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Unie KBO  "nieuwe stijl"
Tijdens de regioverga-
dering in Baarlo op 7
november zouden we 
meer informatie krij-
gen over de voortgang
van KBO Limburg. Blij-

ven we in de Unie KBO of gaan we net als Brabant
'alleen' verder???  Zoals reeds eerder aangegeven
waren een aantal bonden het niet meer eens met
de besluitvorming en de uitvoering van de Unie KBO.
Die was niet efficiënt en erg duur. Echter een nieuw
DB waarin deskundige en slagvaardige personen
zitting namen, heeft hard gewerkt aan 2012 en de
nieuwe voorzitter van KBO Limburg, Peter Sporcken,
kon in Baarlo vertellen dat er inmiddels nieuwe
werkbare en kostenbesparende plannen op tafel
liggen.  Er is een nieuw beleid uitgestippeld met
daaraan gekoppeld het werkplan 2012. Dat ziet er
goed uit.
 
De Unie KBO wordt een vraaggestuurde, sta-
biele en slagvaardige ouderenorganisatie,  de
Unie KBO "nieuwe  stijl".
 
Dit alles is voor KBO Limburg de reden om (nog)
niet uit de Unie KBO te stappen. De voorwaardelijke
opzegging van ons lidmaatschap wordt ingetrokken
en het jaar 2012 zal als overgangs-  en toetsingsjaar

fungeren. Maken ze alles waar wat ze beloven???
Voor 2012 zal de bijdrage aan de Unie KBO gelijk
blijven. Wel is er een tekort op hun begroting maar
dit tekort wordt voor rekening van KBO Limburg
genomen (24  cent per lid). Men verwacht een
vergelijkbaar resultaat in 2012, afwachten dus!!
We blijven dus in 2012 als Limburgse bond deel
uitmaken van de Unie KBO en we zullen de gang
van zaken kritisch volgen.
 
Het is voortaan zo dat de provinciale KBO-bonden
vragen en de Unie KBO ter beschikking staat m.n.
voor: kennis en kennisoverdracht, advies en
services, kadertraining en lobbytrajecten
richting politiek en maatschappelijke organi-
saties. Dit op het gebied van: inkomen, zorg en
welzijn, gezondheid en belangenbehartiging. 
 
Omdat de landelijke belangenbehartiging van de
KBO Brabant zonder Unie KBO een knelpunt is, zijn
verkennende gesprekken gaande over een terug-
keer van de KBO Brabant naar de Unie KBO. KBO
Limburg kiest dus op dit moment niet voor samen-
werking met KBO Brabant. KBO Limburg gaat het
'nieuwe DB' van de Unie KBO kritisch volgen en
kijken of de geschetste verwachtingen waar ge-
maakt worden.
 

Nieuwjaarsreceptie op 3 januari
De KBO Velden begint
het nieuwe jaar met
een fonkelende nieuw-
jaarsreceptie waarop
alle senioren uit Vel-
den zijn uitgenodigd.
De receptie wordt ge-
houden op dinsdag 3

januari in de foyer van de Kiësstolp en begint om
15.00 uur.
Na een toespraak van de voorzitter is er alle ruimte
om elkaar een goed 2012 toe te wensen onder het
genot van een hapje en een drankje.
Wij hopen jullie allemaal te kunnen begroeten.
 
 

Nieuwsbrief 48
Deze Nieuwsbrief opent op de voorpagina met een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie 2012 en een
verklarend artikel over de plaats van de KBO Velden binnen de KBO Limburg en binnen de Unie KBO.
Daarnaast vindt u in deze Nieuwsbrief aandacht voor Sinterklaas en voor Kerstmis. Beide feesten zijn
opgenomen in deze Nieuwsbrief omdat de volgende brief pas begin januari uitkomt.

Nieuwsbrief 48     Jaargang 5     november 2011



Veiligheid op de trap
Thuis moet een veilige plek zijn. Een solide trap met
een stevige leuning en stroeve bekleding draagt bij
aan een veilig gevoel. Hieronder vindt u tips en
vertellen we u waar u op kunt letten bij het veilig
maken van de trap in uw woning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zorg voor een stroeve trap
Zorg ervoor dat de oppervlakte van de treden vol-
doende stroef is om uitglijden en vallen te voorko-
men. Een goede bekleding van uw trap is een dunne,
soepele, stroeve vloerbedekking over de volledige
breedte van de trap, geplakt tegen de optrede en
op de aantrede. Een duidelijk onderscheid tussen
de verschillende treden maakt uw trap ook veiliger.
Gebruik bijvoorbeeld 2 kleuren vloerbedekking en
leg deze om-en-om op de treden. Een woninginrich-
ter kan u hierin adviseren.
 
Trapleuning
Het is prettig wanneer u zich op de trap goed kunt
vasthouden. De trapleuning moet dan wel goed
vastzitten! Met een trapleuning aan beide zijden van

de trap is er altijd een leuning beschikbaar aan de
kant van de vrije hand als u iets draagt.
 
Veilig de trap op en af
Zorg altijd voor voldoende verlichting als u de trap
gebruikt.
Leg geen spullen op de trap.
Loop niet met sokken op een gladde trap, of met
gladde schoenen op een met stof beklede trap.
Zorg ervoor dat u altijd één hand vrij heeft om de
leuning vast te houden.
Neem op een trap met kwarten, een spiltrap of een
wenteltrap zoveel mogelijk de buitenbocht.
Zorg ervoor dat uw trap en de trapleuningen goed
zijn onderhouden en voer reparaties direct uit (of
laat die uitvoeren). Zeker als u in het trapgat moet
klussen kunt u beter een klusjesman inschakelen.
Loop altijd rustig op de trap.
Gebruik een kleine, lichte stofzuiger of een kruimel-
dief voor het stofzuigen van de trap.
Laat u niet te veel afleiden bij het traplopen, met
name als uw trap uitkomt in de woonkamer.
Laat de was bij voorkeur drogen op de verdieping
waar de wasmachine staat.
Loop extra voorzichtig op de trap als u lange kle-
dingstukken aan heeft.
Plaats harde, scherpe, of breekbare objecten, zoals
een tafel of een vaas uit de buurt van de trap.
Het is belangrijk dat de trap goed en gelijkmatig
verlicht is, zodat u niet in de schaduw loopt. Dit geldt
met name voor het afdalen. Tevens is het van belang
dat u niet rechtstreeks in de lichtbron kunt kijken.
Hierdoor kan verblinding optreden.

Van de voorzitter...
We zijn eruit!
We blijven lid van de Unie KBO in Nederland, zelfs
zonder contributieverhoging.
De extra ledenvergadering die ik u beloofd had gaat
dus niet door. In deze nieuwsbrief kunt u er meer
over lezen.
 
Senioren Sport
Bewegen voor ouderen is belangrijk. Daarom pro-
beert de KBO ook een danscursus te organiseren.
Heeft u zich hier al voor opgegeven? Vergeten zegt
u….? Neem dan maar snel contact op met Ger
Peeters. Misschien is er nog plaats.
Zo’n 100 ouderen in Velden nemen momenteel deel
aan sportactiviteiten die georganiseerd worden door
Synthese: gymnastiek, volksdansen, stoeldan-
sen en linedance.
Synthese heeft ons echter laten weten dat ze per 1
jan. 2012 met al deze activiteiten gaan stoppen.
Omdat we dit soort activiteiten belangrijk vinden
zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is als
KBO de organisatie van Synthese over te nemen.
Belangrijkste voorwaarde daarbij is wel dat we het

kostendekkend kunnen doen en liefst nog een
beetje goedkoper dan Synthese  Het ziet er naar uit
dat het wel gaat lukken..Het bestuur zal op 7 de-
cember een beslissing  hierover nemen.

Kerstviering op 13 dec.
Komt u dit jaar ook
weer?
Verleden jaar waren er
bijna 140 leden aanwe-
zig en ook dit jaar ver-
wacht ik dat het een
fantastisch mooie mid-
dag gaat worden.

 
Een ding beloof ik u: De koffietafel begint dit jaar
pas na 17.00 uur!
 
Tot ziens op de kerstviering…..
 
Ine Jacobs, voorzitter
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Um euver nao te dinke........
Ein lekker en gezond recept: 
Neem ein portie opgewektheid, ein volle kan met
eine lach… 
Ein blikske gans vol met geduld… 
Eine soeplaepel vol geduld veur edere daag… 
Eine volle laepel mood taege verdreet en taegens-
laag.. 
Doon in ut aete gekruuije met vuel humor… 
Ok ein bietje bliejheid kinste d’r beej doon.. 
Ein mendje vriendschap um te gaeve en ok um te
kriege.. 
Ein pötje rust en gezelligheid..en ok nog wat van

die moeije druime.. 
Ein bietje verwondering en bewondering, veur al dat
moeijs um os haer.. 
Ming dat allemaol good met ein bietje wermte…gaef
heej en dao nog wat leech… 
Garneer dat allemaol met bliejdschap en deen ut op
met ein bliej gezeech… 
 
Smakelijk aete.
 
Frans Theeuwen.
 

De waakhond is los...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Unie KBO liet in november in figuurlijke zin 'de
waakhond van de ouderenzorg' los, en wel in politiek
Den Haag. Een waakhond ouderenzorg is meer dan
ooit noodzakelijk, vindt de Unie KBO.
 
Een delegatie van een aantal KBO-leden, onder
aanvoering van Unie KBO voorzitter Hans Muis,
slaagde er onlangs in om een manifest met deze
strekking aan te bieden aan fractieleider Roemer
van de SP. De overhandiging vond vlak voor de

VWS-begrotingsbehandeling plaats, in het gebouw
van de Tweede Kamer.
 
Hans Muis hield een warm pleidooi voor het instal-
leren van een Regeringscommissaris ouderenzorg
met alle bijbehorende, vergaande bevoegdheden.
“Een Regeringscommissaris die fungeert als een
waakhond binnen de hele ouderenzorg en ook zijn
tanden laat zien”, aldus een vastberaden Unie KBO
voorzitter.
 
Emile Roemer reageerde positief op het voorstel van
de Unie KBO en erkent de problemen in de oude-
renzorg. “Een waakhond voor de ouderenzorg moet
er zeker komen”, aldus de SP-voorman, “alhoewel
ik nog even in het midden laat of dit in de vorm van
een Regeringscommissaris moet zijn”.
 
Roemer nodigt de Unie KBO uit om het idee van de
waakhond op korte termijn nader te komen uitwer-
ken. Ook de problematiek van het scheiden van
wonen en zorg kwam uitgebreid aan bod en komt
terug in een volgend overleg.
 

Sinterklaas
Sinterklaas is echt een kinderfeest.
Dat is altijd zo geweest.
Vandaag komt Sint bij de senioren,
Omdat die er toch óók bij horen!
Bovendien:vergeleken bij de Sint
Zijn jullie nog zo jong als een kind!
Dus jongens en meisjes, luister goed.
Wie was er stout en wie was zoet?
Wie zat er vol kwajongensstreken?
Zie ik daar iemand z’n vinger opsteken?
Nee, het blijft doodstil in de zaal.

Jullie zijn goedgekeurd, allemaal.
Dus voor iedereen is er een pakje.
Maak het maar open op uw gemakje! 

Opa voetbal je mee?
Een kind is met zijn twee vriendjes aan het voetbal-
len. Eigenlijk is er een speler te kort. De kleinzoon
vraagt : Opa voetbal je mee?  Opa doet dat en op
een bepaald moment staan Opa en de kleinzoon met
3-1 achter. Dan zegt de kleinzoon tegen Opa: "Je

moet ook harder lopen". Dus Opa doet wat beter
zijn best. Na een tijdje scoort de kleinzoon 4-3 en
staan ze voor. Dan juicht de kleinzoon met zijn arm
omhoog "Yes".
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Nieuws van de Dorpsraad
De Dorpsraad bestaat komend voorjaar al weer 3
jaar. Nog niet zo heel lang, maar het is altijd goed
om even op deze periode terug te kijken en te
evalueren:
Hoe denken we over de afgelopen periode? We zijn
destijds gestart met een dagelijks bestuur en 4
werkgroepen waarvan de coördinatoren ook zitting
hebben in het bestuur. Is deze structuur goed, of is
aanpassing noodzakelijk? Kunnen en willen de di-
verse (bestuurs)leden van de Dorpsraad op dezelf-
de wijze verder gaan?
Komende maanden besteedt de Dorpsraad extra
 aandacht aan deze evaluatie.
Uitgangspunt is en blijft belangenbehartiging en
bevorderen van de leefbaarheid voor het dorp Vel-
den.
 
Bezuinigingen van overheid, provincie en gemeen-
ten en de economische crisis raken alle inwoners.
De gemeente Venlo - maar ook andere gemeenten
- stelt prioriteiten en vraagt de Dorpsraad maar ook
de inwoners om gezamenlijk bepaalde taken binnen
de mogelijkheden op te pakken.
Een dergelijke aanpak noemt de gemeente zelfstu-
ring en actief burgerschap.
Uiteraard geschiedt alles op vrijwillige basis. Voor
de Dorpsraad betekent dit dat de werkwijze ook
verandert. De Dorpsraad probeert meer dan nu
mensen te stimuleren om samen met de Dorpsraad
in werk- of projectgroepjes taken op te pakken. De
regie verzorgen een of meerdere leden van de
Dorpsraad.
Enkele voorbeelden: gladheidbestrijding. We vor-
men een werkgroepje en proberen antwoorden te
vinden op de vraag: hoe kan het beter in Velden ?
Evenzo voor de Markt: Hoe wordt de Markt gezelli-
ger en beter?
 
Het Dorps Ontwikkelings Plan – DOP- nadert de
afrondende fase.
Presentatie aan de inwoners van Velden vindt naar
verwachting medio februari 2012 plaats. Hierna -
komt het aanbieden van de DOP-rapportage aan de

gemeente Venlo. De Dorpsraad houdt er rekening
mee dat uitvoering van alle opgenomen zaken op
korte termijn niet mogelijk is.
Aan het stellen van prioriteiten - samen met plaat-
selijke raadsleden en beleidsambtenaren van de
gemeente - is in deze tijd van bezuinigingen niet te
ontkomen. Belangrijk is en blijft dat de visie die de
gemeenschap uitdraagt op korte of langere termijn
de benodigde aandacht krijgt en mogelijk gereali-
seerd wordt.

 
Een artikel in de vorige nieuwsbrief gaf aan dat de
Dorpsraad gesprekken voert met SIR 55 over het
bouwen van 55+ woningen op het woningbouwcom-
plex “De Vilgert”. De heer van Dijck van SIR 55
verzorgt nadere informatie in het Klokje en het E-3
journaal/Trompetter. Rond half januari 2012 is er
een informatieavond. Belangstelling? Volg de publi-
caties in genoemde bladen.
 
U kunt altijd reageren als u zaken wilt melden aan
de Dorpraad Velden via www.dorpsraadvelden.nl >
kies vervolgens het meldpunt onderaan de ope-
ningspagina.
 
 
GvR

Doortje Jeucken Senior van het jaar
Tijdens de zitting van 'CV de Wuilus' werd Doortje
Jeucken even in het zonnetje gezet en onderschei-
den met de titel "Senior van het jaar". De voorzitter
noemde haar een voorbeeld van een actieve senior
en vergeleek haar met een "Veldens Trienke" die
altijd op bescheiden wijze maar doelbewust haar
eigen stappen in het leven heeft gezet. Ook binnen
de gemeenschap is Doortje actief:  Ze is al 40 jaar
lid van het kerkkoor, was 10 jaar lag hoofd koster
in de kerk, is vrijwilligerster bij de Zonnebloem en
organiseert, samen met Frans Voesten, de felicita-
tiedienst van de KBO. Doortje je bent een kanjer! 
Je verdient dik deze titel en de daarbij behorende
prinselijke onderscheiding.
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Weet je nog van toen?
Op deze foto uit 1966 zien we de stenen dorpspomp
in het centrum van Roden. Het is een geschenk van
de inwoners van Velden, die de laatste oorlogsmaan-
den als evacué in Roden hebben doorgebracht. Weer
terug in Velden gingen er al snel stemmen op om
iets te doen voor de mensen in het Noorden, als
dank voor de genoten huisvesting tijdens de evacu-
atie. In Roden waren zo’n 600 Veldenaren geëva-
cueerd. Al binnen één jaar na de bevrijding -op 27
februari 1946- hebben de gezamenlijke Veldense
evacués met medewerking van de Gemeente Arcen
en Velden deze pomp aangeboden aan de gemeen-
schap van Roden. Ze staat in het oude centrum van
Roden aan het Julianaplein achter het gemeente-
huis. Op de pomp zijn de gemeentewapens van
Roden en van Arcen en Velden afgebeeld. Het op-
schrift vermeldt dat de pomp is aangeboden aan de
bevolking van de Gemeente Roden als dankbaar
aandenken aan de genoten huisvesting tijdens de
evacuatie van de Veldenaren van 16 januari tot 1
juni 1945.

 
Bij de pomp staan o.a. Jan en Roos van de Venne
en Sraar Lucassen. Hun bezoek aan Roden was niet
toevallig: de familie Van de Venne was er geëvacu-
eerd en Roos en haar tweelingbroer Ton zijn in Roden
geboren.
 

Levenshouding
Wat voor religie of politieke ideeën wij er ook op na
houden, onze levenshouding is van het grootste
belang. Wij zitten fout wanneer wij onszelf te oud,
te dom, te klein, te dik, te mager of te lelijk, kortom
te waardeloos vinden.
 
Wij creëren ziekte en  pijn, schulden en lasten door
onszelf of anderen doorlopend te bekritiseren, ons
lichaam te mishandelen met te veel of verkeerd
voedsel, medicijnen, alcohol, drugs en een verkeer-
de denkwijze.
 
Laten we onze kijk op het leven verruimen, proberen
inzicht te krijgen in kosmische wetmatigheden en
de chaos in ons denken door zelfdiscipline te orde-

nen.
 
Geen grotere overwinning dan die op ons zelf.
 
Ups en downs behoren bij het leven en van tijd tot
tijd eens even goed van slag te zijn, is nog
geen ramp. Vallen is niet erg als wij maar weer
opstaan; in de put zitten evenmin als we er maar
weer zo gauw mogelijk uitkruipen.
 
We worden alleen verslagen als wij ons bij een
verlies of nederlaag neerleggen.
 
Jacomine.
 

Witlofroomsoep met Kerstmis
Ingrediënten voor 6 personen:
 1½ kilo witlof
2 flinke uien
3 eetlepels olijfolie
¾ liter kippenbouillon
1 flesje bier (33 cl)
375 ml slagroom
75 gram rauwe ham in brede repen
1 eetlepel suiker
zout en peper
 
Bereiding:
Verwijder eventueel de lelijke buitenste bladen van
de witlof en snijd de witlof in stukken. Pel en snipper
de uien.
 
Verhit de olie in een grote soeppan en fruit hierin
de ui en de witlof in 5 minuten glazig, zonder deze
te kleuren.

 
Voeg de bouillon, het bier en de helft van de room
toe. Breng de soep aan de kook en laat hem vervol-
gens op een laag vuur nog ca. 30 minuten zachtjes
koken met het deksel op de pan.
 
Bak ondertussen de hamrepen in een droge koe-
kenpan krokant en laat deze afkoelen op keuken-
papier.
 
Kook de soep nog 10 minuten op een hoog vuur
zonder deksel op de pan. Voeg de suiker en de
overgebleven room toe en pureer de soep in de
blender of keukenmachine of met de staafmixer.
 
Breng de soep op smaak met peper en zout en
serveer hem in kommen. Zet in elke kom een kro-
kantje van ham.
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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. Bestuurslid 077-4721527  

Uit de bestuursvergadering van 2 november 2011
In de novemberverga-
dering kwam o.a. het
volgende aan de orde:
 
Het bezoek aan het
Limburgs Museum is t.
z.t. voor herhaling vat-
baar.
 
 
Het Sintendrismatinee
staat goed op de rails.
 
Inmiddels zijn ook de
voorbereidingen voor
de kerstviering op 13
december begonnen.
 

We zoeken meer samenwerking met de KBO’s van
Arcen en Lomm.
 
Onze jaarvergadering vindt plaats op 6 maart

 
Het ontwerp van de Brede Maatschappelijke Voor-
ziening blijft veranderen: nu blijken de biljarts niet
meer in de foyer maar in een aparte ruimte geplaatst
te worden, wat meer huur betekent
 
We hebben naar aanleiding van een hoorzitting over
de subsidie 2011 goede hoop op een verhoging van
de gemeentelijke bijdrage naar het niveau dat ook
voor de andere Venlose KBO’s geldt (€10,00 i.p.v.
de nu toegekende € 7,50)
 
Nagekomen bericht.
De ontwikkelingen binnen de landelijke Unie KBO
zijn zo positief dat de KBO Limburg niet zelfstandig
verder zal gaan, maar aangesloten blijft bij de
landelijke Unie.
Onze jaarlijkse bijdrage zal alleen geïndexeerd
worden en daardoor stijgen de kosten van € 12,80
naar € 13,02 (+ 1,7%) per lid.
 
 

Kent u Velden?
Deze maand geen foto’s van een huis of een voor-
deur in Velden. Volgende maand plaatst de redactie
nieuwe foto’s. Op de foto’s in de nieuwsbrief 47 is
slechts 1 reactie binnengekomen. Dat is weinig!
Jammer toch als je aanmerking neemt dat bewegen

om de foto’s te zoeken - wandelen of fietsen-  heel
goed is. Bovendien mooi om Velden te leren kennen.
Daarom stelt de redactie u tot 1 januari 2012 in de
gelegenheid om de antwoorden van de 2 adres-
sen uit de vorige nieuwsbrief alsnog in te dienen.   

Vrijwillige Ouderen Adviseurs
De regelge-
ving is niet ge-
makkelijk. Al
vele jaren wer-
ken we daar-
om met VOA’s
. Deze mensen
- opgeleid door
het KBO- zoe-
ken bepaalde
zaken uit waar

onze leden geen raad mee weten. Als lid van de KBO
kunt u deze mensen inschakelen. Komen zij er niet
zelf niet direct uit, dan weten zij gemakkelijk de weg
voor u te vinden.
De VOA’s Sjaak Hovens - 4721413- Jo van Keeken
-4721201- { ook belastingzaken} Frans van Neer –
8502443- { ook belastingzaken} Wiel Scheffer
-4722782- Marie JoséPeters - 4721874- { alleen
belastingzaken
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Senioren zien slechter dan zij denken
Senioren zien slechter
dan zij denken. Uit
statistieken blijkt dat
een kwart van de 60-
plussers zonder het te
weten een serieuze
oogaandoening heeft.
Bij de helft van hen
gaat het om staar, een
oogaandoening die ge-
makkelijk te verhelpen
is met een staaropera-
tie. Daarom binden
oogzorgverleners, huis-
artsen en ouderenor-
ganisaties gezamen-
lijk de strijd aan tegen
vermijdbare oogaan-
doeningen. 

Ook de Unie KBO gaat vermijdbare oogaandoenin-
gen aanpakken door gerichte voorlichting te geven
aan de leden.De Unie KBO zet opgeleide vrijwilligers
uit eigen kring in, die samen met optometristen en
oogartsen meer dan 100 themabijeenkomsten door
het hele land gaan verzorgen.
 
Op deze wijze brengt de Unie KBO de bewustwording
op gang en draagt bij aan het inroepen van passen-
de zorg. Tevens heeft de Unie KBO bij zorgverzeke-
raars gepleit voor een vergoeding van oogcontrole
bij een optometrist in een optiekzaak of in de
OOGbus van Oogzorgnetwerk.
 
Natuurlijk hoeft u in de praktijk in een optiekzaak
de oogmeting niet separaat te betalen wanneer u
overgaat tot de aankoop van een bril. 
 

De Kerst van de oude man
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De oude man zat voor zijn avondraam
in stille mijmering, zijn laatste pijp te roken
't was bijna Kerstmis, dik gesneeuwd
en zijn huisje lag volledig ingesloten.

Zijn verpleegster bracht hem dagelijks 'n bezoek
anders leek hij door mens en tijd vergeten.

Voor kerst brachten buurtkinderen hem iets zoets
en zij zouden een toneeltje voor hem spelen.

In ruige herders en lieve engelen verkleed
hadden zij een zelfgemaakte kerststal meegebracht
ontroerd sprak d' oude man: goed dat je me niet
vergeet
het is al weken dat ik op een blijde boodschap wacht.

Zij ontstaken de kaarsen en gingen zingen
en 't licht viel in huis op oude en versleten dingen.
Een meisje had fruit en gebak op tafel gelegd
en een mooie wens-kerstkaart ernaast gezet.

Tegen het duister moesten de kinderen naar huis
zij gingen heel stil, zonder nog enig geruis
van zalig geluk was d' oude man ingeslapen.

Op kerstnacht was hij d' eeuwigheid ingegaan
hemelse en aardse engelen hadden hem bijgestaan.

Opsporen van vergeten pensioenen
In Nederland hebben veel werknemers recht op een
pensioen naast hun AOW. Dit wordt via de werkge-
ver opgebouwd gedurende de periode dat u werkt,
doordat er premie wordt betaald aan een pensioen-
fonds of verzekeraar. Om al het pensioen waar u
recht op heeft uitbetaald te krijgen, moet u weten
bij welke pensioenuitvoerders er pensioenrechten
zijn opgebouwd. Hoe komt u achter de gegevens
van uw vergeten pensioen? Dit en nog veel meer
leest u bij Vergeten Pensioen.

www.duidelijkpensioen.nl 
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Zorgverzekeringen vergelijken loont
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de laatste 2 nieuwsbrieven hebt u artikelen
kunnen lezen rond uw zorgverzekering. Indien u
inmiddels tot de conclusie bent gekomen dat uw
huidige verzekering voor u de beste keuze is, dan
mag u dit artikel overslaan. Hebt u uw huidige
zorgverzekering nog niet vergeleken met wat de
markt u biedt, dan hebt u nog enkele weken de tijd
om een zorgvuldige keuze te maken omdat het
vergelijken van zorgverzekeringen loont. U kunt
natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze
ouderen adviseurs.
 

Limburgs Museum Venlo
Al veel langer stond een bezoek aan het Limburgs
Museum (inloopmiddag) op het programma.
In totaal 18 personen gingen op 25 oktober 2011 op
excursie.
 

 
Jan Quadvlieg (een bekende in Velden) was in het
museum onze groepsleider. Eerst vertelde hij de
geschiedenis van het Limburgs Museum. Enkele
bijzonderheden: het museum is 11 jaar geleden
gebouwd, architect is Jeanne Deckers. Een muur
van 100 meter lang en 16 meter hoog symboliseert -
de oude stadsmuur van Venlo. In het museum is de
geschiedenis en de volkscultuur van Limburg onder-
gebracht. Momenteel wordt een uitbreiding gerea-
liseerd.
  

Na deze inleiding kregen we eerst een korte film
'Typisch Limburg' met Thieu Boermans te zien.
Aansluitend een 50 minuten durende film over het
boerinnenleven in Limburg.
Cineast Alex Roosdorp heeft deze film in 1938/1939
in opdracht van de LLTB gemaakt. Deze gemonteer-
de film waarin Anja Bovendeert mooie gepaste lie-
deren zingt, toont de alledaagse bezigheden die de
boerinnen destijds verrichten. Duidelijk kwam in
beeld dat de boerinnen heel hard moesten werken.
Na deze mooie films brachten we nog even een
bezoek aan enkele vaste tentoonstellingen van het
museum. Onder andere hebben we 'De danser van
Wanssum' gezien.
 
Toen was het tijd voor koffie, lekker Limburgse vlaai
en even bijpraten. Tussentijds vroeg Jan Quadvlieg
nog even aandacht voor extra tentoonstellingen/
lezingen (in november,december,januari, februari)
over 'Venlo, twintig eeuwen wonen aan de Maas'.
 
Kijk ook op www.limburgsmuseum.nl
 
Na de pauze kon iedereen op eigen gelegenheid het
museum verkennen. Vele van onze leden zijn op de
2e verdieping geweest, waar een vaste tentoonstel-
ling van de cultuur en de geschiedenis van Venlo en
omgeving te zien was.
Uiteraard vergaten we de 'Historoscoop' niet: een
spectaculaire multimediashow in panorama (360
graden) over de geschiedenis van het "Land van
Maas en Rijn" met commentaar van Huub Stapel.
  
Deze mooie, geslaagde en leerzame middag werd
rond 17.00 uur afgesloten.                       
 
GvR
 


