
Nieuwsbrief KBO Velden

Koffiebijeenkomsten  met vrijwilligers

Nestorbezorging Dinsdag 26/10 10.00 uurLokaal 1 Ine/Ger v R.
Reizen Dinsdag 26/10 10.00 uurLokaal 2 (Jo/Frans)
Kienen Dinsdag 26/10 11.00 uurLokaal 1 (Ine Frans)
Biljarten en kaarten Dinsdag 26/10 11.00 uurLokaal 2 (Jo/Cor?)
Inloopmiddagen(afloop inloopmiddag) Dinsdag 26/10 16.00 uurZaal (Ine/Cor)
Kerstviering en matinees Woensdag 27/1014.00 uurLokaal 2?(Ine/Jo?)
Hobbygilde Donderdag 28/1010.00 uurLokaal 2 (Ine/Ger)
Felicitatiedienst Donderdag 28/1011.00 uurLokaal 2 (Ine/Jo)
VOA's/belastinginvullers Donderdag 28/1014.00 uurLokaal 2 (Ine/Marie-José
Klussendienst, vrijwilligershulp en Donderdag 28/1015.00 uurLokaal 2 (Ine/Ger)
incidenteel inzetbare vrijwilligers (samen)     
Koersballen (na afloop activiteit) Donderdag 28/1016.00 uurLokaal 2 (Ine/Frans)

Zoals eerder gemeld wil een afvaardiging van het bestuur graag afzonderlijk in gesprek met al onze
vrijwilligersgroepen om de activiteiten van de afgelopen periode te bespreken maar ook om vooruit te
kijken naar 2011. Elke reactie, elk idee maar ook elk initiatief is belangrijk om KBO Velden ook in 2011
slagvaardig te houden. Daarom is het belangrijk de besprekingen bij te wonen om samen sterk 2011 in
te gaan. Alle vrijwilligers worden bij deze van harte daartoe uitgenodigd. De besprekingen vinden plaats
in een lokaal van ‘De Kiêsstolp’. Onderstaand per activiteit de planning:
 

Alle vrijwilligers graag tot ziens, van harte welkom !

Oudste schouders dragen de zwaarste lasten

De KBO is verbaasd en teleurgesteld over het
feit dat de oudste Nederlanders meer dan
gemiddeld in hun portemonnee getroffen
worden. Geen feestelijke Prinsjesdag voor
ouderen! 
Uit de koopkrachtberekeningen van het demissio-
naire kabinet blijkt dat de koopkracht van ouderen
meer achteruitgaat dan die van andere huishou-
dens. Gemiddeld gaat de koopkracht van huishou-

dens er 0,25% op achteruit. Ouderen daarentegen
gaan er 0,75% op achteruit. Daar komt nog bij dat
in deze koopkrachtberekeningen niet alle maatre-
gelen zijn meegenomen. Zo zijn op inkomensgebied
de korting AOW-partnertoeslag, de omvorming van
de AOW-tegemoetkoming en de korting op deze
tegemoetkoming niet meegenomen. Dit kan al gauw
oplopen tot  een extra koopkrachtvermindering van
0,2%.
Ouderen die veel zorg nodig hebben zijn nog veel
slechter uit. Zij worden namelijk ook nog geconfron-
teerd met een forse bezuiniging op hun persoons-
gebonden budget, een hogere eigen bijdrage WMO/
AWBZ, hogere kosten voor fysiotherapie, mobili-
teitshulpmiddelen en medicijnen. Door deze opeen-
hoping van bezuinigingen worden ouderen extra
gepakt terwijl zij niet meer de mogelijkheid hebben
om deze aanslag op hun inkomen te compenseren.

De KBO komt tot de conclusie dat het demissionai-
re kabinet een gunstiger beeld schetst dan waar vele
ouderen mee geconfronteerd gaan worden.

De KBO richt nu haar pijlen op de Tweede Kamer
om de oneerlijke lastenverdeling ongedaan te
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Kapel van Genooi Venlo 
 
 
‘Juweel van volksdevotie'

'Kepelke van Genuë wea geit as -echte -Veldenaer
-allein of smeis mit vrouw of kind neet gaer enne
kiér doahaer. '
De dichtregels van de Venlose dialektdichteres Mien
Meelkop duiken met regelmaat op in verslagen van
Pieterpad-wandelaars die op hun marsroute langs
het fraaie Genooier kapelletje worden geleid. Iets
ten noorden van Venlo-centrum, waar aan de
Maasboulevard hard wordt gewerkt aan het nieuwee
stadssilhouet, bevindt zich een oase van rust en
devotie. Een stille, groene oase waar velen zich
dagelijks aan laven. Om u een indruk te geven: per
maand worden er gemiddeld 30.000 kaarsen opge-
stoken.    
 
 

 

Mobielke
Vandaag d’n daag haet idderein ein mobielke oppe
tes,
is daag en nach te bereike op ziene 06,
we kriège ein sms-je of eine mail,

dan kan ’t haos neet anders as dat ik ’t mich verbeel,
det door al die techniek die d’r besteit,
aan ech kóntak steeds mier verlore geit.
 

Herfst
 
Ik houd de herfst in mijn hand
Oogstrelend is de kleurenpracht
De mist ligt als een lijkwade over het land
 
Een kruidige geur stijgt op uit de aarde
Allesoverheersend
Stormwinden razen over het land
 
Zilverkleurig spinrag omhelst de struiken
Kevertjes zoeken hun weg
De laatste bloempjes vleien zich neder
 
De wolken spelen krijgertje in de lucht
Dan laat de zon zich plotseling zien
En legt een gouden gloed over het land

Titel van document
Fladderend tussen de bloemen en bladeren,
steekt zij af in felle kleuren.
Suizend en zoemend op de wind.
voelt zij de getijden naderen.
Verward door de vreemde geuren,
in een wereld die haar bemint.

2



"Frenske"
 
Uit de “Kieskop” nummer 26 van 15 – 31
Oktober 1947
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. Kwartelemerrt.
Liefe jongens
Zondag gelejen zein wei allemaal naar aarse gewees
daar was een fietsrenwedstreit en dat was beestig
spannent want eers hadde ze velde niet wille late
meedoen omdat we niet bei aarse en velde behore
maar later hebbe ze die stomme flaater tog maar
ingezien en mogte we meereije en in de eerste seerie
van tien van 10 tot 15 jaar ziegde we al drek dat
was joepie van simons wullem en toen kwam weer
een nieje serie en die won schelle teun nog en toen
greekte heel aarse en toen kwam de grootste toer
en die won beina lomme teike zeine zoon maar op
ut laatste moment kreeg hei een opduuvel van een
aarsese maar dat zag niemant en toen kwam dirk
zuitgees en die houwde er 3 baane uit en won alles
en toen won er nog iemant van lom en die kreeg
een krans maar voor velde waare der geen bloeme
maar ik eet tog liever veertig plus kaas dan keije en
herman van bertus rothof kan nu ook met losse hant
fietse en zoo goet dat zein hersens hem nu noch in
de nek hangen ram verduuzeld was ie en zein
broertje die ging bei wils piet met de stier vegten
en die loop nu ut agterste voorenen nu is de jach
voor de jagers oop en ut is verschrikkrlijk hoeveel
beesten er nu sneuvelen behalve bei geele tuun die
heef weer peg gehat die heef nu ook een jaggeweer
maar de eerste dag kletste het agtien keer anders

hat hei tien hazen en vier wilde zwijnen en vijf
reebokke twee ineens geschoten maar nu hat hei
zig saves maar een haas gekog en de ouwe handrie
van wylik uit schandele die mikte zoo prezies dat
hei zein hont in duizent stukke schoot want die zei
niks meer en benders bert zeine foksterreur die kon
geen vragwage verdragen en is nu begrave onder
de peereboom en sanders bert heef al de hele week
ruzie met zein an en ze zegge dat ut nooit meer
goet wort want hei begon deze week al om zes uur
een hont op te hange en om half elf begon hei hoe
langer hoe harder te blaffen en toe heef an bert de
deur uigegooit zonder ete de hele dag en saves om
ag uur was de hont al een leik en de ouwewethouwer
wou deze week twee vegtende honde uit mekaar
trekke en toen kreeg hei zelv een flinke hap maar
dat komp der van want als twee honde vegte om
een been kreig de derde op zein teen dat zeg joepie
van de koster ook altijd en ut is jammer dat jullie
niet kunne meestemme hier bij ons dan konden
jullie prezies zien hoe velde door aarse beduuveld
wort maar wat ut is mag ik niet zegge want dat is
allemaal amsgeheim zegge ze in aarse maar as velde
op velde stemt en geen landverrader wort winne we
tog dat zeg joepie ook maar dan ook velde stemt
velde denken jullie hier ook aan dan ga ik nu weer
lekker slaapen en denk en bit weer heel veel voor
jullie. Daaaaag jullie eeenig liefhebbende FRENSKE
                                                                        -
                                                      FV
 

Um euver nao te dinke.
Waen vecht kan verleeze,
Waen neet vecht is al verlaore.
 
In ut juuste leech en op ut juuste augenblik,
is alles bijzonder.
 
Alles waste euver ut laeve liers kinste in dreej weurd
same vatte,
ut geit wieër.
 
Maak tied veur dien gezin,
ut is de bron van ein groeët riekdom.
 
Den tied geit veuroet,
allein in dien gedachte kinste truuk.
 

Veur eine optimist,
schient de zon ok door kleine raempkes.
 
Ein hand vol wermte is,
ein hand vol kracht.
 
Dao zit smeis mier geluk in kleine genoegens,
dan in groeëte gebeurtenissen.
 
De jeugd is de waervelwind van ut laeve.
 
Efkes stil staon,
is smeis eine groeëte veuroetgang.
 
Frans Theeuwen.
 

Zo maar...
Gave
Twee belhamels smeden een plan om huis aan huis geld op te halen voor een of ander doel. Zegt de een:
"We noemen het gewoon "geld voor God". Als ze bij het eerste huis aankomen, doet een meneer open
en luistert naar wat ze te vragen hebben. Daarna vraagt hij: "Hoe oud zijn jullie?" Ze antwoorden "10 en
11, meneer" Meneer: "Wel ik ben er 80 en zal hoogstwaarschijnlijk eerder bij God zijn dan jullie. Als ik
hem dan zie, geef ik het geld zelf wel aan Hem"
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Meldactie AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ)
regelt langdurige zorg. Het gaat om zorg thuis,
geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en
de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Sinds
2009 zijn  de regels veranderd. Veel mensen die
gebruik maken van de AWBZ- zorg hebben te maken
met veranderingen. Zij krijgen minder zorg, soms
zelfs geen zorg meer. Maar het kan ook zijn dat er
niets verandert of dat juist meer zorg mogelijk is.
 
Krijgt u zorg via de AWBZ?
Doe in oktober mee aan de landelijke Meldactie
AWBZ.
 
Kent u iemand die te maken heeft met de AWBZ-
zorg?
Vraag dan of hij/zij ook deze maand meedoet aan
de Meldactie AWBZ.

 
De Meldactie AWBZ wordt georganiseerd door zeven
landelijke cliëntenorganisaties. Zij willen weten wat
de veranderingen voor u en anderen betekenen. Alle
gemengde ervaringen verwerken zij- uiteraard
anoniem- in een rapport voor de regering en de
Tweede Kamer.
Melden is dus belangrijk: het zijn signalen uit de
samenleving waar de overheid niet omheen kan.
 
Melden kan op twee manieren:
1    Ga naar www.meldactieawbz.nl en vul de
vragenlijst in.
2    Bel naar (030) 2916777 op werkdagen tussen
10.00 tot 16.00 uur
 

Uw mening telt!

Even nadenken
De morgenstond heeft een kater in de mond.
Als je hoort hoe het klokje thuis tikt zit je niet in het
café
Wie een kuil graaft voor een ander krijgt dorst.
Als mam van huis is komt het bier op tafel.
Beter een biertje in de hand dan tien op de grond.
Waar gedronken wordt vallen druppels.
Oost west dorst gelest.

Zoals het tapje thuis tapt zo tapt het nergens.
Alleen voor bier komt de aap uit de mouw.
Iemand een biertje van eigen tap geven.
Hoge glazen vangen veel bier.
Men kan nooit weten hoe een koe een pilsje opent.
Men moet geen dode biertjes uit de tap halen.
 
Frans Theeuwen.

Geef klein geluk door - blijf in contact
 
U hoeft waarschijnlijk niet eens lang na te denken.
Er is altijd wel iemand in uw omgeving die een klein
gebaar van erkenning kan gebruiken. Op een mooie
manier laten weten dat u aan iemand denkt..! Even
laten weten dat u stilstaat bij het geluk of de min-
dere tijden die deze persoon doormaakt. Of gewoon
een gebaar dat u de ander werkelijk ziet en aandacht
wil geven.                                  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat kunt u nog meer doen? 
Nodig je buurvrouw/man af en toe uit voor een kopje
koffie. 
Maak regelmatig een praatje in de portiek of over
de heg. 
Ga op ziekenbezoek. 
Stuur een kaartje, een brief of een mailbericht.
Bied aan (regelmatig) de boodschappen te doen. 
Ga samen met iemand winkelen. 
Wees (regelmatig) de chauffeur naar het ziekenhuis
of naar een familielid. 
Bied een bosje bloemen of een paar mooie takken
aan uit eigen tuin. ‘Excuus: wij hebben zoveel,
kunnen we u er een plezier mee doen?’ 
Vraag iemand mee voor een wandelingetje. Lopend
praten mensen soms gemakkelijker. 
Wees je bewust dat mensen soms buiten een groep
kunnen vallen. Betrek hen erbij. 
Probeer in je contact aan te sluiten op het tempo
van de ander. Voor ouderen en mensen met beperk-
te energie gaan dingen vaak te vlug. Geniet van
deze onthaasting in plaats van u te verbijten...! 
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Nieuws van de Dorpsraad

- Architect heeft wijzigingen Brede Maatschappelijke Voorziening verwerkt. Binnenkort toelichting.
Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat het gebouw in 2013 gereed zal zijn.

- De dokterspraktijk in de Kloosterstraat zal worden afgebroken bij de nieuwbouw van de appartemen-
ten. Er komt tijdelijke huisvesting

- Gesprekken met de diverse verenigingen/bewoners in Velden zullen in november/december 2010
worden gehouden. De diverse gegevens  zullen in een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP)worden verwerkt.

- Aan de gemeente Venlo wordt een brief geschreven om een 2 tal verkeerszaken op het totale ver-
keersplan  in de gemeente Venlo te krijgen. (Snelheid Oude Venloseweg binnen de bebouwde kom en
verbetering  kruispunt Rijksweg/Markt als BMV klaar is). 

- De gemeente heeft de ongelijke stenen bij de oversteek nabij RABO bank weggehaald en vervangen
door tegels. (Gemakkelijk voor rollators en rolstoel gebruikers)

Maandag 4 oktober 2010 was de vorige Openbare vergadering van de Dorpsraad. Naast de 17 leden van
de Dorpsraad woonden 15 personen uit Velden de Openbare vergadering bij.
De volgende Openbare Vergadering is op maandag 14 december 2010. Iedereen is van harte welkom.
Enkele zaken die aan de orde kwamen

Weet je nog van Toen? 
Op deze foto uit omstreeks 1946 staan helemaal bovenaan, van links naar rechts: Tinie Vosbeek (krant);
Maria Steegh (Schelle Jan) en Maria Hermkens (Sjeng). In de tweede rij: An Litjens (Tun); Annie Luijpers
(Grubbenvorst); Mien Clabbers (Maan); Nel Nielissen (Grect); Bep Walter (Hay) en Jo Arts (No 1). In de
derde rij: Annie Peeters (Haoves Duur); Maria Crommentuyn (Gir); Toke Flinsenberg (Hand); Mia Wolfs
(bij Backus, politie); Leentje Simons (Wullem, vrachtrijder) en Iedje Fleuren (Joep). En in de vierde rij:
Tien Schlooz (Jan); Maria Zeelen (Gir); Toos Hoeijmakers (Thei); Wiesje Engels (Hand); Ine Geelen
(Kuilbkes Graad) en Maria Lommen (Handrie, Schandelo).

Zo maar.......
Bedenk steeds dat je uniek bent, net als iedereen.
Niet wie weinig bezit maar wie veel wenst, is arm.
De moeilijkste dingen zijn niet onmogelijk.
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Marie- José Peters Extern Secretaris 077-4721874 mjvtpeters@hetnet.nl
Ger van Rensch Intern Secretaris 077-4721797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v/d Zanden Penningmeester 077-4721334 hondorado@wanadoo.nl
Jo van Keeken Vice Voorzitter 077-4721201 jovankeeken@planet.nl

Correspondentie voor bestuur   secretaris@kbovelden.nl

 

Vrijwillige ouderen adviseurs(VOA's)

Huub v/d Hombergh 077-4721955
Sjaak Hovens 077-4721413
Jo van Keeken* 077-4721201
Frans van Neer* 077-8502443
Wiel Scheffer 077-4722782

In het Nederlandse woud van regels is verdwalen niet moeilijk, derhalve beschikt onze vereniging over 5
vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s) die inmiddels 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 het regelen van belastingzaken.
Indien u daar prijs op stelt op dan kunt u de volgende VOA’s bellen:

 

Uit de bestuursvergadering van 6 oktober 2010
 
De bestuursvergadering van 6 oktober was vooral
gewijd aan de voorbereiding van de bijeenkom-
sten met de vrijwilligers. Een afvaardiging van
het bestuur zal zoals gemeld eind oktober gesprek-
ken voeren met alle afzonderlijke vrijwilligersgroe-
pen. Het gaat vooral over de gang van zaken in de
groepen, wat zij aan middelen en menskracht nodig
hebben om ook in 2011 weer een goed programma
aan te kunnen bieden. Bij de vorige Nieuwsbrief hebt
u een lijst aangetroffen met alle bekende vrijwilli-
gers en een planning voor de gesprekken. Elders in
deze Nieuwsbrief treft u de beperkt gewijzigde
planning opnieuw aan, nu met de lokalen waarin de
besprekingen worden gehouden. Stond u niet op de
lijst, maar bent u toch vrijwilliger of zou u dat willen

worden: kom gerust naar de bespreking met de
groep van uw keuze. Van harte welkom!
 
Verder op de agenda o.a.:
De strijd tegen de bezuinigingsplannen op het seni-
orenwerk, die de gemeente wil doorvoeren.
Het concept jaarprogramma 2011
Stand van zaken BMV: de KBO maakt deel uit van
de klankbordgroep, maar zal zich daarin kritisch op
stellen. We vragen ons langzamerhand af wat de
meerwaarde is van een BMV voor Velden. We heb-
ben in gesprekken daarover al alternatieven aange-
dragen.
Start organisatie van het ‘Sintendris’matinee op
zaterdagmiddag 27 november en van de Kerstvie-
ring op dinsdagmiddag 14 december.

Ledenmutaties van het 3e kwartaal 2010
Aanmeldingen:    
Hafmans Mevr. G Oude Heerweg 31 5941 EH  Velden 077- 4721754
Otjens Mevr. M.L.F Graaf Gerhardstraat 34 5913 VS  Venlo 077- 3541521

Overleden leden:    
Brands-Hoogland Mevr. W Deken van Oppensingel Venlo 07-02-1924
Kresse-Achten Mevr. A.M. Kloosterstraat 31 Velden 23-11-1924
Peters Dhr. G.J. Genooierweg 98 Velden 20-07-1928
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Inloopmiddag op 28 september

 
Het motto van deze inloopmiddag die bezocht werd
door 55 KBO-leden was de “De derde levensfase”.
De presentatie werd op enthousiaste wijze verzorgd
door oud-Veldenaar en geriatrisch arts René
Smeets.
In feite ging het erom hoe we op senioren leeftijd
in staat zijn om zoveel mogelijk kwalen te voorko-
men en om de kwalen te voorkomen dient men in
staat te zijn de symptomen te herkennen.
De meest voorkomende ziekten bij senioren pas-
seerden de revue: hart en vaatziekten, suikerziekte,
hoge bloeddruk en prostaatproblemen bij mannen.
De bijbehorende symptomen werden door René
Smeets en kaart gebracht waarbij ook aangegeven
werd wat te doen bij welke symptomen.
Uitermate geruststellend kan natuurlijk een visite
aan de huisarts zijn om de bloeddruk, het cholesto-
rolgehalte en de PSA-waarde te laten meten.
Echter de meest belangrijke goede raad die de be-

zoekers meekregen was de manier van leven, een
manier van leven die natuurlijk iedereen weet: niet
teveel eten, gezond eten, niet roken, niet teveel
alcohol drinken, veel bewegen etc.
Met andere woorden: “Bewust bezig zijn met je
eigen gezondheid”.
 

Voor de pauze werd ook nog het thema “dementie”
aangeroerd, dementie is niet altijd te voorkomen
omdat dementie niet geheel vrij is van erfelijke in-
vloeden. Dementie is wel deels te behandelen
wanneer de problemen het gevolg zijn van vaatver-
nauwingen.
De beste training voor dementiepatiënten is nog
altijd het trachten zolang mogelijk de normale da-
gelijkse contacten met andere mensen vol te hou-
den.
 
Na de pauze werden door de bezoekers talrijke
vragen gesteld met name over het laatste gedeelte
van de presentatie, uit de antwoorden werd duide-
lijk dat elk dementieprobleem zijn eigen karakter
heeft en dat behandeling sterk beïnvloed wordt door
de communicatie tussen arts, patiënt en familiele-
den.

Nieuwe mogelijkheden om een PGB te krijgen
Aanvragers van een pgb voor palliatieve
thuiszorg kunnen alsnog een pgb kunnen
krijgen. Dit is een nieuwe categorie bovenop
de drie eerder door het ministerie vastgestel-
de uitzonderingscategorieën op de pgb-stop.
De minister is tot dit besluit gekomen omdat
de meldactie van belangenbehartigingsorga-
nisatie Per Saldo schrijnende situaties voor het
voetlicht bracht. De Unie KBO heeft de brand-
brief van Per Saldo ondersteund. 
Op 17 juli jl. benoemde de minister al uitzonderings-
categorieën zoals cliënten die, als ze geen pgb
krijgen, in een duurdere zorginstelling zouden
moeten worden opgenomen. Daarnaast blijven
ouders recht houden op een pgb voor kinderen die

na behandeling in een ziekenhuis verdere medisch
specialistische behandeling nodig hebben door een
verpleegkundig kinderdagverblijf, een kinderhospi-
ce of een kinderthuiszorgorganisatie. Ten slotte
maakt de minister een uitzondering voor cliënten
die in pgb-gefinancierde ouder- of wooninitiatieven
willen verblijven.

Ten aanzien van de eerste categorie heeft de Unie
KBO in CSO-verband aangegeven dat het niet ac-
ceptabel is dat cliënten zelf in onderhandeling
moeten treden met het zorgkantoor. De Unie KBO
is van mening dat de PGB een vast onderdeel van
de AWBZ-zorg moet worden en de subsidieregeling
opgeheven dient te worden.
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Redactie Nieuwsbrief
Ger van Rensch 077-4721797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Huub v/d Hombergh 077-4721955 h.v.d.hombergh@gmail.com
Jo van Keeken 077-4721201 jovankeeken@planet.nl
Frans Theeuwen 077-4721402 f.theeuwen@planet.nl

Volgende nieuwsbrief  30 november 2010   
Kopie voor nieuwsbrief (uiterlijk 22 nov.2010)  nieuwsbrief@kbovelden.nl

 

Halve dagreis Waalwijk
 
Op 14 sept om 12.45 uur vertrokken we voor de
najaarsreis van de KBO naar het schoenmakersmu-
seum in Waalwijk. Hier arriveerden we een beetje
te vroeg zodat we de koffie met het plaatselijk gebak
de zgn. halve zool al direct bij binnenkomst kregen.
Vervolgens kregen we een diapresentatie over de
opkomst van de schoenmakerijen, vanaf de 15de
eeuw al een bijverdienste voor de kleine boeren en
met als hoogtepunt de schoenfabrieken in de 19de
eeuw toen er in de Langstraat meer dan 200 waren.
Met de oprichting van de Europese Gemeenschap in
de jaren 50 van de vorige eeuw zette het verval in
en nu zijn er nog maar een paar over. Hierna werd
in 2 groepen het museum bezocht waar schoenen
en allerlei machines voor de schoenmakerij tentoon-
gesteld zijn, tevens kregen we hier uitgelegd hoe
de huiden tot leer bewerkt werden Om 17.00 uur
vertrokken we weer richting Velden waar we bij
aankomst in de Maasduinen een goed verzorgd diner
aangeboden kregen.

Samengevat kunnen we zeggen dat het een goed
geslaagde en interessante halve dagreis was.
 
Cor en Ine
 

6e Inloopmiddag op 26 oktober 2010
 
Op 23 maart kende Velden het poederbriefincident,
daarom kon toen de inloopmiddag met de politie
geen doorgang vinden. Inmiddels is er een nieuwe
afspraak gemaakt voor 26 oktober. Dan verwachten
we de heer Jan Rijniers, waarnemend gebiedsmen-
tor voor Arcen, Lomm en Velden, die ons een en
ander komt vertellen onder de titel: ‘De politie: je
beste vriend!’ Hij zal nader ingaan op wat we wel
en niet kunnen verwachten van de Politie en ook
waar we op moeten letten en wat we zelf kunnen
doen voor een veilige woon- en leefomgeving.
 
 
De middag begint gewoontegetrouw om 14.00 uur
in de Kiêsstolp waar de koffie en thee  weer voor
eigen rekening zijn. Denk aan wat kleingeld. Zie ook
de advertentie in ‘Het Klokje’. Graag tot 26 oktober. 

 
 
 

"Sintendris Dansmatinee" en "Kerstviering"
Beide activiteiten worden elk jaar goed bezocht.
Heeft u belangstelling noteer dan alvast deze activiteiten op uw kalender.
 
Zaterdag 27 november 2010 "Sintendris dansmatinee"
Dinsdag 14 december 2010 : "Kerstviering"


