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Oog voor Senioren

ICE - het telefoonnummer van wie je lief is.
Stel je raakt ernstig gewond en de hulpdiensten
willen dat iemand laten weten. In de mobiele tele-
foon vinden zij allerlei telefoonnummers, maar wie
moeten ze bellen?
Programmeer daarom een ICE-nummer (ICE staat

voor: in case of emergency) in de mobiele telefoon
van degene van wie jij wilt dat hij of zij wordt gebeld.
Zo wordt kostbare tijd gewonnen.
U kunt ook 2 ICE-nummers programmeren bijvoor-
beeld: ICE 1 en ICE 2 of ICE Frans en ICE Piet.

Fietstocht KBO Velden
Op dinsdag 12 juli 2011 is onze jaarlijkse fietstocht.
U heeft het reeds eerder in het “Klokje”kunnen
lezen. Opgave kan via afzonderlijk strookje dat bij
deze nieuwsbrief is gevoegd.
 
 
 
Dus niet vergeten even het strookje uit te
knippen en in te leveren.
 

Jaarverslag van de Unie KBO
Zoals u elders in deze Nieuwsbrief in een tweetal
artikelen kunt lezen was het jaar 2010 een turbulent
jaar voor de Unie KBO. Niettemin is er vorig jaar
veel werk verzet om met elf gemotiveerde provin-
ciale KBO’s een nieuwe koers te gaan varen. Alle

activiteiten, feiten en cijfers zijn opgenomen in het
jaarverslag 2010, met als titel: "Een nieuwe koers".
Voor de liefhebbers staat het jaarverslag van de
Unie online, surft u naar: www.uniekbo.nl
 

Kermismatinee KBO heel plezierig

 Op donderdag 23 juni 2011 is voor de KBO en alle
50 plussers het "Kermismatinee"gehouden. De be-
langstelling was goed en de sfeer heel plezierig,
Elders in deze nieuwsbrief is een verslag van deze
middag opgenomen.
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Veilig met de rollator
Een rollator biedt uitkomst als u niet meer zo goed
kunt lopen zonder uw evenwicht te verliezen. Met
een rollator kunt u weer zelfstandig wandelen in het
park of even naar de supermarkt. Om u te helpen
bij het zekerder voelen met uw rollator, staan
hieronder een aantal tips.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De juiste hoogte. U kunt uw rollator alleen goed
gebruiken als de handvatten op de juiste hoogte zijn
ingesteld. Als de rollator te hoog staat, loopt u met
opgetrokken schouders. Dit zorgt voor pijn in
schouder en nek. Als uw rollator te laag staat, heeft
u geen steun aan uw rollator. Wanneer u rechtop
staat en uw armen hangen langs uw lichaam dienen
uw polsen en de handvaten dezelfde hoogte te
hebben. U hebt de meeste steun wanneer u zo
rechtop mogelijk loopt en tussen de handvaten van
de rollator.  
 

Vervoer geen zware boodschappen in het mandje
van uw rollator en gebruik de parkeerrem wanneer
u op het zitje van de rollator plaats neemt. Trek bij
het opstaan vanuit een stoel niet aan de rollator
maar gebruik de leuningen van uw stoel.
 
Veilig in en om het huis.
 
Zijn snoeren langs de muren weggewerkt;
Zijn losse vloerkleedjes weggehaald;
Is er voldoende ruimte in uw kamer en bij uw stoel
zonder dat u ergens tegen aan stoot;
Zijn de drempels in uw huis weggehaald of afge-
schuind;
Is de stoep bij de ingang vlak zonder uitstekende
tegels?
 
Veilig gebruik op straat.
 
Een stoep met bladeren kan glad zijn, wees extra
voorzichtig.
Gebruik bij voorkeur een schuine helling als u de
stoep op of af moet.
Zorg dat u bij het oversteken voldoende tijd hebt.
Hou rekening met het weer, bij harde wind kunt u
uw evenwicht verliezen.
Bij regen of sneeuw zijn de stoepen vaak glad.
Meld klachten omtrent de stoepen aan de gemeen-
te, telefoonnummer 14077
  
   

Van de voorzitter...
Het rommelt binnen de unie KBO in
Nederland. De voorgestelde contri-
butieverhoging wordt door het me-
rendeel van de provinciale afdelingen

niet geaccepteerd. Het bestuur van de Unie is in-
middels opgestapt en er is een interim bestuur
aangesteld.
Het bureau van de Unie KBO is de laatste jaren
behoorlijk opgetuigd. Op dit moment werken daar
20 fulltime medewerkers. Als daarvoor geld genoeg
binnenkomt, is dat ook geen enkel probleem Nu de
regering echter voornemens is om de subsidie stop
te zetten en de grootste bond van Nederland,
Noord-Brabant, uit de Unie is gestapt, is er een flink
tekort in de begroting voor komend jaar ontstaan.
De grootste uitgavenpost is uiteraard de salarissen

van de medewerkers.
Het bestuur van de KBO Limburg betreurt de hele
gang van zaken, maar is van mening dat een con-
tributieverhoging niet acceptabel is. De Unie KBO
zal moeten reorganiseren, afslanken en teruggaan
naar een organisatie die zich alleen bezig houdt met
de basistaken.
Het bestuur van de KBO Velden staat hier volledig
achter.
Op 23 juni is er een algemene ledenvergadering van
de KBO Limburg en daar zullen we dat geluid ook
duidelijk laten horen. We vinden belangenbeharti-
ging via de Unie KBO in Nederland uiterst belangrijk,
maar niet tot elke prijs. We houden U op de hoogte!
Ine Jacobs
 

Resultaten Algemene Vergadering KBO Limburg 23 juni 2011
De vergadering besloot met een ruime meerderheid
(703 stemmen vóór en 74 tegen) dat de huidige
plannen van de Unie KBO op dit moment onvoldoen-
de perspectief bieden om met een verhoging van de
contributieafdracht akkoord te gaan. De vergade-
ring gaf verder het Bondsbestuur van KBO Limburg

de opdracht om zich maximaal in te spannen een
afgeslankte Unie KBO in stand te houden met als
kerntaak: de landelijke belangenbehartiging van
ouderen. Deze afgeslankte Unie moet met de hui-
dige contributie-afdracht worden betaald. Het
Bondsbestuur gaat met deze opdracht aan de slag.

2



Op bezoek bij ????????
Of het nou kwam door het mooie len-
teweer dat wij op deze carnavalszondag
mochten beleven, of zoals men het
soms wel eens zegt, dat is de aard van
het beestje, ik weet het niet maar toen
ik binnen kwam werd ik begroet, niet
alleen door de bewoonster op dit adres

maar ook door Rokko, een 27 jarige parkiet, die
luidkeels verkondigde dat hij in de meeste gevallen
wat begroeten betreft hij het is die de hoogste toon
kan laten horen.
Na de gewoonlijke uitleg van hoe een 'Op bezoek
bij', in elkaar zit en onder het genot van een heer-
lijke kop koffie met een koekje gaan we aan de slag.
Geboren in de Gemeente Horst aan de Maas maar
in die tijd nog gewoon de gemeente Horst met als
geboorteplaats Melderslo. We waren thuis met
dertien personen inclusief Vader en Mooder en de
verdeling voor wat de kinderen betreft was als volgt,
acht jongens en drie meiden waarvan ik de achtste
in de rij was. Het beroep van Vader was molenaar
en hij was dus meestal van huis op zijn werk en
Mooder deed het huishouden met alles wat daarbij
hoorde. Op de lagere school die ik in zeven klassen
heb afgemaakt kregen wij in de oorlogsjaren les in
een petatte huuske, zegt ze, in een onmiskenbaar
dialect wat in de, Melderse, zoals dat toentertijd en
nog steeds gebruikelijk is.
Dat petatte huuske daar moesten de "pöters" kie-
nen. En nu om het maar is even duidelijk te om-
schrijven het is niet wat u leest, beste lezers van
ons nieuwsblad, dat peuters deden kienen op school,
neen pöters dat zijn eerstelingen een soort aardap-
pel die daar opgeslagen lagen en die later in de lente
gepoot werden op het land.
En zegt ze, wat ik mij ook nog goed kan herinneren
is dat als wij katechismus les kregen de pastoor ons
vroeg hoe vaak we in de mis waren geweest en als
je dan zei vijf en twintig keer of meer kregen we
een prentje als beloning maar omdat thuis de
handen uit de mouwen gestoken moest worden werd
er ook wel is wat gefoemeld, ook weer zo een typisch
woord uit haar dorp, met andere woorden dan zeiden
wij om maar het prentje te krijgen ook al waren wij
er geen vijfentwintig keer geweest dat het toch zo
was. Dat was dan een leugentje om bestwil.
Want soms kwam het voor dat voor we naar school
gingen er eerst door iemand van ons achter de
boterton plaats moest nemen en dan moesten wij,
kennen, ( kennen betekent met de karn in de bo-
terton boter van melk maken) en zo konden we dus
niet naar de kerk gaan.
Dan als ze een week van school is komt de directeur
van het landbouwbelang, dat toen gevestigd was in
Sevenum,  informeren of het mogelijk is dat zij in
zijn gezin de taak van huishoudster op zich wilde
nemen.
En, zegt ze, dat heb ik acht lange jaren gedaan en
met veel plezier echt waar en daar heb ik ook veel
geleerd want ik moest daar alle werkzaamheden
verrichten die zoals in een gezin van zeven perso-

nen, de ouders en vijf kinderen en er kwamen later
nog is drie kinderen bij dus in totaal tien personen,
gedaan moest worden.
Dan na al die jaren ben ik van werkkring veranderd
en ben met de wijkzuster, een non, drie jaren
meegegaan en moest alle voorkomende werkzaam-
heden verrichten en meestal in moeilijke gezinnen.
Dat was soms niet even gemakkelijk en vooral het
wassen van kleding  want in die tijd was het de
gewoonte om de was op de hand te doen en dat
gebeurde dan op een “wroebel” , dat was een
wasbord, maar ook het uitwringen van de was dat
werd gewoon met de handen of op een met de hand
bediende wring gedaan en dat was hard werken.
Daarbij kwam nog dat het gehele huis schoonge-
maakt diende te worden en zo was er weinig tijd
over om vrij te nemen.
Maar dan als er zich een vrije dag aandient is ze met
haar vriendinnen naar de kermis in Grubbenvorst
gegaan en daar heeft ze toen haar latere echtgenoot
Hai leren kennen.
Na enkele jaren verkering te hebben gehad zijn we
gaan trouwen en in Velden bij mijn man zijn thuis
gaan inwonen. Daar zijn dan onze vier kinderen, het
zijn allemaal jongens, op de wereld gekomen. We
hebben altijd thuis een fijne en gezellige tijd in ons
gezin gehad waar orde en netheid voorop stonden.
Toen de kinderen naar school gingen ben ik weer
gaan werken en heb dat altijd met veel plezier ge-
daan.
Mijn man was lid van de duivensport vereniging in
Velden en dat was voor ons een geweldige mooie
tijd zoals bijvoorbeeld het opvangen van de duiven
en het mee doen aan wedstrijden. Ook het op va-
kantie gaan met de kaartclub en het daarbij beho-
rende fietsen hebben wij altijd met veel plezier
gedaan.
Hobby’s ?  Dat is nog steeds TV kijken maar alleen
naar die programma’s die mij interesseren, verder
doe ik graag lezen, koersballen, kaarten en noem
maar op.
Eigenlijk zou ik nog een hele tijd over de mooie tijd
van vroeger kunnen vertellen zegt ze, maar aan
alles komt een eind zo ook aan dit op bezoek bij.
Dan mag ik als blijk van waardering voor haar
spontaan mee doen aan dit,op bezoek bij, haar de
enige echte balpen van de KBO overhandigen.
Maar beste lezers van ons mooi en verzorgd
nieuwsblad weet u intussen waar ik deze keer op
bezoek ben geweest?
Ik zal het u zeggen, ik was bij: 
 
Annie van Petran van de Mulder?  Annie
Teeuwen of           
Annie van Haij Luipers                                    -
                                    

 
 Fr. Th.
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Trek je wandelschoenen aan en kom mee wandelen in
Velden!

Als u al jaren niet gesport heeft en nu weer wilt
beginnen, of als u juist altijd actief heeft gesport en
nu op zoek bent naar een minder intensieve activi-
teit, dan heeft de wandelsport ook voor u iets te
bieden. De wandelsport is één van de pijlers waar
Sportkern Vrijenbroek zich op richt. Als ‘proeftuin
nieuwe sportmogelijkheden’ worden zij ondersteund
door NOC*NSF, en dé wandelbond van Nederland:
KNBLO-NL.
Iedereen kan de wandelsport op zijn of haar eigen
niveau beoefenen.
Op dit moment biedt de Sportkern de wandelvari-
anten Sportief Wandelen en Nordic Walking aan in
Velden.
 
Sportief Wandelen
Sportief Wandelen is een ideale activiteit voor ie-
dereen die op een leuke manier fit wil worden en
blijven. Wandelen wordt afgewisseld met oefenin-
gen, waarbij plezier voorop staat. Door professio-
nele begeleiding en een verantwoorde opbouw biedt
het Sportief Wandelen meer dan het ‘gewone’
wandelen en is de kans op blessures zeer klein. Na
een periode van Sportief Wandelen neemt niet al-
leen het uithoudingsvermogen en de lenigheid toe,
maar treedt er ook verandering op in lichaamsge-
wicht, spierkracht en coördinatie.

 
Nordic Walking
Nordic Walking is een perfecte training voor mensen
die tijdens het wandelen hun hele lichaam actief
willen gebruiken. Het wandelen met de ‘poles’
(Nordic Walking stokken) vereist enige oefening,
waarna door een correcte uitvoering het hele li-
chaam kan worden getraind. Voor de deelnemers
worden poles ter beschikking gesteld door de orga-
nisatie. Vergeleken met normaal wandelen, zet men
bij Nordic Walking meer druk op de grond met de
stokken, waardoor ook de schouder-, bovenarm-,
rug-, borst- en buikspieren actief worden gebruikt.
Hierdoor kunnen houding, coördinatie en kracht
aanzienlijk worden verbeterd. Dit alles maakt Nordic
Walking een uitermate geschikte sport voor ge-
wichtsvermindering, fysieke fitheidverbetering en
training van het uithoudingsvermogen.
 
Plaats en tijd:
Sportief Wandelen
-    Elke dinsdag, 10:00-11.30u, vanuit Restaurant
Jagersrust, Velden
Nordic Walking
-    Elke dinsdag, 13.30-15:00u, vanuit Restaurant
Jagersrust, Velden
 
Lidmaatschap:
U kunt altijd een keer gratis en vrijblijvend deelne-
men aan deze activiteiten. Wilt u daarna lid worden,
dan betaalt u € 12,95 per maand voor een activiteit
of € 19,95 voor beide activiteiten.
 
Contact:          
Sportkern Vrijenbroek.nl
Dennis Meens:             06-14404490
Frank van den Boomen:06-28415754
 
Website:www.vrijenbroek.nl, E-mail: info@vrijen-
broek.nl
 
 
 

Succes kaartjes "Kasteeltuinen Arcen"-Zoo Parc Overloon"
Aan de leden van de KBO Velden werd in de
nieuwsbrief van april 2011 de mogelijkheid gegeven
om kaartjes te bestellen voor De Kasteeltuinen
Arcen en het Zoo Parc in Overloon. (Sommige an-
dere bedrijven en verenigingen hadden ook deze
regeling).

Deze kaartjes die normaal € 17,- kosten, waren te
bestellen voor € 7,50. Bovendien blijven kaartjes in
2012 en volgende jaren gewoon geldig.
In totaal zijn 52 kaartjes gekocht.
De belangstelling voor de actie is dus goed te noe-
men.
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Goede sfeer bij Kermismatinee
Als voorzitter Ine Jacobs op donderdag 23 juni 2011
om 14.00 uur het ‘Kermismatinee’ opent en het ‘-
Midlife Combo’ de muziek inzet, zit de sfeer er al
gauw in. Totaal is het mooie aantal van 75 personen
naar ‘de Kiêsstolp’ gekomen, om Foxtrot, Tango,
Wals, Veleta, Losse Polka, of Engelse of Weense
Wals te dansen.
Onder de aanwezigen in de zaal waren er enkelen,
die het alleen al leuk vonden om naar de muziek te
luisteren en de sfeer te proeven.
 Ook deze mensen hebben kunnen genieten van de
muziek van ‘toen’ zoals ‘Good bye Irene, Melodie

d’amour, Laila en Geneet van ut laeve’.
In de pauzes konden de dames van de line dance
groep een ingestudeerde dans showen. 
In de grote pauze volgde de grote tombola, waar
Ine al speciale aandacht voor had gevraagd, omdat
de plaatselijke bedrijven vele mooie prijsjes hadden
gesponsord. Mooie muziek van toen en een goede
sfeer was het doel van deze middag.

Het orkest, met goed verzorgde muziek, heeft er in
elk geval alles aan gedaan om het de aanwezigen
naar de zin te maken. “Wat een leuke middag” of
“Deze middag is veel te gauw om”, hoor je dan
zeggen. Een goed teken, dan weten we dus als or-
ganisatie dat de mensen het gezellig hebben gehad.

Zelf heb ik dit matinee ervaren als een van de
sfeervolste matinees van de KBO Velden.
Een en ander is dan ook reden om dit in het najaar,
op zaterdag 26 november 2011 (Feestdag Sinten-
dris), weer te doen. Reserveer alvast de datum en
vertel het verder.

Dank aan de organisatie, die dit matinee alweer voor
de 7e keer keurig heeft georganiseerd.  
Tenslotte een speciaal woord van dank aan de
plaatselijke bedrijven of personen, die ons de mooie
prijsjes voor de tombola hebben gesponsord. Voor
onze senioren kunnen we daardoor de entree laag
en betaalbaar houden.
 
GvR
 
 
 

 
Orkest "Midlife Combo" Mooie dansmuziek.

Diverse spreuken
-           Luisteren kan zoveel zeggen.
-           Geld is als een zee, waarin veel grote schepen ten onder gaan.
-           Je krijgt geen stress omdat je perfect bent. Je krijgt stress omdat je perfect wilt zijn. 
-           Men struikelt niet over een steen maar over een berg.
-           Wie de minste fouten maakt, is niet altijd de beste!
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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  

Uit de bestuursvergadering van 1 juni 2011

 
KBO Velden bestaat in het najaar 55 jaar. Het be-
stuur heeft besloten om er geen extra aandacht aan
te schenken.
 
We hebben een uitnodiging ontvangen voor het
75-jarig bestaan van de Andreaskerk. Op 26 juni
2011 zullen enkele bestuursleden aan de gezamen-
lijke lunch deelnemen.
 

De KBO Velden komt niet in de Beheerstichting van
de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). Als
vereniging gaan we wel in de BMV 440 uren vrijwil-
ligershulp verrichten (bijvoorbeeld koffie verzorgen
tijdens bepaalde activiteiten van het KBO).

Op 23 juni 2011 is er een belangrijke Algemene
Vergadering van de KBO Limburg in Baexem. Aan
de orde is de positie van de Unie KBO en in verband
daarmee het al dan niet verhogen van de contribu-
tie  met € 5,-. Van alle regio’s binnen Limburg gaat
het merendeel van de afdelingen niet akkoord met
contributieverhoging. Naar deze vergadering gaan
2 bestuursleden van de KBO Velden.
 
De reis naar de Eifel is nabesproken. De reacties
van medereizigers waren zeer positief.
 
De voorbereidingen voor het ‘Kermis-dansmatinee’
zijn vrijwel afgerond.
 
Vanaf komend jaar wordt voor het invullen van een
belastingformulier een kleine bijdrage gevraagd ter
dekking van de onkosten. De belastinginvullers

VOA's en belastinginvullers

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

De 4  Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) staan voor onze leden klaar om de juiste weg in de regelge-
ving te vinden. De vrijwillige ouderen adviseurs zijn graag bereid om u ondersteuning te bieden. De
personen (belastinginvullers) met een * willen u bovendien graag helpen bij het regelen van belasting-
zaken.
Indien u daar prijs op stelt dan kunt u de volgende VOA’s/belastinginvullers bellen: 

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. Soms ook niet. 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: Penningmees-
ter KBO Velden 077-4721334 of aan Intern secre-
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Wat u moet doen als het warm wordt.
-Drink voldoende (2 liter) ook als u geen dorst heeft. Gebruik geen alcohol en beperk koffie.
-Vermijdt inspanning vooral tussen 12.00 en 16.00 uur.
-Blijf binnen of in de schaduw tussen 12.00 en 16.00 uur. Draag in de zon hoed/pet en lichte kleding.
-Zorg voor koelte, ramen dicht als het te warm is en weer open als het 's avonds koeler wordt.
-Zorg voor elkaar en help eens anderen die niet meer zo goed kunnen.
 

Recordzonnige en net niet recorddroge lente 2011
De meteorologische lente was in Limburg record-
zonnig met van maart tot en met mei gemiddeld

ruim 700 zonuren. Arcen lag zelfs
boven dat gemiddelde met 716 zon-
uren.

De Limburgse lente is normaal voor Nice aan de Côte
d’Azur en voor grote delen van Midden- en Zuid-
Spanje. Normaal over dezelfde periode schijnt de
zon in Limburg 200 uur minder.
In de meetreeks van Maastricht-Beek (luchthaven)
die vanaf 1906 wordt uitgevoerd, was het jaar 2003

tot nog toe het zonnigst met 635 uur.
De lente van 2011 was ook extreem droog, maar is
in Limburg net niet recorddroog geworden. Tijdens
de drie lentemaanden viel de minste regen in
Maasbree met totaal 40 mm (normaal 173 mm),
gevolgd door Echt met 41 mm, en Tegelen, Kessel-
Eik en Arcen met 46 mm. Het was de droogste lente
sinds 1893 of 1921.
De lente was twee graden warmer dan normaal. De
lente van 2007 was iets warmer en blijft record-
warm.

Frenske en Theike
Jong wat heb ik mich motte spooije um op tied te
zien beej de letste thoeswedsrijd van IVO. Wie zoeë
dat, vroog Frenske? Nou, zag Theike ik waas nao
ein begrafenis in België gewaes dao waas eine
kennis van os gestorve. Is dae nou van alderdom
gestorve of haet dae ein ongeluk gehad, zag Frens-
ke waer? Nae dae is beej ut drinke van melk doeëd
gegaon,zag Theike want toen haen aan ut drinke
waas ging de koe zitte. Maar jong, zag Frenske dat
kumpt allein in dien femielie veur maar nou is wat
anders, wat gaon weej doon nou dalijk de compe-
tietie der op zit? Ik, zag Theike ik gaon nog eine kier
nao VVV kieke die speule waer in de nao competitie
en de krant maar schrieve dat ze nog kampioen
kunne waere. Jao luuster is jong, zag Theike allein
zien ze vergaete um der beej te schrieve in welk
jaor dat det is.
Ik bin des waek op kraomvisite gewaes, zag Theike
dat waas beej eine speuler van IVO 1 wetste wal

daen dao beej os in de buurt woeënt dae haet ein
jong dochterke gekrege maar jong wat waas dat ein
kleine baby ongeluifelijk. Ja, zag Frenske dat kan
ok neet anders want die ware pas dreej waeke ge-
trouwd.
Luuster is ik wil dich wat vraoge, zag Theike. hebste
ok gedaon waste mich belaofs heb? Oh dich meins
dat ik ein van die pleejburstels die ik gewonne heb
beej Jan Linders en dao der eine van aan dien vrouw
zoeël gaeve. Dat heb ik gedaon,zag Frenske en die
haet daen waer aan eur mooder gegaeve maar toen
die de letste kier beej os waas huurde ik die zegge
dat ze toch maar waer gewoeën w c pepeer ging
gebroeke as dae borstel verslete waas.
Nou ja, zag Theike weej halde der nou maar waer
is mei op en haopelijk is dae schaele wazel van os
beej de KBO leden waer good aangekomme.
 
De groetjes van Frenske en Theike. ( Fr. Th.)

Andreaskerk Velden 75 jaar
Ongetwijfeld zijn er nog veel oudere KBO leden die
weten dat de oude kerk van Velden is gesloopt en
dat onze huidige kerk is gebouwd. Een en ander is
al weer 75 jaar geleden. Op zondag 26 juni 2011
is dit jubileum herdacht, in een plechtige H.Mis
opgedragen door bisschop Wiertz van Roer-
mond. Bij gelegenheid van dit jubileum geeft de
parochie een boek uit over de historie van de kerk.
Mooie foto’s en veel historie van het verleden. Al
met al best de moeite waard.Voor meer informatie
volg het “Klokje”.
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Unie KBO in zwaar weer.
De laatste maanden
werden via artikelen in
de Nestor de geesten
rijp gemaakt voor een
forse verhoging van de
contributie ten behoe-
ve van de Unie KBO.
 
Wat is er aan de hand?
Als gevolg van de be-
zuinigingen van de
provincies en van de
overheid lopen de in-
komsten van de Unie
KBO en straks ook van
de provinciale organi-
saties sterk terug. Tot
overmaat van ramp

stapte de KBO Brabant in 2010 uit de Unie KBO wat
een aderlating betekende van 134.500 leden met
de daarbij behorende contributiebijdrage. Een van
de argumenten van de KBO Brabant om uit de Unie
KBO te stappen was de hoge contributiebijdrage aan
de Unie KBO. 
 
Goede raad is duur, een forse contributieverhoging
zou de problemen wellicht kleiner maken maar niet
structureel oplossen. Daarnaast heeft een meerder-
heid van de regio’s in Limburg zich uitgesproken
tegen een contributieverhoging ten behoeve van de
Unie KBO. Ook landelijk is geen draagvlak te vinden
om de contributie te verhogen. Contributieverho-
gingen tasten ook het imago van de KBO aan, omdat
diezelfde KBO steeds haar vingertje omhoog steekt
wanneer elders in de samenleving prijsverhogingen
ten laste van van senioren worden doorgevoerd. De
samenleving zal de KBO’s vervolgens vragen eerst
zelf in de spiegel te kijken voordat het vingertje naar
anderen wordt opgestoken.
 
Inmiddels liggen diverse reorganisatie-voorstellen
op tafel waarmee de Unie KBO terug gaat naar de
basis en zich uitsluitend met haar kerntaken zou
bezig dienen te houden. De contributieverhoging die
op 1 januari 2012 in zou moeten gaan is daarmee
van de baan, echter duidelijkheid met betrekking
tot de periode daarna is er niet.
 
Welke andere mogelijkheden heeft de Unie KBO?
Wanneer kosten omlaag gebracht dienen te worden,
haalt men vaak het middel van de schaalvergroting
van stal. In de praktijk zou dat kunnen betekenen

dat de Unie KBO de PCOB uitnodigt om na te denken
over een vergaande vorm van samenwerking of zelfs
van een fusie, ten einde stevige synergievoordelen
te bereiken. Een vergelijkbare vorm van samenwer-
king zou uitgewerkt kunnen worden met de ANBO,
hoewel dat waarschijnlijk vele malen moeilijker ligt.
Eenzelfde proces vindt op dit moment plaats in de
omroepwereld en vond in het verleden plaats tussen
NKV en NVV wat in de FNV resulteerde. Op deze
wijze wordt de verzuiling uit de seniorenwereld
verwijderd waar niets op tegen is.
 
Een andere mogelijkheid is het verstevigen van de
Unie KBO door het wegsaneren van een bestuurs-
laag, wat zou leiden tot het opheffen van de provin-
ciale KBO’s. Dit zal echter in veel provincies op
enorme weerstand stuiten. In de toekomst zal deze
variant echter niet tegen te houden zijn. Alle ge-
noemde varianten betekenen dat de KBO een
sterke landelijke organisatie blijft die hard nodig is
in een tijd dat het aantal senioren sterk toeneemt.
 
Wat betekenen deze problemen voor de KBO in
Velden en voor vele andere afdelingen. Voorlopig
hebben de provinciale en landelijke problemen geen
invloed op onze dagelijkse gang van zaken, echter
de algemene vergadering zal straks een besluit
dienen te nemen met betrekking tot de voorstellen
vanuit de Unie KBO.
 
Welke mogelijkheden hebben plaatselijke afdelin-
gen om het beleid van de Unie af te wijzen:
Een afdeling kan uit de KBO Limburg stappen en op
eigen houtje verder gaan.
Een afdeling kan aan een individueel lid zelf laten
beslissen of het lid blijft van de KBO Limburg, het
betreffende lid kan toch lid blijven van de plaatse-
lijke afdeling. Deze variant is reeds ingevoerd bij de
seniorenvereniging in Reuver/Offenbeek.
De KBO Velden zou aansluiting kunnen zoeken bij
de KBO Brabant.
Deze varianten hebben een versnippering in de
seniorenwereld tot gevolg die averechts kan werken
op de invloed van de senioren op het landelijk se-
niorenbeleid. 
 
Teneinde straks te komen tot een afgewogen oor-
deel, wens ik bestuur en leden veel wijsheid.
 
H. v.d. Hombergh

Rijbewijskeuringen 70-plus voor 25 euro
Elke 70-plusser dient iedere 5 jaar een medische
keuring te ondergaan. De KBO Limburg heeft een
aantal artsen in Limburg bereid gevonden deze
keuringen voor leden van ouderenbonden uit te
voeren voor een speciaal tarief van EUR 25,-.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod? U kunt zich
elke dinsdagmorgen aanmelden van 10.00 - 12.00
uur op telefoonnummer 0475-381744. U dient uw
lidmaatschapsnummer bij de hand te houden.
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Alleen zijn
lleen zijn betekent niet éénzaam
Alleen zijn geldt niet als straf
Alleen zijn met mooie gedachten
Gedachten neemt niemand je af
Alleen zijn met dierbare doden
Alleen zijn met je herinneringen
Aan tijden die lang reeds voorbij zijn
Aan alles wat kwam  en wat ging
Alleen ongestoord in je kamer
De dingen vertrouwd om je heen
Een rustig en zuiver geweten
Dan ben je gelukkig alleen
Wie zo het alleen zijn kan dragen
Wie zich zo verzoent met zijn lot
Die spreekt niet van eenzame dagen
Die leeft in vertrouwen op God.
 
(dichter onbekend)

Senioren verkopen huis om van het leven te genieten
Steeds meer senioren verkopen hun huis om te
kiezen voor een huurformule.
Zo hebben ze meer geld ter beschikking om volop
van het leven te genieten zolang hun gezondheid
dat toelaat. Bij 46 procent van de transacties in
2010, was de verkoper ouder dan 50. Wat ook op-
valt: een groeiende groep onder hen koopt geen
nieuw pand meer maar richt zich resoluut op de
huurmarkt.

De 50- en 60-plussers willen zo lang mogelijk van
het leven genieten en verkiezen daarom hun woning
te verkopen. Ze opteren dan voor beter aangepas-
te woonformules die hen de financiële ruimte geven
om van het leven te profiteren. Doordat hun kinde-
ren sociaal en geografisch niet langer gebonden zijn
aan de familiewoning, is ook de praktische en
emotionele waarde van de ouderlijke woning ge-
daald. De drempel om de gezinswoning te verkopen,
ligt dus lager dan voorheen.

Senioren begeven zich vaker op de huurmarkt, in
de brede zin van het woord. De een opteert voor
een kleiner en praktischer huurhuis, de ander laat
zijn oog vallen op een appartement in een senioren-
gemeenschap. Die vind je trouwens meer en meer
in omgebouwde herenhuizen of vierkantshoeves.

Met het vrijgekomen kapitaal kunnen ze bijvoor-
beeld de kinderen ondersteunen bij hun vastgoed-
aankoop, of gewoon reizen en genieten. Voor
sommigen hoort daar zelfs de aankoop bij van een
pied-à-terre in het zonnige zuiden, waar ze kunnen
overwinteren.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trendw-

atchers bevestigen de tendens, anders dan hun
ouders is deze generatie niet meer grootgebracht
met het idee dat je het geld moet oppotten zodat
de kinderen het kunnen erven bij je overlijden. Wie
vandaag vastgoed verkoopt, kan daar een aardig
bedrag mee opzijzetten. En vergeet vooral niet dat
we hier met de babyboomgeneratie te maken
hebben: mensen die hard gewerkt hebben en vinden
dat ze nu van de vruchten van hun arbeid mogen
plukken.

Weet je nog van toen?
Met het motor-
schip "MS Klipfon-
tein" vertrok een
van onze jongens
(Jeu Lommen) met
de '7 December
divisie' op 26 au-
gustus 1946 naar
Indië.

Seniorweb computerlessen
      Bij u in de buurt
      Begrijpelijk
      Betaalbaar
      Voor ieder niveau
      Voor en door senioren
      Vele duizenden gingen u reeds voor.
 
Nadere info: Rosel Hendrix – tel. 4722163

Na meer dan 3 jaar(op 29 november 1949) kwam
Jeu met de 'Ms Volendam' (zie foto onder) terug.

Heel veel KBO leden zullen zich  ongetwijfeld nog
herinneren dat de 'jongens'op verschillende data
terug kwamen en ingehaald werden door de fanfa-
re en de bevolking
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Nieuws van de Dorpsraad
Het was een rustige periode voor de Dorpsraad.
Onderstaand enkele zaken die speelden:
Een werkgroepje is bezig met het verzamelen van
gegevens voor het DOP (Dorps Ontwikkelings-Plan).
Naar verwachting zal in september aanstaande het
DOP zijn afgerond.
  
Om de verkeersmaatregelen rondom de Brede
Maatschappelijke Voorziening en de oversteek van
de Rijksweg goed te regelen, is een werkgroepje
opgericht. Van dit werkgroepje is een verkeersdes-
kundige van de gemeente Venlo voorzitter. Diverse
partijen waaronder de senioren/ouderen zijn daarin
vertegenwoordigd. 
 

Op de rotonde Kraneveld gebeuren volgens wegge-
bruikers die daar regelmatig gebruik van maken,
dikwijls ‘bijna’ ongelukken. Over een en ander is
navraag gedaan bij de gemeente en de politie. Bij
deze instanties zijn geen meldingen binnengeko-
men. De situatie blijft dus zoals ze is. Meld altijd (bij
Dorpsraad of Politie) als u de situatie daar ter
plaatse onveilig vindt. Wachten tot dat er een ernstig
ongeluk gebeurt, is een slechte zaak.
 

 
Diverse bewoners van het appartementencomplex
“Velden Vitaal” hebben gevraagd een bank met
rugleuning te plaatsen nabij het Kruidvat. De oude
bank zonder rugleuning was niet zo gemakkelijk. De
gemeente heeft het verzoek ingewilligd.
 
De gemeente Venlo gaat op termijn de riolering
vernieuwen op de Oude Venloseweg (binnen de
bebouwde kom). Een werkgroepje (in hoofdzaak
aanwonenden) gaat bekijken of gelijktijdig snel-
heidsbeperkende maatregelen en verfraaiing van
rijweg/trottoir mogelijk zijn.
 
Uit- en instappen van buspassagiers bij Hostellerie
‘De Maasduinen’ levert nu en dan even overlast op
voor weggebruikers. De directie van Hostellerie ‘De
Maasduinen’ is deze klacht kenbaar gemaakt. Zij
willen heel graag met de Dorpsraad en de gemeen-
te meewerken aan een oplossing voor dit probleem.
De parkeerplaats is niet ruim en een oplossing is
zeker niet gemakkelijk te vinden.
 
Om de leefbaarheid van een dorp of wijk te bevor-
deren, kunnen bij de gemeente verzoeken worden
ingediend (Voucherregeling). In september is voor
dit jaar de 2e ronde. Het betreft kleine projecten.
Een commissie beoordeelt of het uitgewerkte plan
al dan niet wordt goedgekeurd.
 
 Zijn er zaken die u graag aanhangig wilt maken:
bel of mail naar het secretariaat van de Dorpsraad
telefoon 472 27 90 of e-mailadres dorpsraadvel-
den@gmail.com.  Kleine zaken zoals bijvoorbeeld
een loszittende stoeptegel, snoeiwerk, defecte
lichtmast kunt u rechtstreeks melden bij de gemeen-
te Venlo via telefoon 14 077 (5-cijferig) of via e-mail
info@venlo.nl.
 

Ledenmutaties KBO Velden

Mevr. Fleuren- Vestjens Markt 12 L Velden
Mevr. Hoeijmakers- Hendreks Markt 17 Velden
Mevr. E. Heinemans-Fleuren Wilhelminastraat 15 Velden
Dhr. H. Heinemans Wilhelminastraat 15 Velden
Mevr. G. Driessen- Albers Ooievaarstraat 31 Velden
Dhr. H. Driessen Ooievaarstraat 31 Velden
Overleden leden   

Dhr. A. Holla Kloosterstraat 13 D Velden
Mevr. M.v.d Bercken- Mooren Markt 11 Velden
Dhr. J.Heijligers Schandelo 10 Velden
Mevr. M.Gooren-Peeters Rozenhof 27 Velden
Mevr.G.Geurts-Aerdts Schandelo 45a Velden
Mevr.G.Tax-Koopmans Markt 11 C Velden
Mevr. M.Notermans- Nuss Markt 12 K Velden

In het tweede kwartaal (bijgewerkt tot 18 juni 2011)  zijn er er de navolgende ledenmutaties.
Nieuwe leden
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Hospice Mariaweide te gast in Velden
Tijdens de inloopmid-
dag op 24 mei had de
KBO Velden een ont-
moeting met mede-
werksters van het
Hospice Mariaweide
uit Venlo.
 
Het hospice in Venlo is
een gastvrij huis van
liefde en aandacht,
een thuis voor mensen
die weten dat ze nog
maar kort te leven
hebben, ook een thuis
voor hun dierbaren

met ruimte voor ieders wensen en gevoelens.
 
De dames Maria Lemmen, Esther Titulair, Rie
Schmitz en Petra Dammeyer wisten bovenstaand
gedachtengoed op een indrukwekkende en enthou-
siaste wijze op onze bezoekers over te brengen.
 
Hospice Mariaweide is gehuisvest in het voormalig
Dominicanenklooster in het centrum van Venlo en
is een verblijf voor mensen uit de regio die weten
dat ze niet meer lang te leven hebben. Mariaweide
biedt plaats aan 6 personen in kamers die van alle
moderne gemakken zijn voorzien. Voor familie en
naasten zijn logeerkamers, een keuken en een
gemeenschappelijke huiskamer beschikbaar.
 
Het hospice wordt gedragen door een team van
verpleegkundigen en door een groot team van
vrijwilligers in de directe en indirecte zorg. De
vrijwilligers in de directe zorg vormen de handen
aan het bed en de vrijwilligers in de indirecte zorg
functioneren in de kookgroep, sfeergroep, tuin-
groep, wasgroep en klusploeg. Ook de gastdames
en gastheren zijn vrijwilligers evenals de secretari-
aats- en administratieve krachten.
 
Wanneer het niet meer mogelijk is om thuis te
blijven kunnen terminaal zieken die hulp nodig
hebben in hospice Mariaweide terecht. De complete

medische en verpleegkundige zorg wordt dan door
de medewerkers van het hospice overgenomen.
Binnen deze zorg zijn de vragen van de gast het
uitgangspunt voor medewerkers en vrijwilligers. Het
hospice ondersteunt ook de familie en de naasten
door het aanbieden van emotionele steun en een
luisterend oor.
 
Mensen die belangstelling hebben voor een opname
kunnen contact opnemen met het hospice; uitein-
delijk hangt een opname af van de medische dia-
gnose van de huisarts en van de medisch specialist.
 
De kosten van het verblijf worden vergoed uit de
AWBZ en uit een inkomensafhankelijke eigen bij-
drage, tevens is een indicatiestelling van het CIZ
noodzakelijk. Aan bezoekers die logeren wordt een
bijdrage gevraagd voor de door het hospice te
maken kosten.
 

 
Hospice Mariaweide wordt financieel ondersteund
door een grote groep fondsen, bedrijven, verenigin-
gen en particulieren. Indien u het hospice wilt helpen
kan dat door particulier donateur te worden. Een
mail naar info@hospicevenlo.nl is voldoende. Het
rekeningnummer van Stichting Hospice Venlo is
10.67.63.466.

Oude foto in nieuwsbrief 43
Een oude foto was opge-
nomen in nieuwsbrief
nummer 43. Aan onze
trouwe lezers van de
nieuwsbrief werd ge-
vraagd: “Welke personen
staan op deze foto?” Het is
zeker mooi dat 4 oudere
senioren binnen onze ver-

eniging  een of meerdere namen van de afgebeelde 
personen wisten te noemen.

Op de foto Conrate Driek en Conrate Gritje ( Onder
andere grootouders van Jan en Toon Geurts aan de
Rijksweg), Smid Wum ( onder andere de vader van
mevrouw Roefs- Smits en mevrouw Verspay- Smits)
De 2e man met hoed en de mevrouw op de stoel is
Piet Litjens en zijn vrouw (onder andere de ouders
van de jongens van de betonfabriek.) Het kindje op
de schoot is mevrouw Verspay- Smits of haar zus-
ter).
Namens de redactie hartelijk dank voor de reacties.
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Mooie reis KBO Velden naar de 'Eifel'
De belangstelling voor deze reis was bijzonder goed.
Maar liefst 95 leden hadden zich opgegeven. Pre-
cies om 08.15 uur vertrokken we vanaf de Markt
met 2 volle bussen van de firma Ghielen richting
Zuid- Limburg. Onderweg hadden we af en toe een
beetje regen, maar dat mocht de pret niet drukken.
In Vaals op het ‘Drielandenpunt’, bij de in aanbouw
zijnde Julianatoren (35 meter hoog en 353 meter
boven NAP), werden we getrakteerd op koffie met
een groot stuk vlaai. 
 

De gidsen Ger (bus
1) en Jo (bus 2)
namen na de koffie
eveneens plaats in
de bus om ons in-
teressante zaken
te vertellen over
het Nationale Park
de Eifel. Inmiddels

konden we genieten van een lekker zonnetje. Via
Aken (200.000 inwoners), de Trierer strasse, waar
zich nog diverse obelisken bevinden (meetpunten
in mijlen uit vroegere tijden voor de voetgangers),
de Romeinse Heerbaan, en de Kornelimünster abdij
kwamen we al gauw in het Nationaal Park De Eifel.
Mooie uitzichten, veel loof- en naaldbomen, kleine
dorpjes en smalle riviertjes wisselden zich in het
heuvelachtige landschap af. Op de hogere plateaus
zag je dikwijls hoge beukenhagen (soms wel meer
dan 6 meter hoog) al dan niet met enkele lichtope-
ningen. Deze hagen hadden de functie van wind-
scherm voor de woningen. Ook kwamen we nog door
Hürtgenwald. In dit gebied sneuvelden op het einde
van de oorlog nog meer dan 80.000 soldaten.
 
Rond 13.00 uur waren we voor de lunch even te

gast bij Hotel Klos-
termühle in Heim-
bach. De ‘Eifelplat-
te’ stond reeds
voor ons klaar.
Duidelijk was te
merken dat vele
leden in het verle-
den reeds Heim-
bach hadden be-

zocht. Even benen strekken en dan weer de bus in
voor het middagprogramma.  
 

 De route voerde ons richting Gmünd, en verder via
kamp “Vogelsang” (in 1937 gebouwd voor de oplei-

ding van elitetroe-
pen), Dreiborn, Kat-
zenbroich, het Mo-
nschauer Wald, en
langs de Belgische
grens door Höfen
(ook hoge beuken-
hagen) naar Mons-
chau. Ook daar

hadden we weer een uurtje tijd om naar eigen inzicht
in te vullen. Sommigen gingen naar het centrum,
anderen brachten een bezoek aan de glasblazerij of
de winkel, terwijl een derde groep even op het
terras ging zitten.
 
Om 16.15 uur weer richting Vaals. Onderweg pas-

seerden we bij Sim-
merath de Belgische
grens. Ook zagen
we nog delen van de
638 km lange Sieg-
fried Linie (deze be-
tonnen obstakels
dienden om in de
oorlog voertuigen

tegen te houden).  In Vaals bij het ‘Drielandenpunt’
konden we nog even een glaasje drinken, voordat
we huiswaarts reden.
 
 
Ongeveer om 19.30 uur arriveerden we weer op de
Markt in Velden.
 
Uit de vele positieve reacties kunnen we afleiden,
dat de dagtrip bijzonder goed was geslaagd: er
waren voldoende stops, de gidsen vertelden inte-
ressante zaken, en er hebben zich geen noemens-
waardige problemen voorgedaan voor de mensen
die iets slechter ter been waren. Ook de sfeer, het
weer, maar vooral ook de gehele verzorging, waar-
onder de lunch in Heimbach en het diner bij de “-
Maasduinen” in Velden, waren prima in orde.
 
Namens alle mensen die met de dagreis zijn mee
geweest: dank aan de organisatie en alle andere
betrokkenen voor deze mooie, geslaagde dag.
 
 GvR 


