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Belastingaangifte 2013

Ria Hermans 472 2053
Jo van Keeken 472 1201
Frans van Neer 850 2443 en 06 51207729
Marie-José Peters 472 1874

Het belastingaangifteseizoen is
weer aangebroken. Onze belas-
tinginvullers zijn inmiddels bij-

geschoold en -voorzien van de laatste nieuwtjes-
staan ze klaar om ook uw aangifte te verzorgen.
Veel mensen krijgen elk jaar een brief van de Be-
lastingdienst dat ze aangifte moeten doen. De dienst
stuurt ook brieven als u geen aangifte meer hoeft
te doen. Dit betekent niet, dat u geen aangifte mag 
doen. Zeker als u hogere ziektekosten hebt gehad
(zoals: genees- en heelkundige behandelingen,
medicijnen op doktersvoorschrift, reiskosten voor
ziekenbezoek, vervoer naar arts, tandarts en spe-
cialist, dieet op voorschrift van een arts, e.d. voor
zover zelf betaald en niet vallend onder het eigen
risico), of als er grotere veranderingen in uw inko-
men zijn opgetreden, is het zinvol onze belasting-
invullers te laten bekijken of u niet toch in aanmer-
king komt voor teruggave.
Er is de laatste tijd veel te doen over de toeslagen.
Daarom zullen onze invullers ook steeds bekijken of
u krijgt waar u recht op heeft. Zo geldt voor 2013
dat u recht heeft op de maximale zorgtoeslag van
€ 1080 voor alleenstaanden en € 2062 voor gehuw-

den/samenwonenden tot een verzamelinkomen van
€ 19.043. En pas vanaf een verzamelinkomen van
€ 30.939 voor alleenstaanden en € 42.438 voor
gehuwden/samenwonenden heeft u geen recht
meer op zorgtoeslag.
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag
u niet belast worden in box 3 van de inkomstenbe-
lasting: voordeel uit sparen en beleggen. Is dit niet
het geval dan kunt u huurtoeslag krijgen tot een
maximale (kale) huur van € 681,02 met een inko-
mensgrens van resp. € 21.025 en € 28.725.
Kortom: als u er zelf niet uitkomt, is het alleszins
de moeite waard om een van onze onderstaande
belastinginvullers te raadplegen. Komt het tot een
aangifte, dan vragen zij de door het bestuur vast-
gestelde vergoeding van € 5,00 per aangifte.
 
U kunt een afspraak maken met:

 

Voorjaarsreis KBO-Velden een week later
Het jaarprogramma 2014 vermeldt dat
de voorjaarsreis op dinsdag 20 mei 2014
zal plaatsvinden. De organisatie heeft

deze reis een week verschoven naar dinsdag 27 mei
2014, omdat ze niet over de bus kunnen beschikken

die ze graag willen hebben. Nadere mededelingen
over deze reis volgen op een later tijdstip.
Noteer deze wijziging in elk geval alvast op uw
kalender. 

Nieuwe activiteiten KBO-Velden
Wij als KBO-Velden zoeken steeds naar nieuwe
activiteiten. Iedereen die dat wil kan zelf bepalen
aan welke activiteiten hij of zij wil meedoen. Het
jaarprogramma geeft een duidelijk beeld van alle
activiteiten op een rij. Het is altijd een goede zaak
als je als KBO af en toe iets nieuws aan kunt bieden.
Een nieuwe activiteit die we dit jaar willen opstarten,
is het vormen van een toneelgroepje. Tijdens de
kerstviering op 16 december 2014 is de eerste
uitvoering .Op de nieuwjaarsreceptie heeft onze
voorzitter dit als haar wens aangegeven. Enkele

leden hebben zich hiervoor reeds aangemeld. Dat
is nog niet voldoende en aanvulling voor het toneel-
groepje is nog nodig.
 
Daarom oproep voor een 2-tal zaken:
Wilt u meedoen in het toneelgroepje of kent u ie-
mand in uw omgeving die dit wil, geef het even door
aan onze voorzitter.
Kent u een activiteit die heel leuk is en die wij nog
niet in ons programma hebben, geef het even door
aan iemand van het bestuur.
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Loterijen bedreigen uw financiële gezondheid
In ons mooie Neder-
land zijn we er als de
kippen bij om ons bur-
gers te behoeden voor
onverantwoorde risi-
co’s. Op pakjes siga-
retten staan al jaren de
meest confronterende
feiten opgesomd: je

krijgt er kanker van, de rook beschadigt je omgeving
en het is niet goed voor het ongeboren kind. Prima.
Wilt u gaan beleggen, dan wordt u gewaarschuwd
dat ‘resultaten uit het verleden’ geen garantie bie-
den voor de toekomst; of ‘Let op! Geld lenen kost
geld!
 
Nu doet zich iets merkwaardigs voor bij loterijen.
Van loterijen is ruimschoots bekend dat de winkans
te verwaarlozen is en dat de kans dat je investering
in een put verdwijnt groot is.  Maar onze Staatslo-
terij, de Vriendenloterij en de Postcode-loterij doen
in lange TV-commercials voorkomen dat het één
groot feest is met slingers en gelukkige mensen waar
je ook maar kijkt. Je bent een dief van eigen porte-
monnee als je niet gewoon loten koopt, want wij
maken u miljonair!
 

Dat met name de loterijen zelf eigenlijk de echte
winnaars zijn: daar hoor je niemand over. En er is
ook geen waarschuwing ‘Let op!  De kans dat u wint
is vrijwel nihil!’
 
En dus meldt de kranten onlangs dat er een record-
verkoop was bij de eindejaarsloterijen, waarbij soms
per uur 100.000 loten werden verkocht.  De hoofd-
prijs: 30 miljoen bij de Staatsloterij en een einde-
jaarskanjer van 48,9 miljoen van de postcode-lote-
rij.  Totaal immoreel natuurlijk.  Wie niet wint is
teleurgesteld en de persoon die de hoofdprijs wel
wint is voor de rest van zijn leven ongelukkig.
 
Afgelopen week stond er een artikel in de krant over
een mevrouw in de bijstand en zij vertelde waar de
uitkering aan werd besteed. Opmerkelijk was, dat
deze mevrouw iedere maand 70 euro uitgeeft aan
loterijen en dat is gezien haar bijstandsinkomen een
gigantisch bedrag. En ook dat is immoreel: mevrouw
hoopt ooit uit haar benarde positie te komen door
een (duur) gokje te wagen, uit wanhoop. En nie-
mand die haar waarschuwt. Nee, in plaats daarvan
vloeit jaarlijks bijna een maandelijkse bijstandsuit-
kering weer grotendeels terug naar de Staatskas.
 
 

Van de voorzitter…..
Tien keer per jaar valt bij u de Nestor
en de Nieuwsbrief in de bus. Dat lijkt
allemaal heel vanzelfsprekend maar er
zit een hele organisatie achter om deze
post bij iedereen bezorgd te krijgen.
Bèr Geelen, onze oud-voorzitter, heeft

dit vele jaren op een uitstekende wijze geregeld. Als
de bezorgers bij hem aanbelden om hun pakket op
te halen, lag alles netjes ingevouwen klaar voor
iedereen. Toen Bèr op dinsdag 21 januari onver-
wacht in het ziekenhuis werd opgenomen en een
dag later de Nestor bezorgd zou worden, hadden we
als bestuur ineens een klein probleem. Alleen Bèr
wist hoe het precies allemaal in elkaar stak, maar
die konden we helaas niets vragen.  Met behulp van
de bezorgers is het toch gelukt. Mocht iemand in
januari geen Nestor hebben ontvangen met daarin

de Nieuwsbrief en het Jaarprogramma dan is een
telefoontje naar een van de bestuursleden voldoen-
de. Wij zorgen dan alsnog dat u de spullen krijgt.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, gaat het
met Bèr gelukkig weer beter. Volgens dochter Tin-
eke begint hij weer praatjes te krijgen.
De coördinerende taak die Bèr al die jaren gehad
heeft, wordt vanaf deze maand overgenomen door
Wim en Wiesje Jacobs. Daar zijn we heel blij mee.
Er zijn een aantal bezorgers bij gekomen en de
stratenverdeling voor de bezorgers werd gedeelte-
lijk aangepast.
We hebben er alle vertrouwen in dat het ook vanaf
nu weer goed geregeld wordt.
 
Ine Jacobs
Voorzitter

Vastelaovendsversje
Hao, hao Driès,
As se neet gewasse bis dan bis se fiès !
 
  
(Det woort  vruger met Vastelaovend
gezónge as se met d'n hiering
aan de visgaert rónd troks.)

 

Slakkengang
Een slak wordt door twee schildpadden in elkaar
geslagen. Zijn vrienden willen verhaal voor hem
gaan halen, dus vragen ze:  "Kun je die schildpadden
beschrijven?” “Nee," antwoordt de slak. "Het ging
allemaal zo vlug."
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Um euver nao te dinke...
Ein schurreker vol bloome:
 
Ut is noeits te laat um te waere waste haajs wille
zien.
 
Duks huurste ut baeter mit dien oere toe,
duks zaeste ut baeter mit diene mond toe,
duks zuuste ut beter mit dien auge toe.
 
Onthald noeits waste gegaeve hebs, vergaet noeits
waste gekrege hebs.
 
Ut is net as de mazele, leefde is ut meist geveurlijk
as ut laat in dien laeve kumpt.
 
Eine lach is net as ein lamp aan eine raam van ut
gezeech, dat is ut bewies dat ut hart thoes is.
 
Zurg der veur dat de stem van dien hart harder
klinkt as diene eigen Echo.
 
Gooije gedachte komme oet dien hart, ein waord te
vuel is ein gedachte te weinig.
 
Hoe stiller de stem is hoe mier daste huurs.

Graas gruit neet door aan de spriette te trekke maar
door de wortels water te gaeve.
 
Zurg dao veur daste later noeits speit kriegs van die
dinge die ste noeits hebs gedaon.
 
As dich leefde hebs, dan gueft ut niks waste anders
neet hebs, en haeste gen leefde dan gueft ut neet
vuel waste anders wal hebs.
 
De fouten onthalde is allein vuel waert as daste zurgs
daste die neet mier duis make.
 
Weej lave allemaol onder den zelfde hemel, maar
we hebbe neet allemaol dezelfde horizon.
 
De dinks daste van die vrouw duis halde umdat ze
moeij is, maar in feite is ze moeij um daste van eur
duis halde.
 
Leefde is ut enigste dat mier waerd is as daste ut
same duis deile.
 
Frans Theeuwen
 

Tips voor een goede nachtrust
Zorg voor gemakkelijk zittende
nachtkleding, een comfortabel bed
(niet te hard en niet te zacht) en een
koele, duistere en stille kamer.

 
Regelmaat is belangrijk. Ga liefst iedere dag rond
hetzelfde tijdstip naar bed en sta rond hetzelfde
tijdstip op. Slaap bij voorkeur niet uit na een slech-
te nacht.
 
Vermijd dutjes overdag. Ze maken de behoefte om
‘s nachts te slapen minder. Zo voorkom je het
omdraaien van het slaappatroon.
 
Vermijd cafeïnehoudende dranken (koffie, thee,
cola, red bull) en alcohol.
 
Vermijd voor het slapengaan zware inspanning,
heftige discussies, intensieve studie en spannende
tv-programma’s/boeken.

Rituelen als een wandelingetje, een warm bad,
warme melk of lezen kunnen nuttig zijn als voorbe-
reiding op het slapengaan.
 
Ga ontspannen naar bed. Als je bang bent dat je
gaat piekeren, spreek dan met jezelf een 'pieker-
uurtje' af en verbied jezelf daarna gepieker in bed.
 
Praat met iemand over de dingen waar je je zorgen
om maakt of houd een dagboek bij. Als je dingen
opschrijft worden ze vaak al duidelijker,
 
Moeite met inslapen? Kijk niet steeds op de wekker,
daar word je alleen maar onrustiger van Dek hem
liever af.
 
Als je de slaap echt niet kunt vatten, blijf dan niet
gespannen in bed liggen. Ga in plaatst daarvan bij
gedimd licht wat lezen of rustgevende muziek
luisteren.

Recept
Neem ein portie opgewektheid...
ein volle kan met eine lach...
en ein blikske baordevol geduld...
Eine soeplaepel geluk veur ederen daag.
Eine volle laepel mood taege verdreet
en taegevallers…
Doon der wat gekruuije onder met wat humor…
Ok ein vleugje bliedschap kan d’r in…
Ein mendje vriendschap um te gaeve en te kriege…
Ein dueske rust en gezelligheid...

en dan ok nog wat moeije druime...
Ein snufje bewondering en verwondering veur al dat
moeijs um os haer…
Ming dit alles good met ein bietje wermte...
gaef heej en dao nog wat leech...
Garneer dit allemaol met blieëdschap
en serveer ut met ein bliej gezeech…
Smakelijk.
 
Frans Theeuwen
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Brief van  “FRENSKE”   v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 15      
van 1 juni –15 juni 1948
 
Liefe jongens,
 
O wat hebbe tog een joeksige kermis

gehat en we hadde feine krentenmik en smiddags
hadde we weer spinazie zeve keer in de week en we
hadde nu een feine karussel en daar hebbe joepie
van de koster en ikke fein opgezeete en toen ging
opeens de stroom weg en ging de orgel ook niet
meer en toen hebbe joepie en ikke een gans uur
voor niks drop kunne zitte alleen stont het stil en
dat was jammer en met de schommels begon het
opeens zo hart te waaje dat ut hele dek draf vloog
en die keerels schreeeuwden als de gekke en toen
ginge joepie en ik der gauw naar toe en vroege we
of wei voor niks drop mogte want ze hadde tog geen
teid voor gelt op te haale en toen sloeg die kerel ons
met een stuk holt om de oren en toen ben ik naar
de petattefrietkraam gerent en toen ik zei als je blief
jufrouw kraamvrouw ook een teutje toen werd die
gans kwaat en ik rende hart op de klaater en verver
beer is bei bakkus trien boven van de ladder geval-
le presies op trien en nu kon hei maar met een been
danse en dat was jammer want ut danse kosde heel
veel gelt en daarom kog mein moeder maar liever
paaling en mein vader schelvis en pierke reinders
wou paling koope op ut huisraatboekje maar zeine
outste kan ook zo goet bokspringe dat hei 8 daage
in ut ziekehuis gelege heef met een puinoog en toen
smaakte mein moeder zein paling naar de sjimmie
en de schelvis naar een foksstrot en beurskes wiel
in genooij heef een beestige joeksige kermis gehat
die hebbe 2 kindjes ineens gekog maar ze zegge dat
ze dat gedaan hebbe voor de kinder beislag die

kreige ze met de winterkermis en jan in ut zant en
jan van smittoon hebbe ook allebei een dochterje
gekog en frans van adolf had ook zoon joeks dat de
pliessie hem de straat op smeet maar dat waare niet
de egte van ons want die weete wel dat ut hier
kermis was want der waare weer veel zatte alleen
mein vader was gelukkig nugter en jan sloos had zo
gezonge van de kleierkas dat hei savons bei het
rozenkrans bidden nog zei koningin van de kleierkas
bid voor ons en betsie van verheijes nolleke viel bei
kristijaan voor de deur de ganse knie kapot toen
heef kristijaan met zein poezelhantjes haar fein
opgeraap en bei de vlees op de bong is weer ver-
schrikkelikke brand gewees een ganse hoop stroo
en toen kwaam gelukkig de vendelse brantwweer
en toen ut ut hartste brande kwam gelukkig schoofs
toon heel hart aangerent en die vroeg waar is de
brant en toen was ut drek uit en nu is wiel van
smittei ook getrouwt met triena van hemke en wiel
was gans zenuwagtig hei razelde op zein beene
maar hei heef ze tog gans gekrege en hai van de
smit moes al drek een spuitje van de dokter hebbe
die kon de liefde niet verdraage zag joepie van de
koster en dat zag mein moeder ook en nu wens ik
jullie ook nog allemaal een zaalige kermis en ik heb
 teege ut tuisfront gezag dat ze jullie maar gouw
wat sigrette moete stuure want anders hebbe wei
alles en jullie niks en daar moette jullie maar vas
op spitse dat doe ik ook en hoop dat jullie maar
gouw allemaal trug komp wand de vrouwluu  zein
sagareinig wand der zein geen jongess meer voor
te danse en nu lieverikke heel veel groete van jullie
eeeeenig liefhebbende Frenske.             
 
F.V.

Nieuws van de dorpsraad
Omroep Venlo heeft op 3 februari 2014 onderstaand
artikel geplaatst op de website.
 
Enquête over rotonde in centrum Velden.
Een enquête moet uitwijzen of de kruising in het
centrum van Velden wordt vervangen door een
rotonde. De dorpsraad voert die enquête uit op de
eigen website.

Enkele ondernemers zijn tegen de komst van de
rotonde, omdat ze door de aanleg parkeerplekken
voor hun winkel kwijtraken.
Door het weghalen van de huidige stoplichten moet
er een veilige route ontstaan voor schoolkinderen
naar de Brede Maatschappelijke Voorziening in
Velden. Momenteel zijn de scholieren verdeeld over
twee locaties in het dorp. De dorpsraad pleit al
langere tijd voor een rotonde op de Rijksweg.
De gemeente heeft geld klaarliggen om de rotonde
aan te leggen. Een woordvoerder van de gemeente
zegt wel dat er draagvlak onder de bevolking moet
zijn. Voor het einde van de maand wil de dorpsraad
de knoop doorhakken. (einde bericht)
Ook voor de senioren/ouderen die veelal in Velden-
West wonen is het van groot belang om op een
veilige wijze de BMV te bereiken. Het bestuur zal er
alles aan doen om de belangen voor deze groep te
behartigen.
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Weet je nog van toen?

Dit is een foto gemaakt in 1956 van meisjes die een
jeugd EHBO-diploma behaalden. De EHBO-cursus
werd gegeven door Sjaak Theelen (Rode kruis) in
samenwerking met zuster Lucia.
Foto en namen komen uit deel 3 ‘Kent u ze nog …. de
Veldese Kiêszek’ van Sef Janssen en Sjaak Theelen.
 
Geknield van links naar rechts:
Marij van den Heuvel; Wiesje Theelen; Gonny

Rothoff; Lieske Valize; Margriet Evers; Tiny Kusters;
In de tweede rij: Gerrie Geurts; Mia Verbong; Riek
Kempen; Maria Luijpers; Mia Boonen; Elly van
Wanroy; Mientje Kusters; Lidy in ’t Zandt en Toos
Hafmans.
Bovenaan: Zuster Lucia; Nellie Deenen; Wiesje
Geurts; Wil Bouten; Truus Vermazeren; Els Fleuren;
Mia Lommen; Nel Steegh en Gerda van Lin.
 

Vrijwilligerswerk: zoek en gij zult................
Vrijwillig aan de slag is
heerlijk. Het werkt aan
twee kanten. U als vrij-
williger doet sociale
contacten op, krijgt

voldoening, heeft een zinvolle tijdsbesteding en
draagt bij aan een betere samenleving. En van de
andere kant zal de organisatie, vereniging of parti-
culiere vrager heel veel profijt kunnen hebben van

uw kennis, ervaring en inzet. Vrijwilligerswerk is zo
breed en zo smal als u dat wenst. Het is niet altijd
zo dat u vast zit in uw eigen agenda. De mogelijke-
den zijn immers onuitputtelijk.
Om het vinden van vrijwilligerswerk te vergemak-
kelijken, treft u onderstaand een verwijzing aan naar
een vrijwilligerswebsite voor Groot-Venlo: www.
vrijwilligerscentralevenlo.nl

Seniorencafé  over dementie door Alzheimer Noord-Limburg 
Op donderdag 27 maart van 13.30 -16.00 uur or-
ganiseert Alzheimer Noord-Limburg samen met
Weir Minerals Venloop en Kersten Memory Walk in
het kader van de Venloop een Seniorencafé in de
grote tent in het Julianapark te Venlo.
Op een interactieve manier wordt aandacht ge-

schonken aan dementie. Er zijn stands en er worden
Workshops gehouden. Deelname is gratis, inclusief
consumptie en iets lekkers.
Graag aanmelden voor 20 maart 2014  Dat kan
onder andere via mail op: seniorencafevenloop@g-
mail.com
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Samenstelling bestuur 
Ine Jacobs Voorzitter 077-472 9057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice-voorzitter 077-472 1201 jovankeeken@planet.nl
Marie-José Peters Extern secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Intern secretaris 077-472 1797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Penningmeester* 077-472 1334 hondorado@online.nl
Bep Felten Bestuurslid 077-472 1527  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-472 2968 chritjanssen@ziggo.nl
Wil Scheffer Bestuurslid 077-472 2782 jw.scheffer@home.nl
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-472 2064  

Gerda Driessen Aspirant bestuurslid 077-472 1467 haiengerdadriessen@ziggo.nl
Ger Peeters Adviseert het bestuur 077-472 1422 gerpeeters@home.nl

 *ook ledenadministratie    

Explosieve toename van drankmisbruik onder ouderen
Nog effe en het is weer
tijd voor de dagelijkse
borrel.
Het alcoholgebruik onder
ouderen neemt ge-
staag toe. In nog geen
tien jaar is het percen-
tage van de mensen

die zelf om hulp vragen meer dan verdubbeld.
Wetende dat het aantal ouderen de komende de-
cennia fors gaat toenemen is er alle reden om de
alarmbel te laten afgaan. De gevolgen van overma-
tig en structureel alcoholgebruik zijn ernstig en in-
grijpend, in medisch, maatschappelijk en sociaal
opzicht. Ook de zorgkosten die ermee samenhangen
zijn schrikbarend.

Drankgelag is een jeugdzonde. Dat is het heersen-
de beeld over alcoholmisbruik. Buitensporig gedrag
en alcoholisme past bij jeugd of afgedwaalde vol-
wassenen en niet bij ouderen. Ouderen drinken voor
de gezelligheid, zo is het algemene beeld. De stijging
van hulpvragers gaat echter veel harder dan bij
andere leeftijdscategorieën. Dat aantal is in Europa
in drie jaar met 35% gestegen. Ditzelfde beeld doet
zich ook in Nederland voor. In Nederland drinkt
boven de 55 jaar 75% van de mannen en 69% van
de vrouwen dagelijks! Alleenstaanden met een al-
coholverslaving zijn daarbinnen nog eens fors in de
meerderheid. Bij deze cijfers moeten we vermelden
dat ouderen de stap naar hulp vaak niet zelf nemen.
Met de cijfers die bekend zijn raken we dus slechts
de figuurlijke bodem van de fles.

Meestal begint na de werkzame periode het perio-
diek terugkerend drinken sluimerend; na verloop
van tijd gaat het als vanzelf bij het dagelijks patroon
horen. Er zijn echter maar weinig uitspattingen,
waardoor problematisch drinkgedrag lang uit beeld
blijft voor naasten en omgeving.

Door de omgeving en professionals wordt een alco-
holprobleem bij ouderen slecht en veel te laat
herkend of onderkend. De omgeving is vaak toe-
geeflijk naar ouderen, en ouderen zelf hebben de
neiging te ontkennen. Voor de huisarts en hulpver-
leners is de herkenning van alcoholproblematiek
vaak lastig omdat ouderen vaak met een grote
verscheidenheid aan klachten bij de huisarts of
specialist komen. Bepaalde signalen kunnen opge-
vat worden als symptomen van andersoortige
aandoeningen. Desoriëntatie en vergeetachtigheid
worden bijvoorbeeld vaak aangezien voor sympto-
men van dementie. Valincidenten worden vaak
(alleen) aan ouderdom geweten. Maar beide kunnen
ook het gevolg zijn van overmatig alcoholgebruik.
Gemiddeld signaleren huisartsen maar 10% tot 30%
van de patiënten met een alcoholprobleem.

Ouderen met gezondheidsproblemen en ouderen die
medicijnen gebruiken, dienen extra voorzichtig te
zijn met alcohol. Alcohol kan de werking van medi-
cijnen teniet doen of anderszins beïnvloeden. Het is
raadzaam om altijd te controleren wat de bijsluiter
vermeldt over de combinatie met alcohol. Raadpleeg
bij twijfel de huisarts of apotheker.

Er bestaat in Nederland geen aparte richtlijn voor
verantwoord alcoholgebruik voor ouderen. Vanwege
al die negatieve effecten van alcoholgebruik op de
gezondheid van ouderen, worden ouderen geadvi-
seerd om zeker niet meer en bij voorkeur zelfs
minder te drinken dan de hoeveelheden die gelden
voor gezonde volwassenen. Deze hoeveelheden zijn
voor gezonde, volwassen mannen niet meer dan
twee standaardglazen per dag en voor gezonde,
volwassen vrouwen niet meer dan één standaard-
glas per dag.

En natuurlijk, het beste advies is misschien nog wel
om eens een tijdje helemaal niets te drinken!  
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Lourdesbeeld opnieuw geplaatst en ingezegend
Vele van onze KBO-leden kennen ongetwijfeld nog
de Lourdesgrot met daarin geplaatst het beeld van
Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
 
In het kort eerst een beetje historie over de Lour-
dersgrot uit het boek ‘Velde tusse grens en Maas
wie’ste bis en wie’ste vruejer waas’.
In 1938 is aan de oostzijde van de kerk een Lour-
desgrot gebouwd. De bouw werd bekostigd door
Herman Jansen (Conen Herman), broer van prof.
Jansen. De grot lag ongeveer ter hoogte van de
tegenwoordige ingang voor mindervaliden. Op 1 mei
1938 vond de plechtige inzegening plaats door prof.
Jansen, die daarna aan het altaar in de grot de
Hoogmis opdroeg. ’s Avonds trok er met fanfarebe-
geleiding een processie vanuit de kerk naar de grot.
Nadien werden er van tijd tot tijd gebedsbijeenkom-
sten gehouden, zoals op 28 augustus 1939 toen
velen er bijeenkwamen met het oog op de oorlogs-
dreiging.
Na de oorlog werd ze nauwelijks meer gebruikt.
Geleidelijk raakte ze in verval. Bij een zwaar onweer
met storm op 13 augustus 1966 liep de grot grote
schade op, waarna ze in april 1967 werd afgebroken.

Al die tijd stond het beeld in de kelder van onze
kerk. Op initiatief van het Lourdescomité en het
kerkbestuur heeft een technische werkgroep uit
Venray het beeld geheel hersteld en opgeschilderd.
Op bijna dezelfde plaats waar destijds de grot heeft
gestaan, is het Lourdesbeeld teruggeplaatst. De
inzegening geschiedde op zondag 2 februari, na de
H. Mis, door pastoor J. van der Ven in het bijzijn van
vele kerkgangers, het kerkkoor, het Lourdescomité
en leden van de Stichting Kruisen en Kapellen
Venray.                            
                                                             GvR.

Vaart nieuwbouw BMV ‘De Vilgaard’ zit er in
U ziet een 2-tal foto’s, gemaakt op 30 december
2013 en 30 januari 2014. In een maand tijd ziet u
duidelijk de vorderingen. De staalconstructie van de
sporthal is nagenoeg op hoogte. Ook de wapening
voor diverse vloeren en diverse leidingen op de
begane grond zijn reeds aangebracht.
De ruimten die de KBO gaat gebruiken tekenen zich

ook al vrij goed af. U
ziet de bühne met
daarvoor de grote
zaal die in kleinere
zalen te verdelen is.
Rechts van de büh-
ne/grote zaal komt
de entree. In de

ruimte achter de entree, richting hoge kraan, komen
de biljarts. 

Wist u trouwens dat een van onze leden – dhr.
Notermans- dagelijks nauwkeurig de bouwwerk-
zaamheden volgt?                                    GvR.

Uit de bestuursvergadering van 5 februari 2014
In de tweede vergadering van dit jaar waren er
complimenten voor de fraaie uitvoering van Nieuws-
brief en Jaarprogramma.
 
Verder hebben we de voorbereidingen van de
jaarvergadering op 11 maart afgerond. Omdat in-
vulbriefjes in het verleden nauwelijks bleken te
werken, zal de voorzitter alle leden bellen waarvan
niet bekend is of ze een emailadres hebben. Hoe
meer emailadressen bekend zijn, hoe makkelijker
en sneller de communicatie kan verlopen.

Door een plotselinge ziekenhuisopname van oud--
voorzitter Bèr Geelen moesten snel beslissingen
worden genomen voor de bezorging van de vorige
Nestor. Zie het stukje ‘Van de voorzitter’ elders in
deze Nieuwsbrief.
 
De droom van de voorzitter voor 2014: een toneel-
clubje uit eigen gelederen, krijgt langzaam maar
zeker gestalte.
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Bewegen tussen de oren!
Onderstaand artikel komt uit een
folder van de Nederlandse Hartstich-
ting.
 
 Veel mensen bewegen niet genoeg.

Ze hebben daar allerlei redenen voor. Een aantal
daarvan zal u bekend voorkomen. Ze staan hieron-
der. Zijn het goede redenen of is het alleen maar
een kwestie van hoe je er tegenaan kijkt? Aan u het
oordeel.
Ik heb er geen tijd voor; ’t Hoeft geen extra tijd te
kosten.
Ik heb geen conditie, dat geeft maar ongelukken;
Ik begin maar eens met vijf minuutjes.
Ben ik veel te oud voor; Misschien ga ik me wel
jonger voelen.
Ben ik veel te dik voor;Misschien slank ik daar wat
van af.

Ik hou niet van verplichtingen; Prettig dat ik ’t alle-
maal zelf kan bepalen.
Kost me te veel geld; Ik hoef er niets voor aan te
schaffen.
Dan moet ik tussen dat jonge volk, mij niet gezien;
Kijken of ik een clubje kan vinden dat bij me past.
Ik kom al doodmoe van mijn werk; Zelfs na een
slopende dag heb je nog energie over.
Het lijk me heel saai; Eens kijken of ik wat leuks
kan bedenken.
Het waait altijd; Je hebt net zo vaak in de rug als
tegen.
Ben ik geen type voor; Als het simpel is, is het zelfs
iets voor mij.
Er zijn geen mogelijkheden in de buurt; Je hebt er
geen bijzondere voorziening voor nodig.
Het regent altijd; Gelukkig regent het in Nederland
maar 6,5% van de tijd.

De ‘Kiëskop’ 2014
Al vanaf het jaar 1982 zoekt joekskapel ‘Noeijt
Thoês’ elk jaar iemand die zich -op de achtergrond-
bijzonder verdienstelijk maakt voor de Veldense
gemeenschap. Dit jaar zijn dat 2 personen namelijk
de broers Jan en Hay Lucassen. Hay is nu enkele
jaren lid van de KBO-Velden.
 
Op zondag 26 januari 2014 na de H. Mis in de kerk
en de koffietafel in het 'Wapen van Velden’ over-
handigt Ger Koopmans de 'Kiëskop’ aan beide
personen. Ger Koopmans gaat in zijn speech duide-
lijk en soms ludiek in op het vele vrijwilligerswerk
wat zij allebei doen. Niet onvermeld laat hij de di-
verse boeken die zij afgelopen jaren -en nu nog-
voor de Veldense gemeenschap hebben geschreven.
Als redactie van de Nieuwsbrief willen we graag nu
en dan iets weten van Veldenaren uit het verleden.
Zij weten -vrijwel altijd- ons de juiste informatie te
verstrekken. Dank daarvoor.

Hay en Jan, proficiat met de ‘Kiëskop’ en geniet nog
lang van deze mooie waardering.

 

Voor de filmliefhebbers onder ons Senioren!
In filmtheater ‘de Nieuwe Scene’ 
aan de Nieuwstraat 13 te Venlo is
elke vrijdagmiddag om 14.30 uur
een zogenaamd Seniorenmatinee.
Tijdens deze middag wordt er een

bekende bioscoopfilm gedraaid speciaal voor Seni-
oren. Allerlei genres en bekende films, zoals:
Amour, Still mine, Sonny Boy, the Butler, de Nieuwe
Wildernis, the Night Train to Lisbon, Mandela en

noem maar op, worden er vertoond. De entreeprijs
is € 6,- en in de pauze is het mogelijk een consump-
tie te nuttigen. Bij het filmtheater kun je gratis het
2-maandelijkse (overzichtelijk) programma meene-
men. Je kunt dit echter ook bekijken op de websi-
te: www.nieuwescene.nl
 
Marie-José Peters
 


