995 de 

gebieden in  het“ Land van Maas en Waal”  

zijn ontruimd in verband met de dreigende 

dijkdoorbraak bij Ochten. 

 
De boot “De Sluizer”wordt verlaten. 

 

Na 2 uurtjes werd de mooie leerzame 

boottocht afgesloten. 

De Lunch 

Na de boottocht kon worden begonnen aan 

de lunch bij “Moeke Mooren”. Geen op- of 

aanmerkingen vernomen op de keurig 

verzorgde lunch. 

De busrondrit 

Rond 13.45 werd gestart met een 

busrondrit door het “Land van Maas en 

Waal”. We kwamen  onder andere door de 

plaatsen Batenburg (Heren van Batenburg), 

Bergharen, (Wat was er veel fruit te bewonderen) 

Horssen (burgemeester Luske- monument 

bronzen deur (gastvrijheid onderduikers) 

en natuursteen (bescherming/ 

geborgenheid), Altvorst(Donatuskerk 

(bliksem), Maasbommel (QKLQ) of (Q-

ke-la-Q), via de sluizen van Lith (in 2000 

Maxima sluis van 200 m geopend) weer 

terug naar “Moeke Mooren”. Nog even wat 
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drinken en om 16.45 weer in de bus om te 

rijden naar Zeeland voor het diner. 

Het diner 

Om 16.45 uur werd vertrokken naar het 

zalencentrum “Het Witte Huis” in Zeeland. 

We kwamen als eerste groep aan met onze 

bussen. Na ons kwamen nog minimaal 4  

bussen aan. Opmerkelijk was dat het 

personeel zo goed op elkaar was 

ingespeeld. 

 
Het diner in “Het Witte Huis” in Zeeland 

 

Het diner dat vrij snel werd geserveerd en 

was zondermeer goed te noemen. 

Tenslotte 

Een stukje rijden en we waren om 8.00 uur 

weer op de Markt in Velden. Een uur 

vroeger dan de planning aangaf, maar dat 

vond iedereen prima. Het commentaar van 

iedereen was, dat we  een prachtige dagreis 

hadden gehad.(Jammer dat Anneke ziek 

werd). Gezien de bovenverwachte 

deelname zal de reisorganisatie het 

volgend jaar zeker weer proberen een 

mooie reis te verzorgen.  
GvR 

 

Wie zijn beperkingen kent, heeft onbeperkte 
mogelijkheden 
 

Een fietsreisje langs de Rijn 
Vakantie 2009, evenals andere jaren stond 

er een fietstocht op het programma deze 

keer niet naar Oostenrijk, of langs de 

Moezel maar langs de Rijn van Basel in 

Zwitserland naar Velden. 

Vertrokken op dinsdagavond met de 

nachttrein vanuit Düsseldorf om de 

volgende morgen om 6.45 uur met de fiets 

aan de hand in Basel op het station te staan. 

Na een ontbijt bij een plaatselijke bakker 

en een bezoek aan de stad Basel op de fiets 

in noordelijke richting, wij hadden gekozen 

voor de Franse zijde van de Rijn dwars 

door de Elzas. 

De eerste dag werden we niet alleen verrast 

door de regen maar ook door de 

schoonheid van de dorpen in de Elzas, met 

bloemen opgesmukte dorpen met aan een 

kant de bergen van de Franse Vogezen en 

aan de andere kant de bergen van het 

Duitse Schwarzwald. 

De eerste overnachting vonden we in 

Bantzenheim na ongeveer 55 km vanaf 

Basel. 

De volgende dag ging de tocht door de 

dorpjes gewoon verder met halfweg een 

bezoek aan Neuf-Brisach, een oude 

vestingstad tegenover Breisach aan de 

Duitse zijde van de Rijn. Halfweg werden 

we overvallen door een hevig noodweer 

dat ons noopte enige tijd te schuilen in een 

schuur in Marckolsheim.  

Overnacht werd in Diebolsheim pal aan het 

Grand Canal d‟Alsace inmiddels bijna 140 

km onderweg. 

De volgende dag op weg naar Straatsburg 

fietsten we langs het prachtige Canal du 

Rhône au Rhin waar nog stevige 

opruimingswerkzaamheden werden 

verricht als gevolg van het noodweer een 

dag eerder. 

Na in Straatsburg de stad en het Europees 

Parlement bezocht te hebben ging de weg 

verder tot het eindpunt Drusenheim. 

De vierde dag voerde ons direct langs de 

Rijn naar Lauterbourg waar we de Frans-

Duitse grens passeerden, ongeveer 240 km 

vanaf Basel. Uiteindelijk hebben we die 

dag overnacht in het Duitse Germersheim, 

een oude Duitse stad waar de historische 

vesting in tact is gebleven. 

Dag 5 bracht ons al vroeg in de ochtend 

naar Speyer waar we nog een protestants-

christelijke kerkdienst in de Dom bezocht 

hebben waarna we koers zetten wederom 

over de veelal nieuwe dijken langs de Rijn 

naar Ludwigshafen. Na de 

industriegebieden van Ludwigshafen en 

Mannheim achter ons gelaten te hebben 

arriveerden we in de middag in Worms 

waar we een hotel vonden in het centrum 

van de stad aan de voet van de Domkerk. 

Worms is een mooie stad met een 

prachtige Domkerk en veel historische 

bouwwerken. 

De volgende dag op weg naar het 

historische Mainz met zijn prachtige 
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Rijnboulevard, even voorbij Mainz hebben 

we overnacht in het wijndorp Eltville 

ongeveer 400 km onderweg. 

De volgende dag op weg naar Bingen en 

Koblenz wat men noemt het mooiste 

gedeelte van de Rijn, we passeerden 

plaatsen als Bacharach, St. Goar met de 

Loreley, Boppard om te landen in Spay 

enkele kilometers voor Koblenz. 

Onderweg veel kastelen, ruïnes, oude 

burchten etc. 

Dag 8 vertrokken in Spay om na 15 

kilometer het Deutches Eck (met 

standbeeld van Kaiser Wilhelm) bij 

Koblenz te passeren.  Vervolgens 

onmiddellijk langs de Rijn via Andernach, 

Remagen met historische brug, Bad 

Honnef en Königswinter met Drachenfels 

te eindigen in Bonn. Bonn is een 

middelgrote stad met een gezellig en 

historisch centrum. 

De laatste dag via Köln met zijn prachtig 

gerenoveerde Rijnboulevard en Neuss op 

weg naar Velden waar we  ‟s avonds na in 

totaal 702 kilometer arriveerden. 

 
Huub v/d Hombergh 

 

Wie zijn beperkingen kent, heeft onbeperkte 
mogelijkheden 
 

Frenske en Theike. 
Zeg jong, ik waas gister efkes beej dich 

thoes en toen vertelde dien vruike daste 

nao Remund waas maar ik vraog mich aaf 

wat hebste dao te zeuke as ik vraoge 

meug ,zag Frenske? 

Nou ierlijk gezag te zeuke had ik dao niks 

maar um ederen daag nao dien gezicht te 

motte kieke dao vind ik ok niks aan maar 

dich meugs dat gerust vraoge huur want ik 

zeg dich dat toch neet, zag Theike.Maar 

um neet alles te verzwiege, ik bin met den 

trein gegaon maar ik kan der neet mier aan 

wenne dat allein reize en daorum bin ik 

taegen euver ein leuk megje gaon zitte en 

ik dach staek dich ein sigaret op dan begint 

ut praote vanzelf en dan schuut de reis 

lekker ok op of neet dan. Bin beniejd wat 

der nou kumpt, zag Frenske? Nou luuster 

maar dan zal ik  dich dat is fijn oet de deuk 

doon, zag Theike waer. ik dach, ik zal toch 

maar is iers die juffrouw vraoge of zeej dat 

good vind as ik ein sigaret opstaek. Wat 

zag dat megje dan,vroog Frenske? Nou die 

zag taege mich, meneer doon maar net of 

daste thoes bis. En toen, vroog Frenske 

hebste toen die sigaret aangestaoke?. Nae 

toen die juffrpuw zag doon maar net of 

daste thoes bis heb ik alles maar waer in de 

tes gestaoke want thoes meug ik ok neet 

rouke dat wetste toch man zag Theike. 

Ut zal wel aan den tied van ut jaor wal zien, 

zag Frenske waer maar ik leep gister euver 

den diek van de vaerwaeg dae nao Hasselt 

geit en wae leep dao? vertel, zag Theike. 

Nou dao leep mien buurmegje gans allein. 

Verwonderd vroog ik aan um, wat duis 

dich heej zoeë gans allein en ok nog zoeë 

laat? Nou zag dat megje ,ik bin miene 

vriend aan ut zeuke, ik zag, diene vriend, 

hoe zuut dae d,r dan oet as ik vraoge meug? 

Bin beniejd wat die dich vuer ein antwaord 

haet gegave, zag Theike. Nou die zag taege 

mich, hoe dae d,r oet zuut weit ik eigenlijk 

ok neet want ik heb um nog noeits gezeen. 

Maar wat ik dich al lang heb wille vraoge, 

zag Theike opens, doot geej thoes ok nog 

altied beije veur dat geej begint met aete of 

neet? Maar nae jong,zag Frenske , dat 

hebbe weej neet nuedig mien vrouw kan 

good kaoke weej hoeve nurges bang veur 

te zien, maar ik zeg wal is taege eur as zeej 

aan mich vrueg nao ut aete, en menke 

smaakte ut aete lekker of neet en ierlijk 

zegge huur? Dan zeg ik altied, heerlijk 

schatje maar zeg is ierlijk hebs dich gans 

allein allemaol die blikskes aope gemaakt? 

Maar dan wuurd ut altied dat ik weg kom 

huur. 

Ja jong, zag Frenske waer, ik mot nog 

altied dinke aan die waorzeggster vreuger 

die zag taege mich, ik kan jou nu al zegge 

met wie jij straks gaat trouwe, maar wat 

mich ut meiste is beej gebleve waas dat 

zeej zag toen ik vroog of weej ok kinder 

krege, uw eerste zoon zal een jongen zijn. 

Nou gaon maar gauw aete,zag Theike, van 

dae kwats geit mich den honger euver. Tot 

eine andere kier. 
F.Th. 

Ik denk niet aan alle ellende, maar aan 
de schoonheid  die rest. 
 

Bestuursmededelingen 

Uit de bestuursvergaderingen  van 2 en 

9 september 2009 
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Ondanks een drukke agenda na een lange 

vakantieperiode heeft het bestuur 

voortvarend vergaderd.  Een greep uit het 

besprokene: 

 Er ligt al een eerste voorstel voor 

de begroting voor het volgend jaar. 

Deze moet op grond van een 

nieuwe subsidieregeling al vóór 1 

oktober worden ingediend. Op 9 

september zijn de laatste puntjes op 

de i gezet.  

 Het rookmelder- en 

woningverbeteringsproject is 

afgesloten. Er volgt nog een 

eindrapportage. Mogelijk wordt 

daar een inloopmiddag aan gewijd. 

 Het „Sintendris‟matinee gaat 

definitief door op zaterdagmiddag 

28 november. 

 De volgende inloopmiddagen zijn 

op 27 oktober en 24 november. 

 Op dinsdag 13 oktober is er in „De 

Kiêsstolp‟ een bijeenkomst gepland 

voor jongere leden en overige 

belangstellenden met als 

belangrijkste vragen: 

1- Welke extra activiteiten zou 

de KBO kunnen organiseren 

voor jongere senioren? 

2- Wie wil actief meedoen als 

vrijwilliger of bestuurslid? 

 Er waren 83 aanmeldingen voor het 

najaarsreisje op 15 september. 

 42 personen hebben meegefietst 

met de jaarlijkse fietstocht, die dit 

jaar met succes is gehouden op 14 

juli.  

 De KBO is betrokken bij de 

oprichting van de Dorpsraad. 

Daarbij gaat het vooral over locale 

dingen. Er zijn vier werkgroepen 

ingericht rond de volgende thema‟s: 

1- Ruimtelijke ordening 

2- Welzijn/voorzieningen 

3- Bedrijven/verenigingen 

4- Communicatie 

 Op 9 september is een aparte 

vergadering gewijd aan de structuur, 

de werkwijze en de begroting van 

de KBO voor 2010. Besloten is 

begrotingen per activiteit of groep 

van activiteiten op te stellen en de 

diverse werkgroepen meer ruimte te 

geven om met het beschikbare 

budget te werken. 

 

De antwoorden en oplossingen van 

raadsels. 

1-  een ei. 

2-  Onderwijzer. 

3-  Een ragebol. 

4-  Hinderpalen. 

5-  Dat ben je zelf. 

6-  Een raadsel. 

7-  Man op een kruk, hond wil man  bijten. 

8-  Druktemakers. 

9-  Een ( hooivork ) 

10-De postbode als hij brieven stempelt. 

F.Th. 

 

VOA’S - VRIJWILLIGE OUDEREN  

ADVISEURS 
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 graag 

helpen bij regelen van uw belastingzaken. 

De VOA‟s zijn als volgt bereikbaar: 

Huub van den Hombergh  - 4721955                                           

Sjaak Hovens    - 4721413 

Jo van Keeken  *  - 4721201 

Frans van Neer *  - 8502443 

Wiel Scheffer    - 4722782 

Om in je agenda te schrijven:  

    

23 september 2009     Dag voor Ouderen 

29 september 2009  Huifkarrentocht 

 

De volgende Nestor en nieuwsbrief komen 

uit op 20 oktober 2009 

 

 

 

 

 

 

Het is leuk om belangrijk te zijn, maar het 
is ook belangrijk  om leuk  te zijn. 
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