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KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Fietstocht KBO Velden
Het is weer
bijna zover. Onze
jaarlijkse fiets-
tocht staat weer
voor de deur.
De organisatie
heeft weer een
leuke tocht uit-
gezet.
Waar we naar

toe gaan is een verrassing.

Op dinsdag 10 juli 2012 gaan we om 13.30 uur 
van start bij de bibliotheek aan de Veerweg.
Consumpties of andere zaken die u onderweg ge-
bruikt zijn voor eigen rekening.
Inleveren strookje  bij Jac Vermazeren, Oude Ven-
loseweg 59 (4721755)of bij Ger van Rensch Oude
Heerweg 191 (4721797). Een mailtje of even bellen
mag natuurlijk ook. Mailadressen:   jacvermaze-
ren@ziggo.nl of ghrenschv@kpnplanet.nl
Afgeven strookje, bellen of mailen uiterlijk zondag
8 juli 2012. 

.....................................................................................................................................................
Ondergetekende.............................................................. neemt met ....... persoon/personen deel
aan de fietstocht van de KBO Velden op dinsdag 10 juli 2012 

KBO jubileum wandeling in Velden

 
Op 21 juni, de 1e zomerdag, was het dan zover.  We
deden mee aan de KBO wandel estafette door
Limburg. De weersvoorspellingen waren bar en
boos voor deze namiddag, maar toch lieten 10 KBO-
ers er zich niet van weerhouden om aan de wandel
te gaan. De tocht moest minimaal 5 km. bedragen
en wij hebben een rondje van ca. 8 km. gelopen
door het mooie natuurgebied van het Limburgs
Landschap “het Zwarte Water”.

De weergoden waren echter  met ons en op een
paar spetters na bleef het droog. In een rustig
tempo liepen we het dorp uit, regelrecht de natuur
in. Wat was het mooi groen overal, de vogels floten
en de kikkers brulden.  Halverwege de route bij " de
Venkoelen" werden we door Jo verrast met een
drankje en we konden even rusten op een paar
banken. Hier maakte Jo ook de groepsfoto, ja  want
we doen mee aan een wedstrijd!!! Daarna ging het
door het bos  weer terug richting Velden. Wat was
er veel te bewonderen, te vertellen en te genieten
onderweg en wat wonen we in een fijn dorp met een
dergelijk natuurgebied in  onze achtertuin.
Na afloop van de tocht liet de koffie met Limburgse
vlaai bij Café Bouten zich goed smaken. Jo had in-
middels de foto afgedrukt en we konden deze be-
wonderen. Het is een mooie foto en we vinden met
z’n allen dat we daarmee wel een prijs hebben
verdiend????
Maar de mooiste prijs hebben we al binnen,
een prachtige natuurwandeling met goede mensen
om ons heen, en een traktatie na afloop; kortom een
wandeling die voor herhaling vatbaar is.
 
Marie José Peters.
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Een veilig gevoel, hoe voorkomt u inbraak

Met de vakantie voor de deur is het raadzaam om
de tips tegen inbrekers opnieuw door te nemen en
daar waar nodig maatregelen te nemen.
 
Sloten
Sloten die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig
Wonen herkent u aan het SKG-logo. Als ze goed
gemonteerd worden, verkleinen ze de kans op in-
braak. Voor erkende adviesbedrijven kijkt u op
www.politiekeurmerk.nl.

Schuifpui
Een schuifpui is extra inbraakgevoelig. U heeft
hiervoor een speciaal slot nodig. Zie www.politie-
keurmerk.nl voor een erkend adviesbedrijf.

Deur op slot!
De deur achter u in het slot trekken is niet genoeg.
Met een hard stuk plastic staat een inbreker in een
paar seconden binnen. Alleen als u de sleutel om-
draait, is de deur echt op slot. En vergeet niet het
WC-raampje en de garagedeur op slot te doen.

Berg sleutels op
Een inbreker kan een raam inslaan of gaatjes boren
en zo de sleutel gebruiken om binnen te komen. Leg
uw sleutels op een vaste plaats of hang ze aan een
haakje, uit het zicht.
Leg sleutels nooit onder deurmatjes, in plantenbak-

ken of op andere verstopplaatsen. Inbrekers kennen
deze plaatsen ook.
Zet nooit uw naam of adres op een label. Als u de
sleutels verliest, wordt
het wel heel eenvoudig voor inbrekers om binnen
te komen.

Contant geld
Zorg dat u zo min mogelijk contant geld in huis hebt.
Berg waardevolle spullen op
Ook in huis weten inbrekers de meeste verstopplaat-
sen snel te vinden. Berg uw waardevolle spullen
veilig op, idealiter in een kluisje.

Laat geen boodschappen achter
Hang nooit een briefje bij de deur. Maak ook geen
melding van uw vakantieplannen
op internet. En wees voorzichtig met afwezigheids-
berichten op uw voicemail, antwoordapparaat en
email. Criminelen krijgen de boodschap ook.

Gordijnen open 
U houdt uw gordijnen open, laat uw planten staan
en gebruikt een tijdschakelaar
voor de verlichting. Gaat u een paar dagen weg?
Vraag of uw buren een oogje in het zeil houden.
Zorg ook dat iemand uw post uit het
zicht kan leggen.

Lampen 
Inbrekers houden niet van licht. Als u aan de voor-
en achterzijde lampen plaatst met bewegings- en
eventueel ook lichtsensor, dan verkleint u het risico
op inbraak. Bevestig de lampen op minimaal 3 meter
hoogte.

Van de voorzitter!
“Juni-regen is Gods zegen.  Komt de zon
erbij, dan maakt het boer en stadslui blij!
 
Bent U er blij van geworden? Ik niet. Wat
heeft het geplensd! Toch heeft het ook
voordelen: Het gras is prachtig groen, de
plantjes doen het geweldig zonder dat je

twee keer per dag met de gieter door je tuin hoeft
te lopen. Maar in juni wil je buiten kunnen zitten om
ook van al dat moois te kunnen genieten. He-
laas… Hopelijk laat de zon ons de komende maanden
niet in de steek. Na de slechte zomer van verleden
jaar mag dat nu wel weer.
Sportliefhebbers zal dat allemaal weinig boeien. Die
kunnen deze zomer hun hart ophalen: EK voetbal,
Tennis, Olympische Spelen en de Tour de France,
Mocht het weer ons in de steek laten dan kunnen

zij de hele zomer voor de buis hangen.
Op 19 juni word ik voor de vierde keer in 9 maanden
aan mijn rug geopereerd. Dit keer worden mijn
wervels definitief met schroeven en plaatjes aan
elkaar vastgezet. Vervolgens moet ik 3 maanden
rust houden en veel plat liggen. Daarna zou het weer
beter moeten gaan.

Gelukkig hou ik veel
van sport. Ik zal dus
niks missen!
 
Ik wens iedereen een
mooie zomer toe!
 
Met vriendelijke groet,
Ine Jacobs.
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Um euver nao te dinke??
As dich gelukkig bis hebste genne tied um meug te
waere, want dat vruegt diene hieële aandacht.
 
Weej make os gauw zurg euver den toekomst, en
vergaete intusse in den tied van nou te laeve..
 
Dao zulle altied hande zien die dich wille drage, en
erm wao in daste gelukkig bis…
en minsen die zonder zonder te vraoge, zegge
daste welkom bis.
 
Emus leef hebbe wil zegge daste bereid bis um same
ald te waere…
 
Ut laeve is neme en gaeve, volmaakt is den
tendens…
 
Neem den tied um te ondekke, en vind same die
plekke maar halt ok dien druime in daen tied die

gaon komme…
 
Gaef is ein compliment op ein onverwacht moment…
 
As deze daag neet diene vriend is gewaes, is dae
diene lierraar gewaes…
 
Geluk hoef neet doeëd te gaon, of weej moote um
zelf doeëd make…
 
Weej zien neet op de waereld gezatte um eder ein
te door zeen, maar nao elkaar um te zeen…
 
Zoeë lang as dich vriendschap kent is eine daag
noeits eine verlaore daag.
 
Bron:
Frans Theeuwen
 

Fietsendief actief
Veldense ouders met een kind fietsen overdag naar
Venlo. De familie plaatst de fietsen afgesloten tegen
het Stadhuis. De damesfiets is zelfs met een extra
kabel verbonden met de kinderfiets. Na de bood-
schappen komen ze terug en constateren dat de

Gazelle damesfiets met
stoeltje – dichtste bij de
muur geplaatst - is gesto-
len. De kinderfiets en he-
renfiets staan netjes aan
de kant.

Dit verhaaltje is echt gebeurd.
Ziet dit dan niemand?
Antwoord op deze vraag is meestal nee. De personen
die dat doen hebben onopvallende snelle trucjes.
Extra pennen of draadjes waarmee ze bepaalde
sloten kunnen openen is daar een voorbeeld van.
Dus beste mensen van de KBO Velden.
Zorg dat je met een extra ketting met een cylinder-
slot de fietsen aan elkaar of aan een fietsenrek
verbindt. Een andere mogelijkheid is de fiets in een
bewaakte rijwielstalling te plaatsen..

Dure artikelen
Houd dure artikelen zoveel mogelijk uit het zicht.
Denk ook aan belangrijke papieren en auto- en
huissleutels.

Graveren
U kunt uw kostbaarheden laten graveren met
postcode en huisnummer. Zo krijgt u ze makkelijker
terug als ze opduiken in de illegale handel. U kunt
uw spullen ook registreren via het formulier op www.

politiekeurmerk.nl.

Klimmen
Zet vuilnisbakken weg en berg ladders op achter
slot en grendel. Daarmee wordt het lastiger om naar
de eerste verdieping te klimmen.

Vervoermiddelen
Zet uw vervoermiddelen altijd op slot, ook als ze in
een berging of garage staan.

Inloopmiddag 26 juni 2012  Landgoed 'Schandelose Heide'
Het was goed toeven op het Landgoed "Schandelo-
se Heide", waar Sraar Geelen ons rondleidde over
het natuurpad ' Volg de das'. Al wandelend vertelde
Sraar vele bijzonderheden over ontstaan en beheer
van de Schandelose landgoederen. De Natuur-
schoon wet van 1928 regelt een en ander. Zo moet
de minimale omvang 5 ha zijn, moet 30% van de
oppervlakte  begroeid zijn en is er de verplichting
de landgoederen open te stellen voor het publiek.
U kunt er tussen zonsopgang  en zonsondergang
terecht, het uitvoerigst via wandelroute 5, die ver-
trekt op de markt.
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Frenske 
Uit de “Kieskop” nummer 8  van 15 -
_29 februarie   1948
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d.   -
Kwartelemerrt.
Liefe jonges
Hoera want wies van smittei heef een
niej kindje gekog en eers hat ze 3

jonges en nu opeens een meisje een heele dikke en
ze heet naar moo van de nieje weg dus dan wete
jullie wel wie ze heet en pijeer van dikke mik heef
ook een dogtertje en die zal wel naar zeine opa heete
van simons wullum en jongens onze juf is nu al een
paar dage ziek en we bidden nu erch veel voor haar
want ut is een beestige goeje en die kunne we niet
missen en nu zitte we bei de nieje meester die keik
wel ereg streng maar hei is tog goot alleen hat hei
mei drek in de gaate maar in de kerk is ut een heele
kwaaie daar moete we nu de hele teid bidden maar
nu kan pietje van bij ons neven me ook niet meer
met de rosenkrans om mein oore slaan en nu is ook
nog wimmie van lukassen wiel met zein pofbroek
tussen de ketting gekomen en nu loop hei met een
pof aan de rechter kant en de fanfaar van ons heef
groot fees gehat en ze hadde allemaal beestig ge-
geten met gebakke haring ut was seezielijafees
maar omdat ut zo laat was was ut een surogaatfees
maar ut hat lang geduurt bei sommige tot vier uur
en ze waare allemaal daar maar ze hadde op ut
toneel ook prachtig muziek gemaakt en dat komp
omdat ze allemaal zo prachtig naar de reepeetietie
komen presies als met ut zangkoor als die zeesie-
liafees hebbe zein ze ook allemaal daar maar met
repetiesie maar de helv maar daarom zingen die der
neeve en dat zeg joepie van de koster ook en die
kan ut toch weete en zondag hebbe de verkenners
fees gehat en daar was jan van clabbers maan een

meisje een heel knap ding zei zein grote broer en
zingen kon die zo hoog beestig mooi en dat kleed
dat stond hem manjiefiek en op dat fanfaarfees
hadde ze allemaal een hoop vis gegeten behalve
peeters joep van bij ons op de merret die kwam te
laat en kreeg alleen nog 3 telders patatte en van
morgen heb ik een askruisje gekreege van meneer
pastoor en as dat nu een jaar bewaar kreig ik ut
volgend jaar een gulden van hem en nu ga ik van-
avond maar niet naar bed want dan ben ik morgen
kweit en dan is de kussteek misschien nog heel vuil
en die hebbe we niet te veel maar de fietsbande zein
nu gans van de bon en dat komt omdat jullie zo
goed voor de rubber gezorg hebbe en de nieje
fietse zein nu ook zonder bon die kun je nou zoveel
koopen als je wil maar nu hebbe we geen gelt meer
want mein vader heef nu weer een oorlogswas
briefje gekreege daar worde ze hier nu aardig mee
gewasse want mein vader heef al drie dagen niet
gegeten en nu was ut nog niet eens vasten en nu
heef hei met mein moeder uitgeteld dat als ze alle
eier en melk die ze nu aan de deur verkopen met
een cent op slaan ze er 43 jaar over moete doen om
deze belasting druit te houwe zo hoog is ze zeg hei
maar vanmiddag heef hei tog weer gelagge want nu
meent hei dat hei tog nog de helf overhout en valt
ut um nog zat mee en mij ook jongens want zoon
zure gezichten in huis is niet erg lollig en wiel van
haf uit indieje is nu ook in velde en hij zeg dat de
klare in velde nog goet smaakt en dat zeg hant ook
dus jullie moeten maar gauw komen anders is alles
weer op en nu hou ik weer op en wens jullie allemaal
een hartelikke wel te ruste van je eeeeenig liefheb-
bende                                          FRENSKE                    
Frans V.

Nieuws van de Dorpsraad
De Dorpsraad heeft
het Dorps Ontwikke-
lings Plan  gepresen-
teerd en aangeboden
aan de gemeente.

Goed gepresenteerd en een goed plan” aldus de
gemeente Venlo.
 
Een 4 tal werkgroepen is inmiddels aan de slag om
4 onderdelen van dit plan uit te werken.
Het betreft de volgende thema’s:
Ontwikkeling/opwaarderen van het ‘Maasdal’.
 
Verkeersontsluiting van de Brede Maatschappelijke

Voorziening (Omgeving BMV en oversteek bij de
Rijksweg).
 
Centrum en oost-westas. (van Maas tot het BMV).
Opwaarderen route.
 
Praktische klussen. ( Gladheidsbestrijding, zwerf-
vuil, overlast, vandalisme etc.)
Gemeente bezuinigt, situatie wordt slechter. Hoe
kijken we daar als dorp tegen aan?
 
Zijn er suggesties bij onze KBO leden over deze
thema’s geef het even door aan iemand van de
Dorpsraad of mail het naar info@dorpsraadvelden.nl

Bezoek Kasteeltuinen Arcen voor slechts € 7,25
Bezoek Kasteeltuinen Arcen voor slecht € 7,25!
Evenals afgelopen jaren kunt u voor een speciaal
tarief een bezoek brengen aan de Kasteeltuinen in
Arcen. Normaal betaalt u € 16,50 p.p. Voor de
kaarten die u nu via de KBO bestelt betaalt u € 7,25

De kaarten zijn te gebruiken door iedereen en
hebben een onbeperkte geldigheidsduur. Bestellen
kan tot en met 25 juli 2012 bij Ger van Rensch Oude
Heerweg 191 (tel. 4721797)
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Welke laptop kunt u als 55+'er het beste kopen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ontwikkeling van de computer is de laatste jaren
razendsnel gegaan, van de introductie van de PC in
1980 door IBM tot de iPad 3 van Apple die onlangs
is uitgekomen. Door deze snelle groei in techniek
hebben mensen zich steeds meer en steeds sneller
moeten aanpassen. Denk maar eens aan de over-
gang van Windows ’95 naar Windows XP, nog steeds
het meest gebruikte besturingssysteem. Net als de
software telkens verandert, verandert ook de com-
puter zelf. Zo bestonden er eerder alleen nog
desktop computers, tegenwoordig zijn er laptops en
sinds kort tablets. Het aanbod lijkt oneindig, maar
waar moet je nu op letten? In dit artikel geven we
enkele tips waar op te letten als 55+’er bij de
aanschaf van een computer of laptop.
 
Weinig poespas
De gemiddelde 55+’er wil het liefst zo min mogelijk
poespas op zijn computer of laptop. “Hij moet het
gewoon doen” is een veel gehoord argument. Een-
voud lijkt daarom een belangrijk punt in het beslis-
singsproces. Zo moet het bureaublad niet overladen
zijn met iconen, maar dient het slechts de meest

gebruikte programma's te tonen. Dit zorgt voor
overzicht en je vindt sneller de programma’s die je
vaak gebruikt.
 
Prijs-kwaliteit verhouding
Een goede computer hoeft niet duur te zijn. Vaak
zijn de duurdere computers bedoeld voor specifieke
werkzaamheden, als het monteren en bewerken van
foto’s of films. Een goede laptop is er al voor zo’n
€500,-. Gebruik je de computer alleen om te mailen,
te internetten, foto’s te bekijken en om af en toe
iets in Word maken, koop dan geen dure apparatuur,
goedkope laptops zijn prima voor dit soort dingen.
 
Windows XP of Windows 7
Windows XP is nog steeds het meest gebruikte
besturingssysteem, al wordt verwacht dat Windows
7 daar dit jaar verandering in gaat brengen. Als je
net zo oud bent als ik (57 jaar), dan ga je niet meer
zo snel mee met de techniek als je (klein)kinderen
dat kunnen. Veel mensen die ik spreek blijven om
die reden gebruik maken van Windows XP. Dat is
naar mijn mening niet de meest slimme keuze,
vooral gezien het feit dat er geen laptops of com-
puters meer verkocht worden waarop Windows XP
standaard is geïnstalleerd.
Je kunt er donder op zeggen dat Windows 8 dit jaar
nog gelanceerd gaat worden, waarmee ook de on-
dersteuning voor Windows XP steeds minder wordt.
Microsoft wil graag dat wij overstappen naar hun
nieuwere besturingssysteem. Niet alleen uit com-
mercieel oogpunt, maar vooral ook uit veiligheids-
oogpunt en het feit dat Windows 7 (en straks ook
8 ) sneller en efficiënter zijn.
 

Weet je nog van toen??
De foto van 2 klassen van de meisjesschool geno-
men in 1953.  Bovenste rij van links rechts: Riek
Kempen (Kuûb); Wil Bouten (Graad); Mia Deenen
(Sir); Truus Vermazeren (Âr); Sien Vergeldt (Frits);
Joke Clabbers ( Jan) Tiny Steegh (Schelle Jan);

Helma Boomes (pleegkind bij Bèr Brueren); en An
van den Hombergh (Melk Sef). In de tweede rij
staan: Juffrouw Bernadette van der Linden (Venlo);
Toke Smits (Smid Wum); Maria Hagens (Jan); Els
Fleuren ( Joep); Annie Lucassen (Pierre); Jo Kempen
(Kuûb); Nellie Brueren (Lei); Truus Schreven
( Frans); en Truus Hendrix (Drees). En onderaan
zitten: Elly van Wanroy (Bong); Nellie Deenen (S-
jeng); Wiesje Geurts (Dris); Maria Kusters ( Piet);
Nellie in ’t Zandt (Pierre); Mientje Kusters (Piet);
Lidy in ’t Zandt (Herman); Maria Lommen ( Jan van
de Klef); Roos Peeters (Haoves Duur); Elly Jacobs
(Schiks Jan); Nellie Steegh (Schelle Pau); en Toos
Hafmans (Thei)
 
Foto en namen uit boekje: Kent u ze nog….. de
Veldense Kiêszek
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Uit de bestuursvergadering van 6 juni 2012
In mei heeft het bestuur niet vergaderd.
Frans Vousten deelt mee dat er sinds de vorige
vergadering weer drie nieuwe leden bijgekomen
zijn.
 
Verder is er o.a. gesproken over:
De voorjaarsreis naar het Europees Parlement in
Brussel, die naar tevredenheid is verlopen;
 
Het dansmatinee, dat ca. 60 danslustigen trok, die
een plezierige middag beleefden;
 
De tafeltennissport, waar belangstellenden op de

derde dinsdag in september kennis mee kunnen
maken; een sport die ook voor senioren veel te
bieden heeft.
 
Verder:
Zit er bij deze nieuwsbrief een opgavestrookje voor
de fietstocht op 10 juli;
 
Lijkt de BMV niet van/uit de grond te willen komen;
 
En levert de KBO zeker zes vrijwilligers voor de
Avondvierdaagse.
 

Ledenmutaties 2e kwartaal 2012
Nieuwe leden    - tot 16 juni 2012   
Dhr. W. Simons Rozenhof 40 5941 EX  Velden
Dhr. H.Lucassen Wilhelminastraat 22 5941 GJ  Velden
Dhr. G.H. Lucassen Broekweg 2 5941 ND  Velden
Mevr. R.P.J. Lucassen- v/d Venne Broekweg 2 5941 ND Velden
Dhr. W.K.J. Fleuren Wilhelminastraat 17 5941 GJ Velden
Mevr. J.P.H.M. Fleuren- Hegger Wilhelminastraat 17 5941 GJ  Velden
Dhr. H. v.d. Venne Schoolstraat 10 5941 GC Velden
Dhr. G.J. Lucassen Paaweg 20 5941 NR  Velden
Mevr. J. Lucassen- Hegger Paaweg 20 5941 NR  Velden
Overleden lid   -tot 16 juni 2012-   
Dhr. W.P. Janssen Rozenhof 49 5941  EX  Velden

Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter* 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vicevoorzitter* 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@online.nl
Ger Peeters Bestuurslid 077-4721422 gerpeeters@home.nl
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-4722968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Bestuurslid 077-4721527  
Wiel Scheffer Oriënterend bestuursl. 077-4722782  
 * leden dagelijks bestuur    

Vrijwillige Ouderen Adviseurs - VOA's-
Ons land is een land van regels. Het is niet eenvoudig om daarin de weg te vinden. Daar willen wij de
leden mee helpen. Wij beschikken over 4 Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) die daarvoor opgeleid zijn.
De personen met een * achter de naam zijn zowel VOA als belastinginvuller.
Sjaak Hovens                                  tel. 4721413
Jo van Keeken*                               tel. 4721201
Frans van Neer *                             tel. 8502443
Wiel Scheffer                                   tel. 4722782
Marie-José Peters                             tel.  4721874- Wel belastinginvuller maar geen VOA-
 
Senioren/Ouderen uit Velden kunnen bij deze VOA’s/belastinginvullers aankloppen voor raad en daad.
De belastinginvullers  vragen -vanaf 2012 een kleine bijdrage van € 5,- per aangifte voor onkosten.
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Augustus
het strand kijkt naar de zee en ziet
dat het water oud is geworden
de meeuwen vliegen door de gedachten van de zon
en hangen hun poten te drogen
 

in de liezen van de
duinen
stoeien de vakantielie-
ven in de lakens
van het zand
er knarst iets in de
tederheid
 

de boeren oogsten hun twijfels
en na de avond kijken ze met de ogen
van hun tractors naar de open wonden
van de velden, er komt ruimte
voor de landing van de herfst
 
het jaar sterft een eerste keer
aan voorbij zijn, op de patio van hun afscheid
bergen de reizigers de avondzon in hun koffers
met het heimwee van hun aarzeling
verliezen ze hun keuze
tussen thuis en horizon

Kermismatinee plezierig
Al weer voor de 9e keer een leuk en plezierig ker-
mismatinee. Dit jaar niet op de donderdag na de
kermis – Sacramentsdag- maar in verband met
gebruik zaal, bij de musical van de basisschool, de
zaterdag na de kermis. Eveneens staat deze dag,
de wedstrijd Nederland- Denemarken om 18.00 uur
op het programma.Ondanks deze zaken toch een
opkomst van een 70 tal dans- of muziekliefhebbers.
Heel netjes!

Ine opent de
dansmiddag, maar
waagt niet – rug-
pijn - zich op de
vloer te begeven.
De muziek – Mid-
life Combo- en de
dansliefhebbers 
maken er al gauw

een gezellige middag van. Vele liefhebbers in de zaal
slaan geen foxtrot, Tango, gewone wals of een
Engelse wals   over. Ook de Country Line Dance
groep met onder andere “de Combia”  blijft in de
pauze actief. In de pauze ook de tombola. Niet alleen
leuk om eens een prijsje te winnen, maar ook een

beetje noodzakelijk om de dansactiviteit kostendek-
kend uit te voeren. Daarom zijn we echt blij met
enkele bedrijven/personen uit Velden – in de zaal
genoemd- die ons prijzen schenken.  Het orkest
doet met goed verzorgde muziek zoals “Tanze mit
mir in den morgen”, “Goodbye Ireen” en “Melodie
d’amour” er alles aan om de mensen te amuseren.
En als het leuk is, vliegt de tijd.

 
Deze middag is
dat niet anders
en voordat we
het weten is het
afgelopen.
Tijd voor het
gaan kijken naar
het voetballen.
Iedereen van harte

bedankt voor deze leuke gezellige middag. Zeker
een reden om dezelfde dansactiviteit eind november
van dit jaar weer te houden.      
 
GvR                                         
 

Vooraankondiging najaarsreis
De najaarsreis is op dinsdag 11 september 2012.
De reis gaat naar Maastricht. Een bezoek aan de
historische binnenhaven is meer dan de moeite
waard.  De bus maakt verder een rondrit door de
"Voerstreek". Om 13.00 uur is de lunch en om 19.00
uur het diner.  De organisatie maakt nog een folder
met nadere gegevens met opgavestrookje. Het

bezorgen hiervan geschiedt in week 33.
Opgave is mogelijk op dinsdag 21 augustus 2012
tussen 13.00 en 14.00 uur.
Reserveer alvast beide data als u - voorlopig- 
van plan bent om mee te gaan.
 
 

Open Dag gebruik computer voor senioren
Leercentrum SeniorWeb helpt
u graag, stap voor stap over
de drempel, de computer te
gebruiken.
Op vrijdag 3 augustus 2012 
van 14.00- 17.00 uur is er in

het leslokaal aan de Vilgert 21a wederom een Open
Dag.
Belangstelling noteer alvast deze datum.
Eerdere aanmeldingen of nadere informatie via tel.
4722163 of 4721065
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Geslaagde  excursie naar Europees Parlement in Brussel
Als voorjaarsreis stond op 29 mei een bezoek aan
het Europees Parlement (EP) op het programma.
Een 60-tal KBO-leden vertrekt bij stralend weer om
8.00 uur van de Markt in Velden. De reis naar
Brussel verloopt zonder problemen en we zijn
ruimschoots op tijd. Na de veiligheidscontrole en de
koffie brengt Jeroen - secretaris van Europarlemen-
tariër Ria Oomen- ons naar de grote vergaderzaal
op de 4e verdieping.
Heel beknopt een aantal punten uit het verhaal van
Jeroen:
Het Europees Parlement houdt een 12-tal plenaire
sessie in Straatsburg. Hier in Brussel houden de 751
parlementariërs 6 keer per jaar parlementaire
commissievergaderingen in deze indrukwekkende
grote ronde zaal. De 27 lidstaten spreken 23 ver-
schillende talen. In de zaal zijn veel taalboxen.
Tijdens de debatten worden alle talen van de EU
gesproken. In een paar seconden wordt elke taal
omgezet in het Frans, Duits of Engels. Daarna ge-
schiedt vertaling in de eigen taal van het land.
Na het bezoek aan de vergaderzaal brengt Jeroen
ons naar een kleine vergaderzaal, waar Ria Oomen
en haar andere secretaris Dominique reeds op ons
wachten.
Ria zit al 23 jaar in het EP. Ze is via het CDA lid van
de Europese Volkspartij. Deze grootste partij telt
thans 268 afgevaardigden. Ze werkt met 3 vaste
secretarissen die allemaal uit Limburg komen.
Enkele zaken uit het betoog van Ria Oomen:
Naast de algemene zaken werkt ze samen met Je-
roen aan de dossiers Turkije en Rusland. Voor
Turkije gaat het over de voortgang naar mogelijk
lidmaatschap en voor Rusland gaat het vooral om
de handelsbetrekkingen.

Verder is ze lid van de commissie Sociale Zaken.
Het pensioendossier hoort ook tot haar takenpak-
ket.
Goed en vlot vertelt Ria over de noodzakelijke Eu-
ropese samenwerking van de lidstaten. Ook zaken
die in Nederland actueel zijn licht zij uitgebreid toe.
Er is voldoende gelegenheid om – al dan niet kri-
tische- vragen te stellen. Ze vergeet ook zeker
niet de belangen van haar partij en van haar zelf.
Veel te gauw eigenlijk is de tijd weer om.
Na een gezamenlijke foto met Ria gebruiken we een
lunch in het gebouw. Om 14.30 uur maken we met
Dominique- gids die veel weet van de geschiedenis
van Brussel- een rondrit door het oosten en noorden
van Brussel.
Enkele bijzonderheden van de gids:
Brussel heeft 1.100.00 inwoners. Daarvan is 47%
niet Belgisch. Brussel is de 2e groenste stad van de
wereld. Ottowa staat op de 1e plaats. Brussel is laag
en hoog gelegen. Over het algemeen liggen de
duurdere woningen in het hogere gedeelte. In te-
genstelling tot in Nederland is er geen enkele woning
in Brussel hetzelfde.
Na de rondrit rijden we weer huiswaarts. Onderweg
45 minuten stoppen in verband met de rij- en
rusttijd van de chauffeur. Met een lekker diner bij
Hostellerie “De Maasduinen” sluiten we af. De vele
positieve reacties geven aan dat de voorjaarsreis -
mooi, interessant en dus geslaagd is.
Dank aan de organisatie van de KBO Velden en
natuurlijk ook aan Ria en haar mensen die ons de
gelegenheid gaven om even in de keuken van de
EU te kijken.                       GvR.
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