
Nieuwsbrief KBO Velden

KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Ik had een prijs gewonnen!
Op  12 juli 2011 gingen we met 6 personen  naar ‘-
De  Veldschuur’  bij Willy Verbeek. We gingen om 
een 'speksteen' te bewerken.
Deze prijs had ik gewonnen met de loterij op het -
geweldige dansfeest in 'De Kiêsstolp'
Als gasten had ik uitgenodigd Carolien, Trudy, Els,
Truus en Tetste. Toen we er om half 3 aankwamen
werden we hartelijk ontvangen door Willy.
We konden er ons niks bij voor stellen wat het inhield
speksteen bewerken.
Op tafel lagen klaar vijlen, schuurpapier, rubberen
matjes en er stonden 6 ruwe stenen op kleine
sokkels die we zouden gaan  bewerken. Elke steen
was anders. Tussendoor kregen we nog koffie en
een koekje. Maar we bleven wel doorwerken want
het was geweldig om te zien hoe die ruwe steen zo
mooi werd door er met een vijl en schuurpapier aan
te werken.

 
Toen we om 5 uur klaar waren stonden er 6 mooi
gepolijste beelden klaar die je zo in een winkel zou
kunnen kopen. Iedereen was trots op zijn eigen
werkstuk.
We hebben een geweldige middag gehad. Het is
zeker een aanrader die workshop speksteen
bewerken bij Willy.

Voor meer informatie
kun je de site bezoe-
ken www.develdschuur-
velden.nl (ook foto in
dit artikel is op deze
site te vinden) 
 
Bedankt Willy.       
 

Ingestuurd door: ITJE  FLINSENBERG

Huifkarrentocht KBO Velden

Bij goed weer organiseert KBO-Velden op dinsdag
6 september samen met Lei en Sjraar Geelen al voor
de derde keer een mooie tocht met paard en huifkar
door de buitengebieden van Velden. We vertrekken

dit jaar al om 13.00 uur vanaf de achterzijde van
de Rabobank. Onderweg maken we een kleine ex-
cursie tevens koffiepauze op de Annahoeve van de
familie van Wylick.
Hoewel de tocht rustig gaat door de buitengebieden
is het toch aan te raden bij minder warm weer een
eigen plaid / deken mee te nemen om evt. op de
benen te kunnen leggen.
Met dank aan de families Geelen en Van Wylick is
het ook dit jaar weer mogelijk de tocht gratis aan
te bieden voor leden van de KBO.
Omdat er maar 24 plaatsen beschikbaar zijn, is snel
aanmelden noodzakelijk. Dat kan tot en met aan-
staande zaterdag 3 september bij: Cor van der
Zanden, Schandelo 41, tel.472 13 34.
Geef ook uw telefoonnummer op zodat we een
eventuele afgelasting (bij slecht weer) snel door
kunnen geven.

Vakantie periode KBO Velden
In juli geen nieuwsbrief. Geen bestuursvergaderingen. Geen of weinig activiteiten. “De Kiêsstolp” een
gedeelte van de vakantie gesloten. In de vakantie periode is het allemaal even rustiger en anders. 
Lopende zaken zoals binnenkomende/uitgaande post lopen uiteraard gewoon door. 
Samen met u pakken we de draad weer op. -Samen kunnen we meer -       
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Veiligheid in de keuken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Let bij de aanschaf of vernieuwing van uw keuken
eens op uittrekbare of uitdraaibare bergplaatsen.
Door een brede lade in kasten kunt u ook gemak-
kelijk bij de spullen die achteraan staan.
Bij de thuiszorgwinkel en in zaken voor huishoude-
lijke artikelen vindt u bovendien veel handige keu-
kenhulpen.
 
Zo zijn er:
 
De waterkoker voor snel en veilig heet water.
De snijhulp zorgt ervoor dat de te snijden materia-
len niet verschuiven.
Het afgietdeksel zorgt dat u iets kunt afgieten met

maar 1 hand. U kunt ook een vergiet gebruiken.
Het dienblad met antislip zorgt dat voorwerpen niet
schuiven op het dienblad.
Een goed alternatief voor een dienblad is een ser-
veerwagen.
 
Handig in de schoonmaakkast:
 
De helping hand. Een stok met knijpmechanisme
zorgt dat u gemakkelijk dingen kunt oprapen zonder
te bukken.
Een goede keukentrap biedt een stevige opstap voor
hooggeplaatste dingen.
Let op de antislip op treden, platform en doppen
onderaan. Let erop dat uw hele voet op de sport kan
staan.
Een breed platform is aan te raden, zodat er mini-
maal een emmer kan staan. Kijk of u de trap een-
voudig kunt opklappen.
Een stoffer en blik met lange steel zorgen dat u niet
meer hoeft te bukken bij het vegen.
Gemakkelijker stofzuigen zonder bukken lukt met
een verlengstuk voor de stofzuiger. Gebruik voor de
trap een kruimeldief!
Een uitschuifbare ramenlapper zorgt dat u de ramen
schoon kunt maken zonder te hoeven rekken of op
een trap te staan.

Veiligheidsvesten KBO 
Voor aanvang van de fietstocht op 12 juli 2011 heeft
Frans Vousten aan diverse deelnemende leden
veiligheidsvesten uitgedeeld. De mensen met deze
vesten werden verdeeld over een 3-tal groepen.
Zodoende waren de mensen in de groepen ook
duidelijk zichtbaar voor de weggebruiker. Het was
de bedoeling dat deze vesten na de fietstocht ook

weer terug zouden komen bij de organisatie van de
fietstocht. Verschillende mensen hebben dat nog
niet gedaan.
Hebt u nog zo'n veiligheidsvest thuis, geef het dan
even terug aan Frans Vousten (Genooyerweg 7) of
aan Jac Vermazeren (Oude Venloseweg 59). Zo
hebben we de volgende keer weer voldoende vesten

Van de voorzitter.....
Verleden week stuurde een van onze
leden me het volgende alarmerende
berichtje:
 

 
Opsporingsbericht.
 
VERDWENEN !!!
Geel rond ding dat
gewoonlijk al draai-
end in de lucht
zweeft!
Ze luistert naar de
naam
''ZON''.
 
 

Als u haar ziet zeg haar dan dat het verdomme al
 augustus is!
 
De jeugd heeft het dit jaar slecht getroffen. De
scholen zijn weer begonnen en voor hen is de va-
kantie voorbij. Wat dat betreft zijn wij toch maar
geluksvogels. Wij hebben tegenwoordig het hele
jaar vakantie en hopelijk kunnen we nog genieten
van een mooie nazomer.
 
Ine Jacobs
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Weet je nog van toen!!!!!
Onderstaand foto’s met tekst van “Scholsen Tieske
" en "Siebe Mrieke” uit het boekje "Kent u ze nog…
de Veldense Kiêszek-deel 2" (van Sef Janssen en
Sjaak Theelen.)
 
Twee alom bekende dorpsfiguren:

Links: Mathias
van Lipzig (Schol-
sen Tieske) op
een foto uit
1940. Hij woon-
de in het ‘Schol-
tishuis’ direct
naast de kerk.
In het "Schol-
tishuis" was een

café en in datzelfde café speelden zich vroeger alle
gemeente- en politiezaken af. Het was dus niet zo’n
“droog” gemeentehuis als het tegenwoordige! Dit
café was volkomen “self-supporting". Men verbouw-
de zelf de hop, had een maltzolder voor het gistings-
proces en maakte zelf het bier.
Rechts: Maria van Lipzig, beter bekend onder de
naam “Siebe Mrieke” kon men overal in Velden
ontmoeten. Zij behoorde evenals Tieske, tot de
echte dorpstypen. Spinnen en vliegen vangen in de
kerk- zelfs onder de consecratie- was een van haar
dagelijkse bezigheden, die zij nooit kon laten. We
zien haar op weg naar de kerk met “den toêr” op.
De foto dateert eveneens van 1940.
Scholsen Tieske en Sieben Mrieke waren neef en
nicht van elkaar. Mrieke woonde met haar Zus Drika
en broers Graad en Thei in 't Vorst (boerderij Sieben
Vorstweg 28). Nadat ze eind 1934 's nachts waren
overvallen, gingen ze in het dorp wonen (Hogeweg
12)
 
Verder nog een foto die is gemaakt direct na de
oorlog ( let op oorlogsschade) van het "Scholtishuis
" en tekst over “De Scholsen” (van familie Lucassen
Paaweg.)

"Scholtis" verwijst naar 'schout': het gebouw diende
in vroeger tijden als woonhuis van de schout. Tevens
was de Schepenbank erin gevestigd.  De familie van
Lipzig komt oorspronkelijk uit Duitsland. Het brou-
wen van bier was hen niet vreemd. Toen de familie
zich in het 'Scholtishuis' vestigde, begonnen ze er
een bierbrouwerij. Bovendien hadden ze landerijen
waar hop, nodig voor het maken van bier, werd
geteeld. ‘Scholsen Tieske’ had binnen de familie het
meeste verstand van bierbrouwen en alles wat
daarmee te maken had. Behalve Tieske waren er
nog 2 vrijgezellen: zijn broer Thei en zijn zus Drika.
Drie zussen waren getrouwd en woonden elders.
Wiel Lucassen en zijn vrouw werkten bij de familie
van Lipzig en woonden na hun trouwen ook in het 
Scholtishuis. Daarmee was tevens de oudedagsver-
zorging voor Drika en Tieske geregeld. Achteraf
heeft 'Tieske'  (die het langste heeft geleefd) de
goede verzorging van hem en zijn zus beloond.
 

 
Tieske hechtte
lang aan zijn zel-
standigheid als
bierbrouwer. In
1919, enkele jaren
na de oprichting
van "De Vrien-
denkring" sloot

hij zich alsnog aan bij deze Arcense stoombierbrou-
werij. Door zijn inbreng werd hij een van de groot-
ste aandeelhouders. Dus op die manier is er vanuit
Velden een stevige basis voor 'Vriendenkring', 'Drie
Hoefijzers' en 'Hertog Jan bier' gelegd.
 
 
GvR--Contr/aanv.- J.Lu/H.Lu

Dagbedevaart Banneux
Op woensdag 5 oktober kunt u deelnemen aan een
dagbedevaart naar Banneux. Het is een mooie reis
waarbij er tijd is voor gebed, een praatje en natuur-
lijk voldoende gezelligheid. Nadere informatie en

aanmelden (tot 15 september) bij Paul Berden,
telefoon 472 06 22.

Filosofietje
Geluk kent 3 elementen:
dankbaarheid voor het verleden,
optimisme over de toekomst,
tevredenheid met het heden.
 

50 jaar geleden
Steeds meer ontevreden Oost-Duitsers vluchtten
naar West- Berlijn. Om dit een halt toe te roepen
werd op 13 augustus 1961 een begin gemaakt met
de bouw van de muur, met prikkeldraadversperrin-
gen en bewaakt door de grenswachten. De bouw
leidde tot felle protesten in het westen en veel "last
minute' vluchtpogingen. Pas op 9 november 1989
werd de grens tussen Oost- en West Berlijn weer
geopend.
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Nieuwe abonnementen van de NS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 1 augustus introduceert NS nieuwe abonne-
menten, die geen of minder korting geven in de
avondspits. Reizigers die op 1 augustus een Voor-
deelurenkaart ‘oude stijl’ bezitten, kunnen deze ook
na 1 augustus blijven gebruiken. Per 1 augustus
haalt NS de huidige Voordeelurenkaart uit de ver-
koop. Dat betekent dat die kaart niet meer te koop
is voor nieuwe klanten. Hebt u al een Voordeeluren-
kaart, dan kunt u die gewoon blijven gebruiken en
ook blijven verlengen.

NS is deze week een emailcampagne begonnen
waarbij Voordeeluren-kaarthouders een aanbieding
krijgen als “testrijder” een nieuw abonnement aan
te schaffen. De CSO waarschuwt er voor dat dit geen
vrijblijvend uitproberen is: NS stopt het Voordeel-
urenabonnement van wie een nieuw abonnement
gaat ‘uitproberen’. Een terugkeer naar de Voordeel-
urenkaart is dan niet meer mogelijk!
Deze campagne lijkt vooral een poging reizigers zo
snel mogelijk van hun Voordeelurenabonnement af
te helpen.
Vanaf 1 augustus zijn verschillende nieuwe abon-
nementen te koop. Het is mogelijk dat daar voor u
een goede optie tussen zit. Daarvoor is het kunnen

maken van een goede vergelijking echter belangrijk.
U kunt daarvoor gebruik maken van een vergelij-
kingsmogelijkheid die NS biedt op www.ns.nl/nieu-
weabonnementen.
Eén van de nieuwe abonnementen is een abonne-
ment dat 'Dal Voordeel’ heet. Dat lijkt nog het meest
op de huidige Voordeelurenkaart. Het belangrijkste
verschil is dat NS een middagspits invoert van 16.00
uur tot 18.30 uur. In die periode moet u de volle
prijs betalen, in tegenstelling tot nu, De CSO heeft
NS geadviseerd geen avondspits in te voeren. Ook
een avondspits tot 18.00 uur was echter niet be-
spreekbaar voor NS.
Vrije reisdagen zijn ook in combinatie met Dal
Voordeel te koop. Voor de vrije reisdagen geldt de
middagspits niet! De zeven vrije reisdagen kosten
net als bij de huidige Voordeelurenkaart in de 2e
klas € 14,-.
Er komt ook een abonnement waarmee in de
weekeinden (vanaf vrijdagavond 18.30 uur) onbe-
perkt kan worden gereisd en buiten ochtend- en
middagspits van maandag t/m vrijdag met 40%
korting. Dit abonnement gaat Weekend Vrij heten
en kost voor 65-plussers € 240,- per jaar. Bij dit
abonnement horen geen vrije reisdagen.
Nieuw is dat iemand met een nieuw abonnement
maximaal drie kinderen of kleinkinderen gratis mee
kan nemen.
Belangrijk is dat de nieuwe abonnementen voorals-
nog geen korting geven op de spoorlijnen waar
andere treinvervoerders rijden zoals Arriva, Veolia
en Connexxion! Ook dat is een reden om nog even
de kat uit de boom te kijken. De CSO dringt er in
overleg met NS steeds op aan dat ook de nieuwe
abonnementen bij alle spoorvervoerders geldig zijn.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
van de NS www.ns.nl
 

Biljarten KBO Velden
Een impressie van biljartclub, 'De Kiêsstolp'
Met mooie en gezellige achtergrondmuziek, en in
zomerse kledij gestoken met dit zomers weer, geven
de aanwezige toeschouwers alle aandacht aan het
vertoonde spel waar enkele biljarters mee bezig zijn.
Ook ik, biljartliefhebber, ga op mijn gemak erbij
zitten om te zien wat nu eigenlijk de bedoeling is
van deze clubkampioenschappen zodat u een beeld
krijgt van deze zo gezellige biljartsport..
Om te beginnen, er zijn 12 deelnemers en er zijn
vijf spelsoorten, te weten
Kikker of losband spelen - Drie banden spelen - 
Alleen van rood spelen - Band stoten - Libre
Tijdens het spel hoort men verschillende uitlatingen
als een speler een stoot heeft gemist zoals: beejnao,
mis, te diek, te dun, verkierd effect en met nog veel
meer uitlatingen die ik hier maar niet zal vermelden.
Ook kan het gebeuren dat als een speler niet goed

met de keu bij de te spelen bal kan komen, hij dan
met een knie op het biljart toch nog de stoot uitvoert,
maar moet hij wel met een been op de vloer blijven
staan, dat is een ongeschreven wet in de biljartsport.
Ik denk dat de meeste van u zich nog wel de naam
van Raymond Ceulemans kunnen herinneren: dat
was een biljartwonder uit België die zelfs wereld-
kampioen werd en furore maakte voor de biljartsport
in het algemeen.
Iedereen die aan de beurt is moet vooraf kenbaar
maken wat of welke stoot hij gaat maken. De
deelnemers aan deze clubkampioenschappen be-
staan uit twee groepen.
Aan elke biljarttafel staat een scheidsrechter die
nauwkeurig de scores bijhoudt en die na afloop door
de organisatie worden bekeken, toegepast en ge-
rapporteerd.
Ook KBO leden die geen competitie spelen mogen
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altijd mee doen maar alleen als men zich hiervoor
tijdig aanmeldt bij die personen die de organisatie
uitvoeren en waarvan de namen bij de KBO bekend
zijn.
De totale duur van het toernooi of de clubkampi-
oenschappen is vijf weken en altijd op maandag- en
vrijdagmiddag in de Kieësstolp van 13.00 uur tot
17.00 uur. Het zijn in totaal 66 wedstrijden die
gespeeld moeten worden.
Dit is een gezellige maar ook spannende competitie
met alleen oudere deelnemers.
Tijdens de regionale competitie wordt er gespeeld
met 24 teams uit de regio. Er zijn natuurlijk ook
uitwedstrijden die op andere plaatsen gespeeld
moeten worden.
Een leuke ontspanning en tijdverdrijf ook als men
alleen als toeschouwer naar de Kieëstolp komt. Maar
zoals reeds werd aangegeven niets belet u om mee
te doen en misschien wordt u de latere kampioen

van de biljartvereniging van de KBO.
De attributen die men nodig heeft om deel te nemen
zijn een keu en een goed humeur en hiermee maakt
u een goede keuze om uw vrije tijd een leuke invul-
ling te geven.

 
 Fr. Th.
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto van kampioensteam

Frenske
Uit de “Kieskop” nummer 4 van    15 – 31 December
 1947
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. Kwartelemerrt.
Liefe jongens
Ik heb al beina alles kapot wat ik van sinterklaas
gekrege heb maar ik geloof dat het in spanje
knommeles is want ik heb veel knommel gekregen
maar ik was toch heel blei en mein vriendje joeppie
van de koster hat tege zwarte piet gezeg dat hei
graag pater zou worren maar hei weet nog niet een
witte of een zwarte en die van gerrits kreeg van
sinterklaas op zein  nek wand die hat zig een echte
bukkum op de kop getik en in de zevende klas hebbe
ze groot fees gehat want meeste kronenberg hat
een zware prijs gewonne van de volkskrant en hei
wis ut beste dat vier appels en drie appels zeven
appels waren en o jongens jullie hoeven niet meer
terug te komen naar velden want binnenkort gaan
we tog allemaal naar braazilie en sjeekske de
scheeper van de hei gaat binnenkort met de hele
familie hele familie slaai steken daar en frans van
peeters joep bei ons op de merret die gaat ook
onkelreuben maaijen en gaat tieze sjaak en loeije
wiel van ut hetje naar kanada naar de eeuwige
jachvelde die wille daar in de sneej gaan wortele
geeje maar mein vader gaat ook maar eers naar ut
hanik voor ut te leere en als ut dan niet bevald zein
wei weer ut eerste hier dan kreige we ook ut
meeste en boute sjang heef een nieje muts maar
daar zat zoveel papier in dat hei meent dat ut een
stamboek muts is en bei de laarberg hebbe ze weer
aan de haver gezete maar de pliesiehond heef de
haver gerooke en nu zulle ze de dief wel gauw hebbe
en sraar van lommen toon zein 3 duive hebbe te-
ge de draat gevloge en daarom hebbe we de halve
teid geen lich dat zeg mein moeder ook en de
wethouder bij ons naas smit toon heef een pot heete
soep over zein voet gekrege en kan nu beina niet
meer loope en dat vint ik heel jammer van die soep
dat zeg joeppie van de koster ook maar die heef ook

liever pudtink en o jongens nu kunnen we ieder
zondagmorgen na de hoogmis naar rub van de
mulder gaan daar kreige we nu voor veif sent een
hele zak vol joohannesbrood dat vreete anders tog
maar de koeije op maar sjaak van hannes en van
rens toon hebbe drie vosse  in eens geschote twee
van achter en een van voor maar die twee eerste -
die zaate verkeert ze hatte eers een hont opgevre-
te en dat was nog erger dan hemke zein 2 schaape
die ware beina in hasseld in de beek verzoope die
ware ut al moe in ut nieje huis deede een poging
tot zelfmoord maar hemke greep kordaat in zette
zig de posmuts op en met assiestensies van zein
schoone zoon laaide ze ze op de kroewage en toen
zein ze alle vier vroolijk zingend naar huis gewap-
perd en gister heef mein vader zig weer dood ge-
lagge want hei heef weer hagelrampegelt gekrege
en de vorige week heef hei nog 20 present van de
verzekering gehat en nu zeg hei dat de verhagelde
plak al 3 keer zoveel opgebrag heef as dat ut niet
had gehagelt en bei ons neve zein ze kwaat dat ze
niks gekrege hebbe en veel meer verhagelt is maar
die zulle der wel geen verstand van hebbe dat zeg
 joeppie ook en o jongens de vaders en moeders
moete van deze week ieder avont naar de preek
maar nu kun je wat beleeve want mein moeder zeg
dat ze nu zon moet zein en heef al drie keer voor
mein maan geslaage en mein vader is nu hoof zeg
hei in woord en daad maar durf nog niet een kip te
slagte en nu jongens ga ik weer gauw naar bet en
wens jullie namens mein vaderhoof en moederzon
 en onze ganse koedeljak een allerhartelis en aller-
zaaligs kersfees en een nog  zaaliger niejaar met
een als ut god belief zeer spoedige en behoude
tuiskoms van jullie alteid eenig liefhebbende frenske
Jongens mag ik ook bei jullie niejaar kome
haale.                                                               -
                      
F.V.
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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  

Nieuwe (dans) activiteit!!!!
In elke bestuursvergadering komt het onderwerp

(nieuwe) ac-
tiviteiten aan
de orde. Nu
en dan nieu-
we activitei-
ten aan het
jaarprogram-
ma toevoe-
gen, geeft
variatie en

is belangrijk. Momenteel denken we aan het orga-
niseren van eenvoudige basis danslessen. We willen
echt niet moeilijk gaan doen. We denken ook aan
lessen om een eenvoudige stijldans te leren. Een
werkgroepje is bezig om een en ander verder uit te
werken. We komen er op terug.
Zijn er  van uw kant suggesties over deze activiteit,
of zijn er nieuwe activiteiten waarvan u denkt, dat
dit iets is voor KBO-leden, geef het dan even door
aan iemand van bestuur.

Koersballen: iets voor u?
Elke vrijdagmiddag van twee tot vijf, zijn de koers-
ballers in “De Kiêsstolp” actief.
Teams worden gevormd en dan spelen die onderling
tegen elkaar. Nieuwe leden zijn bijzonder welkom

om de teams compleet te maken.
Belangstelling? Geef het even door aan Frans
Vousten, telefoon 472 21 49, of aan Annie Knaapen,
telefoon 472 12 18.

Gymnastiek onder begeleiding
Sport en bewegen voor senioren: leuk samen bezig
zijn. Gymnastiek onder begeleiding met muziek is
een ideale manier om te bewegen en fit te blijven.
U kunt altijd beginnen. De eerste maand is gratis.
We sluiten af met een kop koffie. Op donderdag 18

augustus is al gestart met de lessen in “De Kiês-
stolp”.
 Hebt u belangstelling? Ga vrijblijvend eens kijken
op donderdagmorgen of vraag verdere inlichtingen
aan Frans Vousten, telefoon 472 21 49.

Uit de bestuursvergadering van 6 juli 2011

- Door opmerkingen van de afdeling Stedenbouw
moeten de tekeningen van de Brede maatschap-
pelijke Voorziening  opnieuw worden aangepast

- Het dansmatinee was erg gezellig
- We proberen het fietsen op dinsdagmiddag weer

nieuw leven in te blazen.
- Wederom zal er een huifkarrentocht worden ge-

organiseerd.

Op de laatste vergadering voor de vakantie heeft
het bestuur kort vergaderd over lopende zaken en
al even vooruitgeblikt naar het najaar: 

 

Seniorendag 2011
Zaterdag 1 oktober is de internationale dag van de
ouderen. De Seniorenraad van de gemeente Venlo
organiseert die dag tussen 09.00 en 17.00 uur een
beurs die voor alle senioren van 50-plus vrij toe-
gankelijk is. Thema's zijn : Verzorging, Wonen,
Reizen, Vrijetijdsbesteding, Sport en Hobby's. Er
zijn demonstraties op het gebied van muziek, to-

neel, dans, tekenen, beeldhouwen en schilderen. De
activiteiten vinden plaats in de Health & Racketclub
aan de Heymansstraat 101 in de Boekend. De or-
ganisatie probeert een viertal busritten naar de
Boekend en terug te regelen. Nadere mededelingen
volgen via De Trompetter / E3-Journaal.
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Inloopmiddag op 28 juni

Deze inloopmiddag op wellicht de warmste dag van
deze zomer had als thema “De huisartsenzorg in
historisch perspectief” en werd bezocht door bijna
50 KBO-leden. De presentatie werd verzorgd door
mevrouw Goddijn, huisarts in Velden. Mevrouw
Goddijn is gestart in Velden in 1994 en heeft zich
definitief in Velden gevestigd in 1996 na het over-
lijden van dokter van Iersel.
 
Het overzicht begon met de situatie zoals die begin
jaren ’50 was met één huisarts en één wijkverpleeg-
kundige en eindigde met de situatie anno 2011 met

2 huisartsenpraktijken en een huisartsenpost ook
ondersteund door wijkverpleegkundigen van diver-
se organisaties.
 
In de loop der jaren is de dagelijkse praktijk sterk
veranderd als gevolg van diverse oorzaken:
De mensen trekken heden ten dage veel sneller aan
de bel dan in het verleden en zijn veel sneller be-
zorgd over mogelijke problemen.
Voordat de mensen op het spreekuur verschijnen
hebben ze al op internet gesurfd naar mogelijke
oorzaken en gevolgen van hun problemen.
Na een operatie zijn de patiënten veel sneller thuis
dan voorheen.
Veel zorg is overgeheveld van de specialist naar de
huisarts.
De mensen worden steeds ouder met alle medische
gevolgen van dien.
 
Ten einde de problematieken de baas te blijven,
hebben de huisartsen in onze regio zich verenigd in
de coöperatieve vereniging “Cohesie”.  Deze vere-
niging omvat 41 huisartsenpraktijken, 2 huisarten-
posten en 2 ziekenhuizen en biedt zorg aan 235.000
mogelijke patiënten.
Gezien vanuit “Cohesie” is de huisarts in de eerste
lijnszorg de spil en de basis van de toekomstige
gezondheidszorg en dient het zorgaanbod zo dicht
mogelijk bij de patiënt aanwezig te zijn.
Ook zouden de digitale mogelijkheden tussen de
huisartsen onderling, apotheken en ziekenhuizen
geoptimaliseerd dienen te worden.
Bij een optimale zorg hoort ook een juiste balans en
wellicht een vorm van partnership tussen zieken-
huis, huisarts, zorggroepen en zorgverzekeraars.
 
Mevrouw Goddijn die we deze middag hebben leren
kennen als een bevlogen huisarts die met hart en
ziel “waakt” over haar patiënten zou gaarne de to-
tale eerste lijnszorg dorpsgebonden in één gebouw
willen zien functioneren.

Um euver nao te dinke
Waorum kinste noeits de veurschrifte van eine doktersraekening laeze maar de raekening wel. 
Eine appel per daag hilt den dokter weg,veural as te good duis mikke. 
Spraek noeits kwaod euver dich zelf, stel de minse zuuije dich doon geluive. 
Eine geduldige man is haen dae wacht tot zien vrouw is oet gepraot. 
Sommige minse geluive alles, as dich ut maar duis fluustere. 
Eine lach is de vrolijkste muziek van de waereld. 
Ut graas beej de buure is greuner, maar zeej motte ut ok zelf meije. 
As dich ut nuchter duis bekieke, lost alcohol niks op. 
As ze dich eine tied allein laote, gaon dan maar den aafwas doon. 
De emancipatie van de vrouw hilt op wannier eure auto ut opgueft. 
Klage euve al dat geklaag, is klage veur gevorderden. 
Wat diene vijand neet meug huure, vertel dat ok dien vriende neet. 
Gooij gedachte komme altied oet ut hart.     
 
 Frans Theeuwen
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Impressie fietstocht KBO Velden op 12 juli 2011
De 43 KBO-leden die zich om 13.30 uur verzamelden
bij de bibliotheek voor de jaarlijkse fietstocht,
hebben hier achteraf zeker geen spijt van. Het weer
was gunstig, niet te warm en niet te koud. Door Jac
Vermazeren met hulp van Frans Vousten was
vooraf al de nodige moeite gedaan om een mooie
route uit te zetten. Via ’t Vorst fietsen we richting ’t
Ven. En als je dan daar richting Duitsland wilt, dan
moet je eerst de berg op. De mensen met fietson-
dersteuning hadden weinig moeite met de helling
van de Arendborgweg. De rest kon ook vrij goed
boven komen en bovendien werd er boven gewacht.
Al gauw zaten we aan de grens en kon genoten
worden van de stille weggetjes in het gebied de
‘Herungerheide’. De eerste ‘limonade stop’ was op
een parkeerplaats in de buurt van Louisenburg bij
het Nord Kanal.
Met 3 groepen waaronder diverse verkeersbegelei-

ders, zetten we verder  koers richting Wankum door
de Wankummerheide. We kwamen niet in Wankum,
want op de Lampesweg fietsten we naar Haus Erika
voor de koffie met vlaai (op eigen kosten). Er was
voldoende tijd om even bij te komen en gezellig met
elkaar te kletsen. Dan onder de A-40 door richting
Broekhuysen en binnendoor naar ‘Jagersrust’. Rond
17.00 uur kwamen we in Schandelo aan en daar
vielen de eerste druppels. Niemand is er echt nat
van geworden.
Een mooie middag en een geslaagde activiteit voor
de KBO Velden.
Namens alle deelnemers dank aan de mensen die
de organisatie hebben geregeld.
Aandachtspunt voor de volgende keer is wel, dat de
deelnemers moeten denken aan een geldig identi-
teitsbewijs. 
GvR
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