
Nieuwsbrief KBO Velden

De Website van de KBO Velden
De Website van KBO Velden ziet er keurig uit. (zie ook voorbeeld) Veel tijd en moeite is er gestoken om
een mooie Website te maken. Veel leden maar ook belangstellenden bezoeken dagelijks de Website.
Bezoekt u de site nog niet, dan is het zeker de moeite waard om het te proberen onder www.kbovel-

den.nl  Zeker wo-
rdt er komende
tijd nog aan ge-
werkt om een en
ander verder uit te
breiden of te ver-
beteren. Heeft u
suggesties geef

het door aan Huub v/d Hombergh of Jo van Keeken van de redactie van de nieuwsbrief. (adres/ mail van
Huub en Jo zie blad 8). Eveneens willen we als bestuur en  redactie van de nieuwsbrief graag weten welke
mensen over een mailadres beschikken.
Als u over een mailadres beschikt stuur dan een mailtje naar een van onze redactieleden
(mailadressen zie blad 8) Zodoende ontvangen wij automatisch uw mailadres die wij dan in een lijst
kunnen verwerken.

Ledenmutaties- Geef ze even door.
Wijzigingen in het ledenbestand zullen er altijd zijn.
Belangrijk is dat leden die verhuizen ook het nieuwe
adres even doorgeven. Verder vergeten kinderen
dikwijls door te geven dat hun vader of moeder is
overleden. In veel gevallen weet het bestuur wel
of een lid is overleden. Niet in alle is dit echter be-
kend. Zodoende kunnen er vervelende zaken ont-

staan. Denk maar eens aan contributie afschrijven
van iemand die al een hele tijd is overleden. Dus
families die zijn verhuisd en kinderen of familieleden
van leden die zijn overleden geef dit even door aan:
Penningmeester KBO Velden 077-4721334 of aan
Intern secretaris van de KBO Velden 077-4721797
 

5e inloopmiddag 2010
Op dinsdagmiddag 28 september aanstaande vindt de vijfde inloopmiddag plaats van dit jaar. We hebben
de heer René Smeets, geriater en oud-Veldenaar, bereid gevonden ons iets te komen vertellen over
gezond ouder worden. Zijn verhaal heeft als titel: Aandacht voor de derde levensfase!
De middag begint om 14.00 uur en wordt gehouden in 'De Kiêsstolp'. Zie ook de advertentie in 't Klokje.

Agenda KBO Velden (sept-okt)
21 september 2010 Nestor en nieuwsbrief nummer 36 komen uit
28 september 2010 Inloopmiddag
6 oktober 2010 Bestuursvergadering KBO Velden
27 oktober 2010 Nestor en nieuwsbrief nummer 37 komen uit
Reserveer 27 november 2010 Sintendrismatinee
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Rood licht
Een vrouw is met haar eigen en met haar buurkin-
deren naar de Efteling geweest. Bij
s’ Hertogenbosch reed ze door een rood verkeers-
licht en werd prompt aangehouden door de politie.
De agent stak zijn hoofd door het portier en zegt:
“Kon u niet stoppen mevrouw?” De vrouw antwoord-
de: “Sorry agent, ze zijn niet allemaal van mij ? ”

Mooie herfstfoto

Nieuw logo KBO Limburg
Het logo betekent: Oog voor belangen, wensen en

behoeften van senioren en een en
ander omzetten in concrete activiteiten

Bestuursmededelingen

* Het bestuur kan voor 2011 nog subsidie aanvragen op basis van het aantal leden. De gemeente
Venlo subsidieert geen afzonderlijke activiteiten meer en vanaf 2012 zou er helemaal geen
subsidie meer verstrekt worden aan ouderverenigingen.

  

* Een afvaardiging van het bestuur zal eind oktober gesprekken voeren met alle afzonderlijke
vrijwilligersgroepen. Het gaat vooral over de gang van zaken in de groepen, en wat zij aan
middelen en menskracht nodig hebben om ook in 2011 weer een goed programma aan te
kunnen bieden. Bij deze Nieuwsbrief treft u een lijst aan met alle bekende vrijwilligers en een
planning voor de gesprekken. Staat 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.

  

* Het bestuur heeft een zorgvuldig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om zelf een gymclub
op te richten, naast de activiteiten van Synthese. In een brief aan de betreffende leden gaat de
voorzitter nader in op de redenen om dit niet te doen. Zelf organiseren levert risico’s op voor de
KBO, waarvan we de gevolgen niet voldoende kunnen overzien. De voorzitter besluit haar brief
aldus: “Het bestuur begrijpt dat door het stapelen van kosten bepaalde activiteiten voor onze
leden onbetaalbaar worden. Wij betreuren dat ten zeerste. Desondanks vindt het bestuur het
niet verantwoord om als KBO de organisatie van het Bewegen Voor Ouderen op zich te
nemen.

  

 ~  De financiële risico’s zijn te groot   
 ~  We kunnen niet meer terugvallen op de professionaliteit van Synthese   
 ~  De continuïteit van de lessen kunnen we niet waarborgen.   
 ~  We blijven bij ons eerder ingenomen standpunt dat we geen activiteiten   organiseren die al

in het dorp door anderen worden aangeboden.”
  

Uit de bestuursvergadering van 8 september 2010
 
 Na de zomervakantie heeft het bestuur de draad weer opgepakt en zijn er een aantal zaken besproken
en een aantal afspraken gemaakt. De belangrijkste zaken op een rijtje: 

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.     ( Fr. Th.)
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Samenwerking Unie KBO en NOC & NSF 
Unie KBO is een samenwerking aangegaan met
NOC*NSF. KBO-afdelingen krijgen via deze
samenwerking de mogelijkheid om sport aan
te bieden in samenwerking met de sportbon-
den. Er is inmiddels een pilot gestart in de
provincies Groningen, Gelderland en Limburg.
Als deze pilot succesvol is, worden de plannen
volgend jaar bij de rest van de provincies
uitgerold. Uitgangspunt is dat sport en bewe-
gen laagdrempelig is of wordt. 
 
De betreffende KBO-afdelingen verzorgen in samen-
werking met NOC*NSF tal van sport- en beweegac-
tiviteiten voor hun leden. De tien sportbonden die
nu deelnemen, laten via een 'Menukaart' zien wat
ze aanbieden. Wanneer een afdeling een andere
sport aan wil bieden dan op deze Menukaart ver-
meldt wordt, onderzoeken UnieKBO en NOC*NSF
samen de mogelijkheden om deze activiteit aan te
bieden. 'Zorgeloos sporten en bewegen' is het
credo.

De sportbonden hebben de afgelopen jaren een
uitgebreid sportaanbod ontwikkeld voor 50-plus-
sers. Dit aanbod is afgestemd op de wensen van
ouderen. Daarbij staan gezelligheid, gezondheid en
plezier centraal. Voor de kwetsbare ouderen is sport
een goed middel om door te bewegen gezonder te
leven, maar misschien nog wel belangrijker, om via
deelname aan een bewegingsactiviteit nieuwe
mensen te leren kennen. Met deze nieuwe sport-
vrienden kunnen dan verschillende (ook andere)
activiteiten worden ondernomen. De jonge genera-
ties ouderen zijn gewend meer te bewegen en te
sporten. De uitdaging is om dit ‘sportieve kapitaal’

van deze babyboomers om te zetten in een blijvend
actieve leefstijl.

Senioren en sporten
Bewegen is gezond, maar hoe groot het effect is,
wordt soms onderschat. Het verkleint de kans op
hart- en vaatziekten, vermindert of voorkomt oste-
oporose, helpt bij tegen artrose, tegen depressie en
het kan diabetes (suikerziekte) helpen voorkomen.
Bij senioren is het vaak nog niet bekend dat sporten
soms een levensverbeterende functie kan hebben.
Mensen met bijvoorbeeld artrose blijven vaak stil-
zitten omdat bewegen pijn doet. Uit onderzoek blijkt
dat doormiddel van bewegen niet alleen de spieren
rond de gewrichten aansterken, maar dat ook de
botstructuur verandert. Stilstand is achteruitgang.
Het lichaam voelt beter als het beweegt.

Niemand is te oud om te sporten of om hiermee te
beginnen. Ruim 59% van de 50-plussers beleeft al
plezier aan het beoefenen van een sport, daarvan
is 36% lid van een sportvereniging. Sport en seni-
oren gaan dus prima samen. Dat bewijs wordt niet
alleen geleverd door groeiende ledenaantallen bij
de sportverenigingen, maar ook daarbuiten. Belang-
stelling voor fitnesscentra, golfbanen, wandeltoch-
ten, fietsroutes en het toenemende aanbod in ac-
tieve vakanties voor senioren, illustreren dat nie-
mand te oud is om in actie te komen.
 
 
 
 
 

Foto "de Koe"
"De Koe". Een mooi kunstwerk in het centrum van Velden.
Kleine kinderen zullen er niet gauw omheen lopen. Even op "De Koe" zitten zeggen ze dan tegen pap/mam

of Opa/Oma. Ook heel veel
mensen fotograferen "De
Koe"of "het Fontein" De
Stichting Veldense Volks-
cultuur behartigt alle zaken
die met kunstwerken en
monumenten in Velden te
maken hebben. Onlangs
heeft er een gesprek met
de gemeente Venlo plaats-
gevonden. Daarbij is afge-
sproken dat beheer en on-
derhoud wordt overgeno-
men door de gemeente
Venlo. De Stichting Velden-
se Volkscultuur blijft zich
uiteraard inzetten voor alle
zaken die met de kunst-
werken en monumenten in
Velden te maken hebben.
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Op bezoek bij ??????
 
Stel u voor dat ik bij het begin van dit schrijven de
naam noem van diegene waar ik deze keer op be-
zoek ben geweest. Ik denk dat velen die trouw onze
goed verzorgde nieuwsbrief lezen zullen zeggen, dat
als de volledige naam op het laatst bekend wordt
gemaakt, men dat leuker zal vinden.
Maar in tegenstelling tot andere keren ga ik dat deze
keer wel doen. Dus let op hier is dan haar echte
naam: Truus. Maar ik hoor de lezers al zeggen, ja
natuurlijk dat is zijn eigen Truus of zijn vroegere
buurvrouw Truus uit de Schoolstraat of van de een
of andere bekende mevrouw uit Velden. Neen beste
lezers dit is de naam van een bijzondere mevrouw
die wat ze mij vertelde de moeite waard is om te
lezen en om er van te genieten.
Geboren op 05-10-1926 in Velden als zesde kind in
een gezin van twaalf kinderen. Haar ouders moesten
in het begin van dat jaar noodgedwongen een week
gaan verhuizen naar de "Vilgert" omdat vanwege
de hoge waterstand het daar wonen niet meer
verantwoord was. Toen alles voorbij was konden zij
weer terug naar "ut Vors" waar haar ouders een
klein bedrijf runden.
Ik kan mij nog herinneren dat mijn vader ons ver-
telde dat toen zij gingen trouwen, en dat was in
1919, ze naar de pastoor moesten wat in die tijd
een gewoonte was. En het was in de vastentijd en
toen de pastoor aan hun beiden vroeg of ze ook
deden vasten zei haar vader, als ik zie wat hier op
tafel staat, de pastoor zat te eten, zou ik ook mak-
kelijk kunnen vasten.
Maar nu terug naar haar jeugdjaren. Als vijf jarige
kleuter ging ze al naar school om vervolgens de
lagere school in een record tijd af te maken waar ze
nog altijd leuke herinneringen aan heeft over ge-
houden.
Daarna is werken een normale zaak voor haar zo
wel thuis op het land of in een of ander huishouden.
Als ze vijftien jaar jong is gaat ze in Weert werken
in een pensionaat bij de Zusters Ursulinen. Om zes
uur opstaan, dan werken tot zeven uur, dan naar
de H.Mis, dan ontbijten en vervolgens weer werken
tot ongeveer zes uur s'avonds. Maar ondanks alles
was het een mooie tijd waar in ik veel van geleerd
heb.
 
Inmiddels is de oorlog begonnen maar in 1944 is ze
weer terug in Velden en gaan wonen op de Vorstweg
maar door omstandigheden zijn ze daar weer
weggegaan uit "Ut Vors" en gaan wonen bij Sieben
Thei en Graad Marieke op den Hogeweg in Velden.
Na verloop van tijd moest iedereen weg uit Velden
en zijn ze gaan wonen in Schandelo. Mijn zus en ik
zijn toen bij Sieben Thei gebleven tot dat de Duitsers
ons daar ook weggehaald hebben en zo kwamen we
terecht in Groningen in een klein gehucht met de
naam "Pasop terecht".
 
En na de bevrijding nam het gewone leven weer zijn
normale gang en ging ik weer op veel plaatsen

werken. 
Maar er zijn ook andere dingen die haar interesse
hebben want als de vriend van haar broer Toon, die
vaak bij haar thuis op bezoek komt, blijk geeft dat
hij haar een leuke meid vindt is de vriendschap een
feit.
De trouwdatum stond al bijna vast als een ziekte
haar treft en eerst vier maanden in een ziekenhuis
word verpleegd en daarna nog een korte tijd thuis.
Maar dan is het zover en ze zijn in 1952 getrouwd
in Velden. Haar eerste adres was op de Oude Ven-
loseweg in een bovenwoning van 1952 tot 1956.
Daarna in een eigen woning die ook op de Oude
Venloseweg was gelegen. Door omstandigheden
hebben we ook nog even op de camping op "de
Weerd" gewoond en nadat mijn man was overleden
zijn we verhuisd naar de Rozenhof.
Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren t.w.
4 jongens en twee meisjes waarvan helaas tot hun
groot verdriet er twee van zijn overleden.
Verder is ze trots op haar negen kleinkinderen
waarvan vijf meisjes en vier jongens haar veel
vreugde geven in haar toch al druk bezet leven.
Mijn dagelijkse bezigheden, zegt ze, bestaat mee-
stal uit het normale huishoudelijk werk zoals bood-
schappen doen. Maar ik heb ook hobby's waarvan
er enkele bestaan uit puzzelen maar ook het oplos-
sen van cryptogrammen en op mijn computer het
spel "Patience" spelen .
 
Maar haar grootste hobby is eigenlijk wel de wan-
delsport.( begint het al een beetje te dagen beste
lezers met wie ik deze keer gesproken heb )?
In 2006 kwam de gedachten bij haar op om toch is
een keer mee te doen met de Vierdaagse van Nij-
megen. De Vierdaagse bestaat voor haar en voor
haar leeftijd genoten uit een traject van dagelijks
dertig kilometer en ze besluit om mee te gaan doen
en met succes. Hierna volgen er nog twee en vol-
gende week dinsdag, dat is op 20 juli 2010, gaat ze
voor de vierde keer in Nijmegen van start.
Eerst zich vooraf in laten schrijven, dan het pols-
bandje om doen, dat moet alle dagen zichtbaar
gedragen worden , dan op de eerste dag de trein
nemen in Venlo van half zeven om in Nijmegen aan
de start te verschijnen.
Wat zijn de voorwaarden om mee te doen is mijn
vraag waarvan zij zegt, op de eerste plaats de
motivatie om echt mee te doen en een goede con-
ditie hebben.
Vervolgens een goede en gepaste voorbereiding,
goed passend schoeisel en kleding en vooraf de
nodige kilometers te hebben geoefend.
Tijdens de wedstrijd, want zo mag je dat wel noe-
men, heb ik met veel mensen leuke kontakten en
we hebben het onder het lopen best veel plezier. Na
afloop van de eerste dag gaan we weer met de trein
naar huis om daags daarna weer de zelfde reis te
maken en dat dus vier keer.
En, zegt ze, ik zou dit echt voor geen geld hebben
willen missen en toont mij vol trots de drie mooie
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eremedailles die ze telkens na afloop heeft gekre-
gen. Maar om nu de zelfde vraag te stellen zoals dat
normaal gedaan wordt op het einde van dit gesprek
lijkt mij overbodig want wie zal haar niet kennen als
de super sportiefste mevrouw uit Velden. 
TRUUS VERHAEGH.
 
 
 
 

 
 
 
 
                 Fr. Th.
 
 
 
 
 

Veiligheid aan de deur
Uw woning is meestal de plaats waar u zich
thuis en veilig voelt. Dit veiligheidsgevoel kan
ingrijpend aangetast of zelfs helemaal wegge-
nomen worden als u slachtoffer wordt van een
overval. Wij geven u graag tips om uw veilig-
heidsgevoel te vergroten en om de kans op een
overval zo klein mogelijk te maken. U kunt hier
namelijk veel aan doen! 
 
Veel senioren zijn bezorgd over hun veiligheid,
vooral omdat zij het gevoel hebben een grotere kans
te lopen slachtoffer te worden van criminaliteit.
Politiecijfers geven aan dat senioren juist minder
vaak slachtoffer zijn van een misdrijf dan andere
leeftijdgroepen. Desalniettemin is het altijd verstan-
dig om voorzichtig te zijn. Hier volgen enkele tips
voor veiligheid aan uw voordeur (samengesteld door
de politie):
 
Doe nooit zomaar open! Het is uw voordeur,
niemand verplicht u om open te doen.
Kijk eerst wie er voor de deur staat via het raam,
deurspion of gebruik de intercom.
Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen.
Vraag om een legitimatie.
Als u het niet vertrouwt, bel het bedrijf of instantie
om te controleren.
Maak eventueel een nieuwe afspraak en zorg dat er
dan familie of bekenden bij zijn.
Ga niet in op 'ziele praatjes' of smoezen die oplich-
ters gebruiken om binnen te komen.
Geef nooit uw bankpas / pincode af. Bankmedewer-
kers komen niet aan de deur.
Als u denkt slachtoffer te zijn geworden, laat dan
direct uw bankpas blokkeren. 
Leg kostbaarheden niet in het zicht.
 
Als u het niet vertrouwt: bel dan meteen de
politie via 1-1-2.
 

Tijdens de zomerperiode: let op met open
deuren en ramen! 
Ouderen moeten tijdens de zomermaanden
extra alert zijn op insluipers en 'vriendelijke,
nette' mensen aan de voordeur. Door het
warme weer staan ramen en deuren vaker
open en kunnen dieven makkelijker naar bin-
nen. Daarnaast zijn vrienden, buren, familie of
verzorgers vaak met vakantie, waardoor ou-
deren op zichzelf zijn aangewezen. 
 
Het aantal thuisovervallen op senioren stijgt de
afgelopen jaren fors. Van 92 gevallen in 2008 steeg
het aantal vorig jaar naar 159. De stijging zet dit
jaar door. Bij de overvallen wordt steeds vaker grof
geweld gebruikt. Overvallers denken dat ouderen
contant geld in huis hebben, omdat ze niet houden
van pinnen. Voor ouderen is zo’n overval een ingrij-
pende en bedreigende gebeurtenis, waarvan de
emotionele verwerking vaak langere tijd in beslag
neemt. Toch doet veertig procent van de ouderen
overdag nooit of niet altijd de deuren op slot..

Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland jaarlijks
sprake is van 125.000 pogingen om ouderen aan de
deur op te lichten, dit lukt in 1 op de 5 gevallen.
Zogenaamde politieagenten, verkopers, klusjes-
mannen en meteropnemers gebruiken allerlei bui-
tengewoon creatieve trucs om bij ouderen binnen
te komen. Ook zijn er ‘ verpleegsters’ (in uniform),
‘zwangere’ vrouwen die een glaasje water wensen,
mensen die pech met hun auto hebben of ‘buurman-
nen’ die hun huisdier kwijt zijn. Vaak maken deze
oplichters deel uit van goed georganiseerde bendes.
Dit leidt tot steeds grotere angstgevoelens bij ou-
deren. Zo is 92% van de vrouwen en 71% van de
mannen boven de 65 jaar bang om ’s avonds de
deur open te doen. De helft van hen gaat hierdoor
minder vaak naar buiten
 

Huifkarrentocht vervallen
In verband met minder gunstige weersomstandig-
heden is de huifkarrentocht op dinsdag 7 september
2010 vervallen. Aan de huifkarrentocht was gekop-
peld een bezoek aan het bedrijf van de familie van
Wylick (koeien). Een en ander is dus ook niet

doorgegaan. Bekeken wordt  of er nog mogelijkhe-
den zijn om de huifkartocht en het bezoek dit jaar
nog te doen , anders staat het zeker het volgend
jaar op het programma. 
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Frenske en Theike
Maar jong, zag Theike wat biste lekker broen, biste
op vakantie gewaes of hebste dich ein zonnebank
gekoch? Nae jong, zag Frenske weej zien lekker
viertieëndaag op vakantie gewaes nao Turkije en
leuk dat ut dao waas ongeluifelijk echt waor. Weej
hebbe dao van alles gezeen en meigemaakt en um
maar is wat te neume, weej zien dao nao eine
musical gewaes en werkelijk zoeë moeij as dae waas
echt neet te geluive. Hoe hoot dae dan, vroog
Theike want as zeej dat in ut Turks doon dan kunne
weej dat toch neet verstaon of dich wal dan?
Nae dat klopt, zag Frenske maar dae woort gehalde
in ut Turks en waas vertaald in ut Nederlands dus
gen probleem um dat allemaol mei te kriege. Jao
maar, zag Theike waer, maar nou weit ik nog neet
hoe dae musical hoot dae mot toch eine naam gehad
hebbe? Dat klopt, zag Frenske waer, in ut Neder-
lands hoot dae Alice in Wonderland en in ut Turks
hoot dae Fatima in de Wibra.
Maar jong, zag Theike nou geluif ik nog das dich op
ein zonnebank hebs gelaege en neet allein broen bis
gewaore maar ok nog dien verstand hebs verlaore.
Nae ierlijk waor, zag Frenske, ik heb dao met emus
staon te praote dae haaj eine kennis in Holland
gehad, ok eine Turk, dae waas heej komme werrek-
ke maar haaj ut neet mekkelijk gehad en dae haaj
nog altied heimwee. Nao vief jaor haaj dae pech dat
haen gen werk mier had en dus ging haen in de WW
maar vief jaor later ging ut um schienbaar waer good
want toen haaj haen eine bmw. Wat zoeël nou ut
goodkoupste zien, vroog Theike, met ein vleegtuug
nao Turkije of met ein bus? Nou weej ware van plan

um met de bus te gaon, zag Frenske maar toen ik
kort geleeje met de bus nao de stad ging huurde ik
dat eine Turkse jong taege de chauffeur zag toen
haen um vroog wao haen nao toe wilde gaon zag
dae Turkse jong, ik ga naar huis, en toen zag dae
buschauffeur, dan moet je driehonderd zesenzeven-
tig strippen kopen, en toen zien weej maar met ut
vleegtuug gegaon . Maar aevegood is ut de moeite
waerd um dao op vakantie te gaon dat is ein moeij
land en ze hebbe dao ok hieële moeije museums
want in ein van die museums leete zeej os eine
mummie zeen dae waas al dreej honderd jaor ald
ut waas wal ein ingewikkeld iets dat mot ik zegge
dat wal. Ok waas ut toevallig dat weej dao eine
kennis aantroffe dae loog dao in ut zeekenhoes dae
haaj op ein kamieël wille rieje maar beej ut bestei-
ge van dae kamieël ging dae echte kamieël zitte
toen haen d'r op wilde springe en nou meugs dich
roije waen de groeëtste kamieël waas? Haen haaj
beej dae val hals nek en niere gebraoke zegge ze
wal is want dae loog gans in ut gieps dao haaj eine
stukadoor ein gans hoes mei kunne stukadore. Wat
zal dae pien gehad hebbe, vroog Theike? Dat heb
ik um ok gevraog, zag Frenske maar haen zag taege
mich ondanks dat ik van top tot tieën in de gips zit
heb ik allein pien as ik mot lache.
Kom, zag Theike weej gaon d'r eine drinke want
volgens mich hebs dich eine zonnesteek.
 
 
Frans Theeuwen.

Weet je nog van toen??
 Een pand dat iedereen in Velden wel kent. Op het

pand staat nog het bouwjaar 1837. In dit pand woont
thans Mies Reijnders. Op de foto zie je nog een
karspoor. Uiteraard is er van een verharde Oude
Heerweg nog niets te zien. Ook op de achtergrond
waar thans woningen staan zie uitgestrekte velde-
nen nagenoeg nog geen bebouwing. 

Samen kunnen we meer.
Als KBO Velden zijn we met bijna 400 leden best
een grote vereniging binnen Velden.
We werken er hard voor om voor de senioren/ou-
deren in Velden iets extra’s te doen. Denk daarbij
aan alle activiteiten die worden georganiseerd. Ook
heel belangrijk is de nieuwsbrief en de website
waarmee we de leden mee op de hoogte houden.
Belangenbehartiging voor senioren/ouderen is iets

wat de KBO ter plaatse, KBO provinciaal en KBO
landelijk nooit mogen vergeten. We willen een en
ander best nog voor meer leden doen. Zijn er bij u
in uw omgeving mensen die belangstelling hebben
om lid te worden geef dit even door aan iemand van
de redactie of aan Frans Vousten van het bestuur -
telefoon 077- 4722149
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Weer in augustus en zomer 2010
Gesteld kan worden, dat het weer in augustus koel,
somber en zeer nat. Vanaf 15 augustus viel  veel
regen. Van 20 tot en met 22 augustus was het zo-
mers met temperaturen van 25 tot 28 graden. Zoals
vermeld augustus zeer nat met onze eigen dorp
Velden aan de top met liefst een neerslag van 199
mm. In Lomm en Arcen viel respectievelijk 164 en
163 mm. In Weert viel het minste met 127 mm.

Normaal gesproken valt in augustus 54 tot en met
59 mm. De augustus maanden van 1969, 1992 en
1996 waren echter nog natter. De dag en nacht
temperatuur over de gehele maand was gemiddeld
17,1 graden. De gehele zomer van 2010 was warm,
zonnig en nat.
 

Even voorstellen.
Naam Marie José Peters
Adres Akkerwinde 8
Postcode en woonplaats 5941 JR Velden
Telefoon 077-4721874
Geboortedatum en plaats 30 januari 1949 in Meerlo
Kinderen 1 dochter van 34 jaar die in Amsterdam woont
Beroep Maatschappelijk werkster en sinds 2 jaar  gepensioneerd.
Hobby 's Wandelen, bridgen,lezen etc.
Wat ga je doen in  bestuur van de KBO? Extern secretariaat
Met welke reden doe je dit? Graag wil ik vrijwilligerswerk doen in eigen dorp.
Nog lid van een andere vereniging? Ja, de wandelclub natuurvrienden in Merselo
Dagelijkse bezigheden? Huishouding, eigen tuin, yoga, vrijwilliger Toon Hermans huis
Welke opleiding heb je gevolgd? HBO Maatschappelijk werk en secretaresse opleiding
Welke TV programma's vindt je leuk? Documentaires, nieuws, natuur en andere films
Interesse voor politiek? In het algemeen, ja
Lezen? Het dagblad en verdere literatuur.
Sinds wanneer woon je in Velden? Vanaf februari 1975

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.

Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA's)

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

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:
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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

 

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

 

"Ride for the roses ook door Velden.
Door de dorpsraad Velden werden op zondag 5 september 2010 enkele activiteiten georganiseerd in
verband met de "Ride of the roses". Zoals u wellicht weet , komt het initiatief van de "Ride of the roses"
van Lance Armstrong (tour winnaar) die zelf ooit kanker heeft gehad. De Rijksweg in Velden werd tijde-

lijk afgesloten en er passeerden tussen 12.30 en 13.00 uur enkele duizenden wielrenners. (zie ook foto)
Prachtig was het om te zien dat een kleurrijke stoet wielrenners het centrum van Velden over de Rijksweg
passeerden. Veel Veldenaren jong en oud waren getuige van een en ander. Deze aktie bracht in Velden
een bedrag op van  900 euro.  De gehele aktie van "Ride of the roses" bestemd voor kanker onderzoek
zal naar verwachting een mooi totaalbedrag van bijna 1 miljoen euro opbrengen.

Zo maar.....
Eet wat gaar is, drink wat klaar is, spreek wat waar
is.

Wie het onkruid één jaar laar staan, kan zeven jaar
wieden gaan.


