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Oog voor Senioren

Linte
Schoeëne lintetièd, dich gufs ós goje mood
Want dien ièrste zunke , det duit ós toch zoeë good.
Alles op aerd laef met dich mei
Kiek maar nao de bleumkes en de schäöpkes in de
wei.
’t Is allemaol ein wónder van de neteur
Eder bleumke krieg zien eige kleur.
De veugelkes in de daakgäöt gaeve ein fluitkóncert
Zoeë schoeën, det duit ós good, wies in ’t hert.
Jao lintetièd, dich brings ós kleur in ’t laeve
Maar de zuls ’t aan de zomer mótte doorgaeve.
Zoeë haet idder jaorgetie, op riej
Zien eige kleur, idder jaor weer opniej. 

Dagtocht ontdekkingsreis Eifel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het reiscomité van de KBO Velden organiseert op
dinsdag 17 mei 2011 een busreis naar de Eifel.
Opgeven voor deze mooie reis is op dinsdagmiddag 
26 april 2011 tussen 13.30 en 14.30 uur. Bij deze
nieuwsbrief treft u een afzonderlijke bijlage aan over
de reis.
 
 Gaat u mee, vergeet u niet op te geven.
 

Volgende nieuwsbrief al weer 5e jaargang
Veel tijd en moeite heeft de redactie de afgelopen
jaren in de nieuwsbrief gestoken om een mooie en
zinvolle nieuwsbrief voor onze leden te maken. Uit
de vele reacties die het bestuur en de redactie heeft
ontvangen is gebleken dat de brief positief bij onze
leden is aangekomen. Toch werken we ook in
jaargang 5, waar we in mei aan beginnen, nog steeds
aan verbeteringen. Wat zou het bijvoorbeeld mooi
zijn als onze leden ook eens een mooi artikel, gedicht
of foto zouden plaatsen. Deze persoonlijke zaken
maken onze nieuwsbrief nog mooier en vollediger.
Even bellen, mailen of iemand van de redactie be-
naderen is al voldoende.                                    -
                   
Samen maken we de nieuwsbrief nog mooier.
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Dorpsraad en dorpsontwikkelingsplan

Op 22 maart was de Dorpsraad te gast tijdens de
inloopmiddag van de KBO om zich enerzijds voor te
stellen aan de senioren en om anderzijds info te
verzamelen ten behoeve van het dorpsontwikke-
lingsplan. Middels een heldere presentatie vertelde
Maarten Jansen over de structuur van de Dorpsraad
en over de diverse deelgebieden waar de Dorpsraad
zich mee bezig houdt en over de wijze waarop de
Dorpsraad haar doelstellingen wil bereiken. Duide-

lijk werd natuurlijk ook dat de Dorpsraad een ad-
viesorgaan is en altijd afhankelijk is van de financiële
mogelijkheden van de gemeente. De structuur van
de dorpsraad kan men rustig nalezen op de website:
www.dorpsraadvelden.nl 
 
Dorpsontwikkelingsplan
 
In het dorpsontwikkelingsplan tracht de dorpsraad
aan te geven hoe Velden er over 5, 10 of 15 jaar uit
zou dienen te zien. De voorzitter van de Dorpsraad
Jos Ummels geeft aan dat de inbreng en de mening
van de inwoners van Velden noodzakelijk is om een
duidelijke visie in het dorpsontwikkelingsplan te
creëren. Vandaar ook dat de bezoekers van deze
inloopmiddag in werkgroepen verdeeld werden om
onder voorzitterschap van een dorpsraadslid te
discussieren over het wel en wee van onze gemeen-
schap, over wensen, over ergernissen en over an-
dere zaken waar men zich mee bezig houdt.  Na
afloop van de discussie en na het samenvoegen van
de diverse conclusies van de werkgroepen werd
duidelijk dat de senioren de hoogste prioriteit geven
aan de discussie omtrent de locatie van de BMV.
Men is duidelijk van mening dat de keuze van de

Van de voorzitter
De ontwikkelingen rondom de reali-
satie van een Brede Maatschappelijke
Voorziening BMV’ in Velden gaan
voortvarend door. Er is al zoveel geld
ingepomt dat het proces niet meer te

stoppen is, dat zou politiek gezichtsverlies beteke-
nen.
Onlangs zijn de plannen weer gewijzigd omdat het
horecagedeelte niet voldeed aan de wensen van
Sportvereniging Velden. Zij zijn bereid hun huidige
kantine af te breken, maar dan moet de nieuwe
kantine van het BMV wel royaal uitzicht hebben op
de voetbalvelden.
De plannen liggen dus nog steeds op de tekentafel.
 
Ook wat de financiële haalbaarheid betreft zijn er
nogal wat vragen.
Hoe hoog wordt de huurprijs en de prijs van een
consumptie?
De gemeente Venlo is niet bereid één euro subsidie
in de exploitatie van de BMV  te stoppen. Het gebouw
moet zichzelf kunnen bedruipen uit de opbrengst
van de huren en de inkomsten uit het horecagedeel-
te. Men heeft berekend dat dit kan mits er zoveel
mogelijk met vrijwilligers gewerkt gaat worden.
Voor onze leden van de KBO betekent dit dat we op
jaarbasis 440 uur ̀ bardienst`moeten gaan draaien.
Willen we tijdens KBO-activiteiten een kop koffie of
een andere consumptie nuttigen dan zullen we als
vereniging moeten zorgen dat er iemand achter de

bar staat die koffie zet, serveert, de afwas doet,
afrekent en de zaak netjes achterlaat voor de vol-
gende vereniging. Ook andere bezoekers van het
MFA die op die uren aanwezig zijn en graag een
consumptie willen zullen door deze persoon bediend
moeten worden.
Op zich kan dit voor heel veel mensen uit onze
vereniging een hele leuke bezigheid zijn, maar het
is wel verplichtend. De bar zal iedere middag bezet
moeten zijn en dat vergt toch een hele organisatie.
In ruil voor dat vrijwilligerswerk zou de KBO een
bedrag van € 2000, - uitgekeerd krijgen. Dat geld
mogen we gebruiken om de contributie voor al onze
leden te verlagen maar we mogen het ook uitkeren
aan de vrijwilligers. Voor ieder gewerkt uur mag een
vrijwilliger
€ 4,50 belastingvrij ontvangen met een max.
van ongeveer € 1500,- per jaar. Bij andere vereni-
gingen in onze gemeente gebeurt dit nu ook al.
 
Om de continuïteit van de bardienst te waarborgen
is betalen misschien wel de beste optie, maar wat
is wijs?
We zijn heel benieuwd hoe u hierover denkt. Stuur
uw reactie naar voorzitter@kbovelden.nl
 
Met vriendelijke groet,
Ine Jacobs - voorzitter
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 H. Andreaskerk Velden 75 jaar
In het "Klokje" wordt de laatste tijd regelmatig
aandacht gevraagd voor het 75 jarig van de        
H. Andreaskerk.
Op zondagmiddag 3 april 2011 was er in de kerk
een tentoonstelling van oude foto's te en was het
mogelijk om  zaken te bezichtigen die vrijwel nooit 
aan het publiek worden getoond. Veel van onze
leden hebben deze middag bezocht. Op het moment
wordt hard gewerkt om een boek samen te stellen
over het 75-jarig bestaan en alles wat daarbij hoort.
Verdere mededelingen over het boek en het jubile-
um jaar kunt u volgen in het "Klokje".
 

Veiligheid te voet
Oneffen bestrating of
stoepranden, drem-
pels en opstapjes kun-
nen op straat aanlei-
ding zijn voor een ern-
stige valpartij. Deze

hoogteverschillen zijn soms slecht zichtbaar. Dat
komt bijvoorbeeld door te weinig kleurverschil
tussen de stoep en de straat, slechte verlichting of
losse bladeren die de stoeprand bedekken. Als u dit
soort gevaren op de straat of de stoep ontdekt, neem
dan contact op met de gemeente, zij gaan er iets
aan doen.

U kunt ongevallen op straat verder voorkomen
met behulp van de volgende tips: 
 
Let goed op waar u uw voeten neerzet bij een af-
stapje en bij het oversteken van de straat.
Loop voorzichtig op trappen en gebruik altijd de
trapleuning.
Let extra goed op bij het in- en uitstappen van de
tram, bus trein of metro.
Als het glad is op straat, bijvoorbeeld door sneeuw
en ijzel, loopt u een groot risico om uit te glijden.

Blijf binnen als het mogelijk is. Als u toch over straat
gaat, doe dan uw heupbeschermer aan en trek
schoenen aan met een goed profiel of doe een sok
om uw schoenen.
Haal regelmatig bladeren, mos en vuil van uw balkon
of van de stoep voor uw huis weg en meld het bij
de gemeente (of de lokale afdeling van de ouderen-
bond) als tegels los liggen, straatverlichting stuk is,
etc.
Over een opstapje voor uw huis kunt u struikelen.
Het is dan ook beter dit opstapje af te (laten)
schuinen. U kunt ook een handgreep plaatsen.
Trek bij een langere wandeling goede wandelschoe-
nen aan. Deze schoenen hebben een lage hak en
rubber zool en geven bovendien meer steun dan
normale schoenen. U koopt wandelschoenen bij een
schoenenspeciaalzaak of sportwinkel.
Een wandelstok kan u extra steun geven tijdens het
wandelen. Sommige wandelstokken hebben een
uitklapbaar stoeltje zodat u even kunt uitrusten
tussendoor. Een wandelstokklem zorgt dat u uw stok
kunt ophangen aan bijvoorbeeld een tafel en voor-
komt onnodig bukken. Een polslus zorg dat u uw
wandelstok even los kunt laten zonder dat hij valt
als u bijvoorbeeld de deur opent.

locatie aan de oostzijde van de Rijksweg een onjuis-
te keuze is. De rijksweg wordt als een te groot
obstakel gezien om de BMV regelmatig te bezoeken.
Diverse andere zaken passeerden de revue zoals de
weinig sfeervolle markt die men ziet als een opslag-
plaats van auto-blik, een Jan Linders die men der-

halve liever op de markt ziet vertrekken en diverse
kleinere zaken. De bezoekers waren duidelijk over
het wel en wee op de korte termijn maar met be-
trekking tot een visie op de lange termijn was de
opbrengst van de middag  teleurstellend.
 

Seniorendag "Stad van actieve mensen" - 1 oktober 2011
De seniorenraad van de gemeente Venlo organiseert
op zaterdag 1 otober 2011 de seniorendag "Stad
van actieve mensen". De manifestatie wordt gehou-
den in de Maassenhof in de Boekend. Voor de seni-

oren van Arcen, Lomm en Velden worden ten be-
hoeve van het vervoer bussen ingezet.
 
Nadere informatie volgt................
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KBO Menukaart in nieuwe opzet
In de KBO menukaart vindt u het totale aanbod aan
educatieve activiteiten voor leden en kader, zoals
voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, cursussen
en gespreksbijeenkomsten. Het bestaande aanbod
is uitgebreid en in een nieuw jasje gestoken. Voor
kaderleden en vrijwilligers biedt deze Menukaart
volop mogelijkheden om hun taak binnen de KBO-

organisatie zo goed mogelijk in te vullen. Voor leden
biedt het aanbod kansen tot persoonlijke ontplooiing
en bij de tijd te blijven.
Kijkt u eens in de menukaart. Wellicht is er een
activiteit bij waaraan u graag zou willen deelnemen.
 
Voor nadere informatie: www.kbolimburg.nl

In gesprek met ????
In afwijking van alle andere keren als ik ergens op
bezoek ben wil ik deze keer beginnen om de voor-
naam te noemen van de persoon waar het onder-
staande allemaal betrekking op heeft. Let op daar
komt de naam: JAN, en dan hoor ik u al zeggen
beste lezers daar schieten we weinig mee op want
hoeveel mannen die in Velden wonen hebben die
naam niet, maar daar is het nou net om te doen.
Misschien dat u in de loop van dit verhaal toch kunt
ontdekken waar ik deze keer op bezoek ben ge-
weest.
Geboren en getogen in Velden aan de Rijksweg met
huisnummer C 272 op, en nu komt het, 1939, maar
ter verduidelijking moet u lezen 01-09-39 in een
gezin dat bestond uit Pap en Mam en zeven kinderen
waarvan 2 meisjes en zes broers. Ik, zo zegt Jan,
 was het vierde kind in de rij van zeven.
En dan is het zover en gaat hij voor de eerste keer
naar de kleuterschool in Velden en na precies een
jaar gaat hij naar de lagere school met als leraren
onder andere Meester Koppers, Meester Kroonen-
berg, Meester van den Heuvel en Juffrouw Kroonen-
berg. We hadden altijd veel plezier op school, vertelt
hij verder, en een ding is mij altijd bijgebleven  en
dat was toen wij met een groep vrienden sprinkha-
nen hadden gevangen en die in de klas waarin wij
zaten hebben losgelaten tot grote hilariteit van alle
leerlingen.
En na schooltijd beleefden wij veel plezier met
knikkeren, hinkelen, en schievelen en dat laatste zal
bij veel senioren nog wel als muziek in de oren
klinken denk ik.
Op de zesde klas ging ik van de lagere school en
ben gaan studeren in Mook. Ben daarna nog drie
maanden in Teteringen op school geweest,  dat is
een plaats liggend tussen Oosterhout en Breda.
Daarna heb ik nog vier jaar in Blerick de Mulo A en
B gevolgd.
In mijn studenten tijd was ik met nog enkele ande-
re Veldense studenten een fervent liefhebber van
de voetbalsport wat mij reeds was ingegeven toen
ik in de jeugd van IVO en later nog wat wedstrijden
in het tweede elftal heb gespeeld.
Als het studeren voorbij is gaat Jan werken in het
bedrijf van zijn vader tot in 1995 en is daarna met
werken gestopt.
In die tijd woonde ik gewoon bij mijn ouders thuis
en zonder het adres te willen noemen maar ik noem
wel het huisnummer en dat was ……….. 27.
Een van zijn specialiteiten was het boren van wa-

terputten die nodig waren in de tuinbouw. En de
diepste die ik ooit geboord heb dat was in Hasselt
en die put was 54 meter diep. Verglijkbaar met
andere boringen was dat erg diep want op de
meeste plaatsen waren het maar 6-7- 8 of 9 meter.
Maar ook omdat er in die tijd steeds meer eigenaren
met hun jacht over de Maas naar Velden kwamen
om de nodige reparatie’s of onderhoud te laten
verrichten ontstond er een vriendschap met een
gezin waar hij, ook voor het werk, wel is in de
weekends over de vloer kwam. Als dan de buur-
vrouw tegen zijn huidige vriendin zegt, nadat haar
man al een hele tijd is overleden, pak nou maar is
jou koffertje en ga maar is met Jan mee naar Velden
op vakantie, heeft ze dat ook gedaan want het
koffertje staat nog steeds in Velden, en zo is zij
sindsdien de levensgezellin geworden van Jan en
zijn ze samen gaan wonen op het huidige adres waar
hij sinds 2002 in een leuk appartement woont en
dat al op 8 juni 2011 negen jaar en achtendertig
weken.
Hobby’s. Ja vroeger had ik hobby’s in overvloed,
zegt hij en dat waren voetballen en niet te vergeten
heb ik graag de judo sport beoefend  vanaf mijn
vijfentwintigste levensjaar.
Maar op dit moment heb ik nog als hobby’s,  Biljar-
ten , Kaarten , Fietsen , en ben wekelijks bezig met
Gym en Fitness. Mijn dagelijkse bezigheden zijn TV
kijken en het werken met de computer op velerlei
gebied.
Mijn interesse in Judo heb ik opgedaan tijdens mijn
schooljaren toen ik een boekje in handen kreeg dat
door Maurice van Nieuwenhuizen naar Nederland is
overgebracht en zelfs door de kerk verboden werd.
Het was getiteld: Dick Bos. En dan is tevens het
geheim opgelost hoe hij, Jan dus ,aan zijn bijnaam
is gekomen.
Dan is het tijd dat ik de KBO-pen als dank voor het
mee doen aan dit interview aan hem geef. Inmiddels
beste lezers van ons mooi verzorgd nieuwsblad zult
u nu wel weten waar ik deze keer op bezoek ben
geweest?
 
 
 
Zijn werkelijke naam is :
JAN SMITS of Jan van smid Elbert  of BOSJE

Fr.Th.
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Um euver nao te dinke
Weej hebbe nou genne Tied veur later, os ziel die fluustert ….
Tied is tiedloos.. as dich van Tied tot Tied van eine druim eine Tied kins make…
As kind wille weej zoeë gauw as meugelijk groeët waere….
En as weej groeët zien verlange weej waer truuk nao d'n Tied van kind zien….
Weej rake ozze gezondheid kwiet door vuel geld te wille hebbe….
En gaeve dan os geld oet um gauw waer baeter te wille zien….
Weej make os zurg euver wat dalijk allemaol geit komme…
En vergaete dat weej in den Tied van nou laeve…
Weej vergelieke den Tied van nou mit den Tied van toen….
En vergaete dat den Tied van nou ozze enigste Tied is….
Weej neme neet de nuedige Tied om is rustig te zien….
En weej loupe ozze enigste Tied haostig veurbeej….
Weej wille allemaol in eine korte Tied alles hebbe…
Maar weej gunne os den Tied neet um bliej te zien…
Weej praote te gauw en laote genne Tied euver um stil te zien….
Dat emus smeis nuedig haet um zich oet te spraeke….
Weej wille gaer geneete van os laeve…maar neme weej dao den Tied veur?
Eigelijk weite weej neet hoevuel Tied weej nog hebbe…
Maar toch kan den Tied Tiedloos zien as weej van ozze Tied….
Eine druim van eine Tied make.                                    Fr.Th.

Weet je nog van toen????
Het oude centrum van Velden. Vele senioren/ouderen zullen zich dit ongetwijfeld nog herinneren.
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice Voorzitter 077-4721201 jovankeeken@planet.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
Ger Peeters Bestuurslid 077-4721422 gerpeeters@home.nl
Frans Vousten Bestuurslid 077-4722149  
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-4722968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Asp. Bestuurslid 077-4721527  

Aspirant bestuurslid- Iets voor u?
Al vele jaren werkt het bestuur van de KBO Velden
met aspirant bestuursleden. Dat bevalt heel goed.
Dit jaar heeft mevrouw Bep Felten aangegeven mee
te willen draaien als aspirant bestuurslid. Weliswaar
heeft ze geen stemrecht maar kan en mag wel alle
bestuursvergaderingen bijwonen. Elk moment mag

ze er mee ophouden als zij dat wil. Komt er tijdens
de algemene ledenvergadering een vacature vrij dan
kan zij zich als kandidaat binnen het bestuur be-
schikbaar stellen. Zijn er leden die mee willen
draaien als aspirant bestuurslid geef het even door
aan iemand van het bestuur.

Ledenmutaties- Geef ze even door!
Wijzigingen in het le-
denbestand zullen er
altijd zijn. Belangrijk is
dat leden die verhui-
zen ook het nieuwe
adres even doorge-

ven. 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 bekend. Zodoende kunnen
er vervelende zaken ontstaan. 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
 

Uit de bestuursvergadering van 6 april 2011

- De organisatie van de kinderavondvierdaagse
heeft het bestuur verzocht om medewerking.      
Bestuur gaat 12 KBO leden vragen om op contro-
leposten te voor de kinderen te stempelen. Een
comité bin nen het  bestuur werkt een en ander
verder uit.

- Het gehele archief zal niet worden gedigitaliseerd.
Wel heeft het bestuur besloten de verslagen van
de laatste jaren centraal op te slaan.  
Bestuurslid Chrit Janssen coördineert dit.

- Voor Yoga zijn er 4 aanmeldingen. Er wordt ge-
start met proefles.

- De Algemene Ledenvergadering van de KBO
Limburg op 14 april 2011 zal door een 2 tal        
bestuursleden van de KBO Velden worden be-
zocht. Belangrijke zaken zoals contributie KBO
leden en de rol van de Unie KBO zullen aan de
orde komen.

- Het hobbygilde heeft het bestuur verzocht enke-
le machines aan te schaffen voor de  hobbyruim-
te. Afvaardiging van bestuur bespreekt dit met
enkele leden van het hobbygilde.

- Bekeken wordt of huifkarrentocht van 6 septem-
ber 2011 in verband met weersomstandigheden
niet beter in mei/juni gehouden kan worden.

- Met de coördinators is overleg gevoerd over een
betaalregeling. Elk lid wordt een vast bedrag  in
rekening gesteld voor onderhoud van het biljart.
De leden gebruiken dan geen biljartklokken meer.
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Ledenmutaties KBO Velden

Dhr. J.A.L. Cup Rijksweg 140a Velden
Dhr. G. Vercoulen (A) Bernhardstraat 34 Velden
Dhr. Th. Crijnen Bosbergstraat 102 Lomm
Dhr. J. Verspay Vilgert 3 Velden
Mevr. G. Lommen- Bakker Schandelo 3 Velden
Mevr. A.R. v Os-Verhaegh (A) Kloosterstraat  13 B Velden

Dhr. G.Lommen Vorstweg 15 Velden
Mevr. A. Lommen- van Melick Vorstweg 15 Velden
Mevr. A. van Heesch- Jacobs Willem Alexanderstraat 3 Velden
Dhr. C v/d Hombergh Oude Venloseweg 15 Velden
Mevr. A. v/d Hombergh-Slootmans Oude Venloseweg 15 Velden
Dhr. P. Bol Op 't Aardbroek 49 Velden
Mevr. G. Jacobs- Lamers Lepelaarstraat 4 Velden
Dhr. W. Dirkx Vorstweg 45 Velden
Mevr. E. Dirkx- Jacobs Vorstweg 45 Velden
Dhr. J. Theelen Oude Venloseweg 62 Velden
Mevr. Theelen- Hafmans Oude Venloseweg 62 Velden
Dhr. B. Gelaudemans Beatrixstraat 7 Velden
Mevr. I. Smink Beatrixstraat 7 Velden
Dhr. J. Valize Pastoor Linssenstraat 11 Velden
Mevr. H.Valize- Steenvoorde Pastoor Linssenstraat  11 Velden
Dhr. J. Lommen Oude Venloseweg 42 Velden
Mevr. T. Fleuren- Driessen Rijksweg 116a Velden
Mevr. B. Lindenhovius- Siemerink Hasselderheidelaan 24 Velden

 
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er de navolgende mutaties:
Overleden of afgemeld: 

 
Nieuwe leden:

 

"De Maasduinen"
We wonen best mooi in de grensstreek. Op veel
plaatsen tussen Gennep en Venlo is het heel mooi
om een wandeling te maken in het  natuurgebied
"De Maasduinen". Er zijn veel mooie wandelroutes
uitgezet die best de moeite waard zijn om regelma-
tig doorheen te wandelen of gewoon om eens even

te vertoeven.Wil je liever geen wandelroute, ook dat
kan. In de directie omgeving van de parkeerplaats
is al veel mooie natuur.                      
Samen bewegen- Gewoon gezond.

Wat is een AED ?
AED betekent Au-
tomatische Exter-
ne Defibrillator.
Een AED is een
kastje dat op heel
veel plaatsen bin-
nen of buiten aan
een gebouw, muur
of afrastering kan

worden bevestigd. In Velden zijn deze kastjes ook
aangebracht. Enkele plaatsen in Velden zijn: Vilgert-
pad-Jeu de Boules baan,  tankstation Oude Venlo-
seweg, “De Blaeckhof”. Natuurlijk zijn er nog meer.
Veel mensen in Velden hebben een cursus gevolgd
om mensen met een hartstilstand te reanimeren.
Ook de werking van een AED apparaat dat een schok
aan het slachtoffer geeft om het hart weer op gang
te krijgen hebben ze geleerd.
Heb je deze ervaring niet en ben je alleen met ie-
mand die een hartstilstand heeft bel dan direct het
alarmnummer 112. De centrale stuurt dan meteen
een berichtje (een AED alert) naar de mensen die
wel  een cursus hebben gevolgd. Een of meerdere
mensen uit de buurt komen dan hulp verlenen.
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Redactie nieuwsbrief KBO Velden
Ger van Rensch Telefoon 077-4721797 Mailadres: ghrenschv@kpnplanet.nl
Huub v.d. Hombergh Telefoon 077-4721955 Mailadres: hhombergh.mcuppen@kpnplanet.nl
Jo van Keeken Telefoon 077-4721201 Mailadres: jovankeeken@planet.nl

Volgende nieuwsbrief 18 mei 2011 Mailadres: nieuwsbrief@kbovelden.nl
Website KBO Velden  www.kbovelden.nl

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA's)

Sjaak Hovens 077-4721413
Frans van Neer* 077-8502443
Wiel Scheffer 077-4722782
Jo van Keeken* 077-4721201
Marie José Peters (Alleen belastinginvullen) 077-4721874

Regelgeving is soms best moeilijk, derhalve beschikt onze vereniging over 4 Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(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 personen 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:         

Hulp KBO Velden bij Kinderavondvierdaagse.
Op 6-7-8-en 9 ju-
ni 2011 tussen 18.00
en 21.00 uur wordt de
Kinderavondvierdaagse
in Velden gehouden.
Frits Geenen van de
organisatie "Kinder-
avondvierdaagse" heeft
het bestuur van de
KBO  gevraagd of as-
sistentie van KBO
leden mogelijk is.
Omdat er vele oma’s
en opa’s toch meestal
al gaan kijken heeft
het bestuur de toezeg-

ging gedaan om totaal over deze 4 avonden 12
mensen te zullen benaderen. Op de 3 controle/
stempelposten zullen deze mensen een stempeltje
op een briefje van de kinderen plaatsen en eveneens
fruit en een kleine versnapering uitdelen.
Een comité bestaande uit Fien Wijnhoven, Bep
Felten, Chrit Janssen en Ger Peeters zullen een en
ander  binnen de KBO coördineren.
Belangstelling om even te helpen, geef het even
door aan Fien Wijnhoven telefoon 077- 4722064 of
aan iemand anders van het comité.
Benadert het comité u, bekijk dan of u misschien 1
of 2 avonden zou kunnen.

Werm waerkós - kalde schóttel
Baodschappelieske:
1½ pónd gekaokde petatte (750 gram)
1 fles slaajsaus
1 flink hötje louk
1 klein pötje luikskes zz
1 klein pötje kómkummerkes zz
kleine wörtelkes, erwtjes, buuënkes alles gaar ge-
kaok
1 pónd mager soepevleis
2 hardgekaokde eier
2 goldrenette of elstar
 Veurbereiding :
Trek van ’t soepevleis langsaam eine lekkere bouil-
lon, laot ’t soepevleis kald waere. Snie ’t kalt soe-
pevleis in kleine stökskes.
Maak ’t hötje louk schoeën en doot ’t dan snippere.
Laot ’t vóch van de luikskes en de kókkummerkes
aaf, snie de luikskes half door en de kókkummerkes
in schièfkes. Snie de wörtelkes in schièfkes en de

buuënkes in stökskes.
Maak de hardgekaokde eier schoeën en snie ze in
schièfkes.
Schel de appele, haol de kroeëskes d’r oèt en snie
de appele in blökskes.
Snie de gaar gekaokde petatte in blökskes.
Bereiding:
Doot in ein groeëte kómp al ’t grei ónderein en ming
det met de slaajsaus waodoor ge ein lekker smeuiï-
ge massa krieg. Zet alles in d'n ièskas en aet ’t ’s
anderendaags gegarneerd met de schieve eier.
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