
Nieuwsbrief KBO Velden

KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Spellenmiddag op 27 september
De inloopmiddag van september
stond in het teken van spellen, van
kaartspelen tot dammen, schaken,
risken enz. De belangstelling voor de
spellenmiddag was echter minimaal,
inclusief de bestuursleden en de

leden van de inloopmiddagkommissie waren 12
belangstellenden aanwezig.  Misschien was het
mooie weer wel de spelbreker, buitentemperaturen
van 20 gr. C nodigen niet direct uit tot een bezoek
aan de Kiësstolp om een partijtje te gaan schaken,
dammen of risken.

Toch hebben de leden die wel aanwezig waren een
bijzonder genoeglijke middag voorgeschoteld ge-
kregen. Aan 2 tafels werd stevig gekaart en aan een
tafel werd een spel gespeeld dat luisterde naar de
naam Mexican Train. Halverwege de middag werd
gezellig gekeuveld bij een kop koffie en tegen 4 uur
werd de middag afgesloten.
Of de middag straks een vervolg krijgt is nog on-
duidelijk, duidelijk is natuurlijk wel dat leden (ook
de dames) die graag een kaartje leggen bijna da-
gelijks welkom zijn in de Kiësstolp. Met andere
woorden: wat let de kaarters(sters).

Wandelactiviteiten
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na diverse publicaties in de Nieuwsbrief zijn een
aantal dames van de KBO Velden gestart met
wandelen op dinsdagmorgen om 10.00 uur bij Ja-
gersrust. Natuurlijk zijn nieuwe wandelaars van
harte welkom, voor nadere informatie kunt u bellen
met Frank van den Boomen tel. 06 28415754 of
surfen naar www.vrijenbroek.nl
Zie ook de publicaties in het weekblad "De Trom-
petter / E3 Journaal".
 
          

Sintendrismatinee
 
Op zaterdag 26 november 2011 om 14.00 uur wordt
weer het “Sintendris Matinee” gehouden. Het be-
kende orkest "Midlife Combo" zal weer de mooie
dansmuziek uit de jaren 60-70 verzorgen. Als u
gezellig kletsen of gewoon luisteren naar muziek
leuker vindt kan dat natuurlijk ook.
Niet leden (50+) zijn ook welkom.
 
Reserveer alvast datum en geef het door aan
familie en bekenden.
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Voorkomen van legionella in huis
Tegenwoordig gaan veel mensen voor langere tijd
met vakantie, waardoor de kraan stil komt te staan
en de verwarming uit. Een goede voedingsbodem
voor het verspreiden van legionellabacteriën. We
weten van enkele jaren terug nog wel wat dat kan
betekenen. Wat kunt u doen? 
Kan ik met een gerust hart onder de douche?
Ja dat kan, als de temperatuur van het douchewater
in uw warmwatertoestel afgesteld is op minimaal
55°C. Bij temperaturen boven de 55°C wordt de
bacterie gedood. Bent u langer dan een week niet
thuis geweest? En twijfelt u aan het watersysteem?
Laat dan het koude en warme water een minuut
stromen. Het beste kunt u de douchekop onderdom-
pelen in een emmer met water. Lukt dat niet, houd
dan de douchekop dicht bij het afvoerputje. Venti-
leer of verlaat voor de zekerheid de ruimte. Ook het
regelmatig ontkalken van de douchekop verlaagt de
kans op legionella. De legionellabacterie kan zich
vermenigvuldigen in een warmwatertoestel met een
voorraadvat, zoals elektrische boilers en bepaalde
typen combiketels, waarin de temperatuur te laag
is afgesteld. Een geiser heeft geen voorraadvat,
zodat de bacterie geen kans krijgt zich te verme-
nigvuldigen.
Kan ik tijdens het koffiezetten of strijken besmet
raken?
Nee. Koffiezetapparaten en stoomstrijkijzers wer-
ken met temperaturen hoger zijn dan 60°C.
Zijn de waterbakjes van cv-radiatoren en luchtbe-
vochtigers in mijn huis veilig?
De waterbakjes zijn ongevaarlijk. Er treedt wel
dampvorming maar geen druppel- of nevelvorming
op. Een luchtbevochtiging die met verdamping
werkt, vormt geen risico omdat er geen waterne-
velontwikkeling is. Typen die werken met verneve-
ling houden een zeker risico in. Het risico is te

verkleinen door de sproeiers van luchtbevochtigers
wekelijks schoon te maken met chloor.
Kan een huishoudelijke airconditioningsinstallatie
legionella verspreiden?
Het is afhankelijk van het type airconditioning of het
legionella kan verspreiden. Wanneer water in ver-
nevelde vorm uit het apparaat komt, is het in
principe mogelijk dat er legionellabesmetting op-
treedt. Hoe u dit kunt voorkomen kunt u navragen
bij de leverancier van het apparaat.
Kan ik water uit de plantensproeier gebruiken als
deze al enige tijd in de vensterbank (in de zon) heeft
gestaan?
De watertemperatuur kan gemakkelijk tot 25°C of
hoger oplopen dus het verdient aanbeveling om een
plantenspuit na gebruik leeg te laten lopen en steeds
voor het sproeien opnieuw te vullen.
Kan ik zelf thuis watermonsters laten controleren
op de aanwezigheid van de legionellabacterie?
Ja, maar dit is alleen nodig als u twijfelt aan de
veiligheid van uw drinkwaterinstallatie. De controle
kan worden uitgevoerd door laboratoria waar ook
de waterleidingbedrijven gebruik van maken.  voor
advies
De temperatuur in een zonneboiler is slechts 45°C.
Bestaat hier legionellagevaar?
Door de sterk wisselende temperatuur in het voor-
raadvat van de zonneboiler en door het water in de
naverwarmer (cv-ketel) voldoende lang te verhitten
tot temperaturen van boven 60°C wordt een goede
bescherming geboden tegen groei van legionella.
Anders gezegd: bij zonneboilers is, mits correct
geïnstalleerd en afgesteld, het gevaar voor besmet-
ting met de legionellabacterie te minimaliseren.
Voor het installeren van een zonneboiler zijn richt-
lijnen te verkrijgen bij erkende installateurs.

Van de voorzitter
Heeft U ook zo genoten van de mooie nazomer?
Ik wel! Tijdens al die zonnige dagen heb ik bijna 500
km gefietst, goed voor de conditie en voor de lijn.
Ook het bestuur heeft de laatste weken niet stil
gezeten. De voorbereiding voor de dansmiddag en
het kerstmatinee zijn in volle gang. We hebben een
robbertje gevochten met de gemeente over het
toegekende subsidiebedrag voor 2011. Er is een
hoorzitting geweest en binnenkort krijgen we te
horen of we in het gelijk worden gesteld. Wat de
toekomst van de KBO-Limburg betreft is er nog
steeds geen duidelijkheid. In de maand november
zijn enkele vergaderingen gepland en we hopen
daar wijzer te worden. Mocht onverhoopt worden
voorgesteld als KBO-Limburg zelfstandig verder te
gaan, of aansluiting te zoeken bij de provincie
Noord-Brabant dan zullen we daarover dit jaar mog
een extra ledenvergadering met u moeten hou-
den.                     
Seniorenzitting 20 november.
Zondag 20 november organiseert de Wuilus voor

alle senioren in Velden de traditionele zittingsmid-
dag.
Vanwege het slechte weer waren verleden jaar veel
senioren thuis gebleven. Jammer, want door wel te
komen laten we ook zien dat we dit soort activiteiten
waarderen!
De voorzitter van de Wuilus, Hans Koopmans, heeft
me verzekerd dat het een geweldige middag wordt.
Naast Veldense artiesten zoals de "Moorbleumkes"
hebben ze ook Limburgse top artiesten binnenge-
haald. Zo komt Buutkampioen Harold Schroijen met
de buut: Harie geit nao de kermis. Hij vertelt met
een knipoog hoe het er vroeger met de kermis aan
toe ging.
Als voorzitter van de KBO beveel ik jullie deze
middag van harte aan. De entree is de helft goed-
koper dan een normale zitting en het programma is
zeker zo goed.
De middag begint dit jaar om 11 minuten voor half
drie.                                                    Ine Jacobs
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Voorlichtingscampagne over oplichting van ouderen
De Unie KBO is verontrust over de berichten dat
criminelen lijsten bijhouden van ouderen die moge-

lijk in aanmerking
komen voor oplich-
ting. Dit blijkt namelijk
uit gegevens van Bu-
reau Slachtofferhulp
en justitie. Meestal
gaat het om zoge-
naamde babbelstrucs:
goedgebekte crimine-
len die ouderen in
eigen huis oplichten,
nadat ze zich bijvoor-
beeld hebben voorge-
daan als medewerker
van de thuiszorg of

gemeenteambtenaar.
Om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan, start
de Unie KBO in samenwerking met de politie bin-
nenkort met groepsvoorlichting voor ouderen. Tij-
dens bijeenkomsten van lokale KBO-afdelingen
krijgen ouderen tips en adviezen hoe ze zich tegen
dit soort oplichtingpraktijken kunnen wapenen. Ook
 wordt er voorlichtingsmateriaal uitgedeeld.

De Unie KBO heeft middels contacten met het mi-
nisterie van Veiligheid en Justitie afspraken gemaakt
over intensivering van de campagne en over het
nemen van mogelijke andere maatregelen.
Zo zal de Unie KBO in de eerstvolgende uitgave van
haar ledenblad Nestor aandacht besteden aan
preventieve maatregelen die ouderen zelf kunnen
nemen.

De legende van Sinter Merte
 

 
 
 
 
 
 
 

Dit is ein legénde
Van hiël lang geleeje
Toen kwaam eine ridder
Op zien paerd aangereeje
`t Waas in november
De wind dae waas zoor
Ziene mantel waas werm
Umdet `t al vroor!
 
Maar `t hert van dae ridder
Waas werm en hiël erg groët
Hae had nog kômpassie
Mit minse in noëd
Wie hae, langs de waeg
Einen baedelaer zoog,
Dae op de stoep
Te verozele loog,
 
Hôngerig en krank
In waat schaemele lômpe
De bérvese veut in
Verschravelde klômpe,
Zwaak en ermeujig

Toet niks mièr in staot,
Dreef dét, um vanzelf
Nao dae nobele daod!
   
Martinus dae stapde
Gewoën van zien paerd,
Hae treuzelde neet
Maar pakde zien blinkend zwaerd
En sneej ziene mantel
Persiès in twië stökke
Toen goof hae de helf
Aan dae man mit zien krökke!
 
 
Det offer van leefde
Kwaam rech oèt zien hert
Hae deilde dae mantel
Zônder pien, zônder smert.
Door daen daod aan de
Ermste der erme gedaon
Kwaam Martinus beej God
In de guns te staon.
 
En door ôs, wuërt hae as
Sinter Merte verièrd
Hae haet door zien veurbeeld
De minse waat gelièrd.
Ônthalde weej dit,
Det auk weej in ôs laeve
Lière te deile en
Lière te gaeve!

Symposium "Roze ouderenzorg" in Limburg
 ANBO Roze Limburg en COC Limburg organiseren
in samenwerking met Huis voor de Zorg en Provin-
cie Limburg op 4 november a.s. in Weert een sym-
posium ‘Roze ouderenzorg in Limburg nu en in de
toekomst’

Wij nodigen Roze 50Plussers, professionals in de
(ouderen)zorg en vertegenwoordigers van overhe-
den, uit om dit symposium bij te wonen.
Kijk voor meer informatie, het programma en
aanmelding op www.coclimburg.nl
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Impressie op de "Sint Annahoeve"
Als we uitgenodigd worden om een kijkje te gaan
nemen in het bedrijf van onze biljart vriend Ger van
Wijlick, ondanks dat we niet weten wat ons te
wachten staat, twijfelen wij geen seconde om de
uitnodiging aan te nemen.
Op de plaats van bestemming aangekomen worden
we verzocht om naar boven te gaan naar de ont-
vangstkamer, waar we getrakteerd worden op
koffie en een stuk overheerlijke vlaai. (neen geen
koeien vlaai maar echte lekkere verse vlaai)
Nadat het gebruikelijke welkomstwoord is uit ge-
sproken en we heerlijk genoten hebben van wat ons
is aangeboden, krijgen we een uitleg over het reilen
en zeilen van het bedrijf.
Achteromkijkend zien wij een koeienstal waar zeker
150 melkkoeien staan. Zo op het eerste oog een
normaal verschijnsel op een dergelijk bedrijf, maar
als we een uitgebreide uitleg te horen krijgen hoe
z'n  bedrijf met dit aantal koeien in zijn totaliteit
gerund moet worden, beginnen bij ons toch wel de
oren te suizen. Ongelofelijk wat er zo in een bedrijf
tijdens de verzorging en de voeding allemaal staat
te gebeuren.
Het bedrijf is in 1996 van 't Ven verhuisd naar
Schandelo en in 1998 verder uitgebreid tot wat het
nu is.
Het bedrijf met melkvee is in 2006 overgenomen
door zoon Geert van Ger en Truus van Wijlick en
zijn echtgenote José en tevens in mei 2008 ook het
akkerbouwbedrijf.

 

Wat het melkvee betreft staan hier 150 melkkoeien
, 135 jongvee en daarnaast hebben ze nog 45
hectare in eigendom en nog 50 hectare in pacht.
De koeien worden twee keer per dag op vaste tijden
gemolken. De voeding is ook een iets waar een
absolute nauwkeurigheid noodzakelijk is. Er zijn
twee groepen melkkoeien en ze worden met een
voerwagen gevoerd in een hoge en een lage groep.
Ondanks de vooroordelen heeft het ook voordelen
dat de koeien op stal staan. De voordelen zijn o. a.
goede vruchtwisseling, constante melkgift, en een
hogere productie en met deze manier kunnen we
de mest beter benutten.
De stallen zijn verdeeld in vier vakken. Links de
jongere koeien die gemolken worden maar nog niet

zo productief zijn,en in het midden de meest pro-
ductieve koeien, die - in tegenstelling tot vroeger
toen een koe per dag misschien een emmer melk
produceerde - nu zelfs 65 liter per dag geven, en
aan de rechterkant staan de dragende koeien.
Het melkvee kan zich vrijelijk bewegen en zo ziet
men hoe de koeien dan wel liggend en ook wande-
lend zich voortbewegen door de ruimte waarin zij
gehuisvest zijn.
Ondanks dit is er ook een nadeel en dat is dat er
meer klauwverzorging nodig is.
De gehele administratie gaat natuurlijk via de
computer en is gevestigd in een kleine kamer en
van alle gemakken voorzien.
 
Dan worden we naar een hokje geloodst waar Ger
ons de toekomstige kalveren toont die zijn opgesla-
gen in een ketel gevuld met stikstof. Hierin, zegt
Ger, bevindt zich sperma van stieren uit de gehele
wereld dat bijvoorbeeld al zes jaren oud is maar nog
steeds beschikbaar gesteld kan worden om jonge
kalveren te fokken.
Wat ons ook opvalt, maar dat is in dit bedrijf heel
gewoon, dat zijn de honderden spreeuwen die zich
al luid schreeuwend in de koeienstal bevinden en
natuurlijk op zoek zijn naar voedsel .
Het zijn eigenlijk geen genode gasten, en bij tijd en
wijle wordt door een hard klinkend geluid een
roofvogel nagebootst en worden de spreeuwen op
deze manier verjaagd.
Ook is er nog een afdeling waar opgroeiende kalve-
ren zijn te bezichtigen, maar het liefste en het
leukste van alles zijn de pasgeboren kalfjes van
amper drie of vier dagen oud.
Er staan zeker tien kalfjes apart in kleine afgesloten
stalletjes hun eerste levensdagen te slijten.
Als de rondvraag aan de orde komt vraagt een van
de bezoekers waarom de koeien niet gewoon in de
wei lopen zoals vroeger het geval was?
De uitleg is als volgt: Stel dat dit aantal koeien in
een weiland loopt, dan zou binnen de kortste keren
het gehele weiland ongeschikt zijn om er productie-
ve koeien te houden door het verspreiden van de
koeienmest over het gras, waardoor de groei en het
gehalte van het gras slechter wordt. De melk zou
veel minder eiwitten bevatten. 
Maar op dit superbedrijf is ook entertainment aan-
wezig. Als iedereen het bedrijf in zijn totaliteit heeft
gezien gaan we naar een kantine waar een biljart
ter beschikking staat.
Er kan gefitnest worden op een home trainer en aan
een gezellige ronde tafel kan het kaartspel beoefend
gaan worden door de liefhebbers van kaarten of
gezellig met elkaar gaan napraten over hetgeen ons
is verteld over dit bedrijf en dit natuurlijk onder het
genot van een heerlijke kop koffie of een ander
aperitiefje, met op de achtergrond echt gezellige
muziek.
      
Frans Theeuwen
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Weet je nog van toen!
 
Op de foto de jonge boeren en tuinders van Velden.
 
Onder van links naar rechts Frans Rothof, Hay
Theelen (Stappers) Lei Theelen (Aerden), Hay v.d .
Venne, Hay Fitten, Lei Lommen, Lei Geelen en Sraar
Verbeek.
 
Op de 2e rij Jan Thiessen, Jan v.d. Venne, Cor v.d.
Zanden, Jan Verspay, Pierre Theelen (Stappers)
en Hay Theelen (Stappers)
 
Boven met vlag staat Jan Geelen
 

Brief van "Frenske" van de Kwartelemerrt. 
Uit de “Kieskop” nummer 5 van 1 Januari  – 15
Januari 1948.
 
Liefe jonges,
Ik ben vandaag om 12 uur met niejjaar wakker
gewordenwant onze fanfaar die toederde weer door
de kwartelemerrt en toen kwam mein moeder naar
boven en die zei zalig niejjaar allemaal behalve ons
fientje die kreeg een een zalig uiteinde tegen haar
uiteinde want die hat weer wat in bed gedaan en
vanmorge na de mis gingen mein vader en mein
moeder in de grote stoel zitten die meende dat wei
een niejjaars versje ginge opzeggen maar ik heb
gezeg dat die ouwerwetze flauwe kul maar moet
ophouwe we kenne alleen nog maar de foetbal uit-
slage en die paar daage dat we af en toe school
hebbe hebbe we wel wat anders te doen dan versjes
leren en ik ben tog kwaat op onze juffrouw wand ik
had op mein rapport voor vleit en gedrag maar al-
lebei 6 en jandje van natte johannus van de velgerd
had allebei ach en die hoef mei nog wel 2 keer gedoef
en de herders van ut kerskindje dat zein nieje en
die hadde geen oge en toen heb ik maar wat slam
er tege gepeet en nu zein ut egte pindaneeskes dat
zeg joepie van de koster ook en o jonges aan de
krosseld hebbe ze grood veest gehat want kuipers
toon van kuipers maan is nu twede klas maariejenier
geworde en nu kreig hei een heele hoop gelt meer
en nu gaan ze allemaal eereboge zette als toon trug
komp en bertus heiligers van sefke van lies van de
ven zein vader hat op de fenzie feer een halv veulen
gewonne.Toen van jan van jannehannes ut gans en
schelle piet heef een schaap gewonne en toen was

hei um kweit en toen hei um trug vondt was ut net
een leeuw zo vijn was hei gescheert behalve de kop
en de poten en toen hebbe ze ook nog op de ruch
geschreeven. 
Toen was ut net een zeebraa en meneer kapelaan
heef een springtouw gewonne en peeters joep van
bei ons op de kwartele meert had beina de wieg
gewonne en nu kreeg lomme jeer van teike ze en
die zal der wel jonge duife in moete zette en tiese
louwie zein twee schaape waar er ook van door en
toen vonde ze ze trug bei bruure beer in de nootstal
en kuipers kujeb in ut vors heef zein vet varreke die
viel van een ladderke maar die zal wel met sjeng
aan ut bokspringe zein gewees en teejo van wies
van de smit die hadde ze met een vinger in ut ooch
gestoke en nu hebbe we heel hart gebit anders was
zein oog druit gewees en ut kerkrib in de kerk staat
nu helemaal onderaan in de kerk en dat vindt ik niet
joeksig want nu kun je in de kerk beina niet zien dat
ut kersmis is en de engel heef al vjf keer met de kop
geschut maar de zesde keer deed hei ut niet toen
duwde ik er stiekum een cent met een gaatje in en
dat heef hei in de gate gehat en nu heb ik heele erge
buikpein want ik heb vandaag heel veel waffels en
kneekskes gehat en daarom ga ik vroeg naar bet
want ik durf dat niet tege mein moeder te zegge
want dan zeg die tog goet zo juis goet en daarom
liefe jonges nogmaals een hartelik en zalig niejjaar
van jullie eeeeenig liefhebbende : 
 
"FRENSKE"     -     FV               
 

Blome
Ik zoel idderein blome wille gaeve,
umdet ze halde van de minse,
blome bringe kleur in ’t laeve,
waat kin ik mich moeëjer winse?
 
Blome met ein hert zoeë zuver, zoeë tier,
met de kop altied umhoeëg gerich,
blome: ze zegge zoeë vuuël mier,
dan wäërd kinne schrieve in ein gedicht!

Begrafenis
Opa houdt het handje vast van zijn 4-jarige klein-
zoon tijdens de begrafenis van zijn schoonmoeder.
Tijdens de plechtigheid op het kerkhof kijkt het
kleine mannetje met ontzag naar de grote grafste-
nen waarna hij aan opa vraagt: “Zullen we verstop-
pertje gaan spelen”.
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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@ziggo.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. Besuurslid 077-4721527  

Bestuursmededelingen
In de bestuursvergadering op 5 oktober 2011 kwam
onder andere het volgende aan de orde:
 
-    We gaan op maandag 10 oktober 2011 naar de
hoorzitting van de gemeente Venlo en maken ons
standpunt over  de subsidiekorting kenbaar.
 
-    Zijn er nieuwe ontwikkelingen bij de Unie KBO of
bij de KBO Limburg die relevant zijn voor onze leden,
dan wordt dit jaar nog een ledenvergadering gehou-
den. De Algemene Jaarvergadering voor onze leden
 is in maart 2012
 
-    Wat kunnen we als KBO’s Arcen, Lomm en
Velden in de toekomst mogelijk samen? Dat is een

vraag die de KBO Arcen heeft gesteld. We wachten
op een uitnodiging van de KBO Arcen om te praten
over deze materie.
 
-    In november en december wordt het “Sintendris
matinee” en de “Kerstviering” gehouden. Mooie
activiteiten die goed georganiseerd dienen te wor-
den. Het bestuur verzoekt de comité’s binnenkort
de voorbereidingen af te ronden.
 
-    Met de nieuwe  tekeningen van de Brede Maat-
schappelijke Voorziening kan de klankbordgroep
niet akkoord gaan. Het verzoek aan de architect is
om terug te gaan naar het oude plan. Er wordt naar
gestreefd om in december 2011 een en ander in de

Vrijwillige Ouderen Adviseurs
In het Nederlandse woud van regels is verdwalen niet moeilijk, derhalve beschikt onze vereniging over 4
Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) die inmiddels opgeleid zijn om daar waar nodig voor onze leden de
weg te vinden. De Vrijwillige Ouderen Adviseurs zijn graag bereid om u ondersteuning te bieden. De VOA’s
met een * willen u bovendien graag helpen bij het regelen van belastingzaken.
Indien u daar prijs op stelt op dan kunt u de volgende VOA’s bellen:
Sjaak Hovens                                 -    4721413
Jo van Keeken                                -    4721201
Frans van Neer *                            -    8502443
Wiel Scheffer                                  -    4722782
 
Senioren/ouderen (KBO Leden) kunnen bij deze VOA's aankloppen voor raad en daad.
Marie José Peters is weliswaar geen VOA, maar wel als belastinginvuller beschikbaar.(4721874)
 

Koersballen iets voor u?
Elke vrijdagmiddag, van twee tot vijf, zijn de
koersballers in “De Kiêsstolp” actief.
Enkele nieuwe leden zouden bijzonder welkom zijn

om de teams compleet te maken.
Belangstelling? Geef het even door aan Frans
Vousten telefoon 077- 4722149 of Annie Knaapen

Aspirant bestuurslid
Al vele jaren werken we met succes met aspirant
bestuursleden. Een aspirant lid komt naar alle be-
stuursvergaderingen. Na 1 of 2 jaar kan een aspirant
lid besluiten om in het bestuur te worden gekozen.
Iets voor u, geef het even door aan het bestuur.
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Wie kent Velden?
De eerste keer dat we dit artikel plaatsen. We be-
ginnen niet te moeilijk. In de vorige nieuwsbrief werd
reeds melding gemaakt van deze activiteit. Het is
de bedoeling dat we 5 keer per jaar een 2 tal fo-
to’s van woningen of andere zaken plaatsen. Voor
elk goed geraden foto krijgt u 1 punt. Maximaal zijn
dus 10 punten te halen. In oktober 2012 wordt een
mooie prijs uitgereikt (indien nodig wordt er geloot)
aan die persoon die de meeste foto’s goed heeft

geraden.   
Verder wordt een overzicht weergegeven van de 10
beste deelnemers.
U kunt meedoen door te mailen, te bellen of gewoon
een briefje in de bus te doen bij een van de redac-
tieleden.
Tip: Deze 2 foto’s zijn gemaakt in Velden tussen de
Rijksweg  en “De Maas”. 
 

Zorgverzekeringen vergelijken loont!
In het artikel met bovengenoemde koptekst is de
laatste regel als gevolg van een drukfout niet vol-
ledig in de vorige Nieuwsbrief verschenen.
 
De juiste informatie nogmaals als volgt: Naast de
collectiviteitskorting bij Zilveren Kruis Achmea
kunnen KBO-leden die een rekening hebben bij de
Rabobank ook gebruik maken van het collectief
contract van Zorgactief, de ziektekostenverzekering
van Interpolis. De voorwaarden en premies van deze
verzekering zijn praktisch gelijk aan die van Zilveren

Kruis Achmea. Voor nadere info kunt u contact
opnemen met de Rabobank of met Interpolis.

 

Waar komt 'soda' vandaan?
Soda komt uit het Arabische woord suwwad: 'so-
dakruid'. 
Deze plant die de chemische stof soda levert, hebben
de Arabieren van Noord-Afrika naar Sicilië gebracht.

Van daaruit raakte 'soda' bekend in de rest van
Europa.
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Herfststampot
Ingrediënten voor 4 personen 
 
 

1kilo aardappels
500g spruitjes
zout
150g gerookte spekreepjes
2 appels (Granny Smith)

                    50g blanke hazelnoten
                    2 eetlepels boter
                    100ml melk                                   
                     peper

 
Voorbereiding
Schil 1 kilo aardappels, was en snij ze in grove
stukken
Maak 500g spruitjes schoon en halveer ze
Schenk een laag water in een ruime pan, leg de
aardappels erin met de spruitjes erop. Kook de

aardappels met de spruitjes en wat zout ca. 25
minuten
Bak 150g gerookte spekreepjes uit
Schil 2 appels (Granny Smith), verwijder de klok-
huizen met een appelboor en snij de appel in 8
ringen
Haal de spekjes uit de pan en bak de appelringen in
het achtergebleven vet aan beide kanten
Hak 50g blanke hazelnoten grof en rooster ze
goudbruin
 
Bereidingswijze
Giet de aardappels en de spruiten af en bewaar het
kookvocht
Schep 2 eetlepels boter en 100ml melk door het
aardappel-mengsel, zet de pan terug op het vuur,
totdat de melk warm is
Stamp het aardappelmengsel grof en voeg eventu-
eel nog wat kookvocht toe. Breng op smaak met
zout en peper

Nieuws van de Dorpsraad
-    Op 27 september 2011 heeft het complete col-
lege van Burgemeester en Wethouders met enkele
raadsleden en beleidsmedewerkers op verzoek van
de Dorpsraad Velden een schouw in Velden  uitge-
voerd. Met een autobus is kriskras door het dorp
gereden. Op diverse punten werd uitgestapt en werd
een toelichting gegeven over diverse zaken die
belangrijk zijn voor Velden . De navolgende zaken
kwamen aan de orde: Jeugdwerk JFK, verkeers-
maatregelen Oude Venloseweg en de Markt, ge-
zondheidscentrum, Maasdal en de mogelijkheden,
vrachtverkeer Schandelo, woningbouwprojecten,
Brede Maatschappelijke Voorziening en de Dorpsvi-
sie (buro Lubbers). In het “Klokje” is reeds een
uitgebreider verslag van een en ander weergege-
ven. De algemene indruk van beide partijen (ge-
meente en Dorpsraad/genodigden) was dat de

middag ge-
slaagd en zeer
interessant ge-
noemd kan
worden.
Door burge-
meester Bruls
werd extra
benadrukt dat
in de toe-

komst  niet alleen alle aandacht dient uit te gaan
naar de Ruimtelijk Ordening in het dorp Velden.
 Heel veel aandacht dient  ook geschonken te wor-

den aan het sociale leven en alles wat daarmee te
maken heeft.
 
-    Vrijwilligers organisatie SIR 55 die samenwerkt
met projectontwikkelaar Nouville heeft overleg
gehad met een afvaardiging van de Dorpsraad
Velden. SIR 55 wil op het complex tussen de Boe-
renbond en het sportcomplex van SV Velden (op of
nabij het sportveld) een 6 tal woningen voor senio-
ren bouwen. De vraag is natuurlijk of er voldoende
belangstelling vanuit de senioren bestaat. Op een
informatieavond zal SIR 55, Nouville en de Dorps-
raad de plannen presenteren. De gegadigden kun-
nen straks zelf architect, aannemer, indeling etc.
uitkiezen.
Elders wordt dit concept al regelmatig toegepast.
Nadere berichten volgen via het “Klokje”.
 
-    Het Dorps-Ontwikkelings Plan (DOP) is vrijwel
afgerond. De werkgroep DOP heeft dit plan inmid-
dels met de eigen leden van de Dorpsraad bespro-
ken. Naar verwachting medio november zal een en
ander nader worden besproken met de inwoners en
de politiek.
 
 
-    Algemeen: Zijn er vragen/ opmerkingen of
heeft u suggesties die de leefbaarheid in Velden
bevorderen bel of mail dan even telefoon 077-
4722790 of dorpsraadvelden@gmail.com


