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Lintjesregen bij onze KBO
Martin Doesborg, Wim Jacobs, Ger van Rensch en
Frans Vousten kregen op deze mooie, zonnige dag
geheel onverwacht bezoek van onze burgemeester
Antoine Scholten, die hen kwam meedelen, dat het
de Koning had behaagd hen te benoemen tot lid in
de Orde van Oranje Nassau.
In totaal kregen er in ons land 3155 mensen een
lintje; 17 daarvan gingen naar de gemeente Venlo
en 4 stuks daarvan gingen naar onze Veldense
mannen, die –toeval of niet- allen lid zijn van onze
KBO.
Deze helden maken zich al jarenlang verdienstelijk
als vrijwilliger op allerlei fronten. Behalve bij de KBO
in Velden, zijn ze o.a. actief bij onze Sportvereniging, de parochie St. Andreas, de stichting Veldense Volkscultuur, de Dorpsraad, de stichting Jeugdinstuif Velden, het Oranjecomité, de Buurtvereniging ‘Onder Os’, het Volkstheater Frans Boermans,
de Dialectvereniging Veldeke en de Reumapatiëntenvereniging Venlo en Omstreken.

Een en ander hebt u ook in de krant kunnen lezen.
We willen ze wel nog aan u voorstellen als lid van
de KBO:
Martin Doesborg is pas sinds vorig jaar (en tot nu
toe rustend) lid. Hij hoort met 73 jaar tot de ouderen en vindt de belangenbehartiging belangrijk. Hij
wil in de toekomst wel meewerken aan het voordragen/publiceren van dialectverhalen.
Toen Wim Jacobs als 60-jarige zo’n 10 jaar geleden
stopte met werken,heeft hij zich bij de KBO aangesloten. Twee jaar later heeft hij de mede-organisatie van het kienen overgenomen van Baer Geelen.
Om de veertien dagen op woensdagmiddag leest
Wim de getrokken cijfers voor en regelt Truus
Hermkens de controles en prijsuitreikingen.
Die prijzen worden trouwens afwisselend door 3
groepjes van 2 dames gekocht. Wim was als toenmalige kantinebeheerder van de Sportclub ook
betrokken bij het opzetten van de inloopmiddagen

in 2008 en een tijd later hielp hij mee om het
Hobbygilde van de grond te tillen. Door een samenloop van activiteiten bij de Sportvereniging heeft hij
daar nu geen tijd meer voor. Wel heeft Wim recent
ook nog de coördinatie van de Nestorbezorging
overgenomen van Baer Geelen, die door ziekte een
langere tijd was geveld.

Bij Ger van Rensch hebben we de uitreiking mee
mogen maken en dat was een plechtig gebeuren.
Te midden van zijn familie en vele afgevaardigden
van diverse verenigingen en verbanden speldde de
burgemeester hem de onderscheiding op, nadat
deze hem lovend had toegesproken. Bloemen en
felicitaties werden aangeboden. Daarna dronken we
champagne en er was koffie met vlaai. Het was echt
feest!

Ger van Rensch is in 2004 met pensioen gegaan. In
2007 is de toen 63-jarige Ger door Piet Vosbeek
gevraagd om het (interne) secretariaat van de KBO
op zich te willen nemen en om een Nieuwsbrief voor
de KBO op te zetten. Toen is Ger ook lid geworden
van de KBO. Samen met Ben Meulenbeld en Frans
Theeuwen vormde hij de redactie van de Nieuwsbrief. Vanaf de start is Ger bezig met het verzamelen van allerlei gegevens die ooit voor de Nieuwsbrief
gebruikt zouden kunnen worden. Ook maakt hij veel
foto’s van allerlei activiteiten en evenementen om
de Nieuwsbrief van beeldmateriaal te voorzien.
Aanvankelijk zorgde hij samen met Jac Brueren zelf
voor het afdrukken van alle benodigde kopieën,
maar vanaf 2010 is het drukken uitbesteed aan
Editoo in Arnhem. Het werk werd daarmee niet
minder, want de opmaak vraagt nu veel meer
aandacht. Gelukkig heeft hij het laatste jaar hulp
gekregen van Renita van Herpen¸ de huidige stille
kracht achter de opmaak.

Zo zal het ongetwijfeld ook bij de andere 3 gedecoreerde mannen zijn gegaan. Die werden eveneens in de bloemetjes gezet en bezocht door een
delegatie van de KBO en uiteraard door andere
besturen. De rest van de dag werd door de onderscheiden mannen in familie- en vriendenkring thuis
doorgebracht. Frans had die dag welgeteld 94
gasten en nog krijgt hij regelmatig felicitaties via de
post of persoonlijk bij een toevallige ontmoeting in
het dorp.
Als afsluiting van deze feestelijke dag werden de
gedecoreerden ‘s avonds nog verrast op een serenade van de Veldense Fanfare. (Wat zien ze er mooi
uit in de nieuwe pakken!).
Bij de bierfontein op de Markt eindigde deze ceremonie en alle aanwezigen mochten hier nog een
biertje proeven, vers getapt, uit onze eigen Bierfontein. Al met al was het een zeer geslaagde dag.

Frans Vousten kan in 1987 als 58-jarige al stoppen
met werken en rond 1990 wordt hij lid van de KBO.
Hij stapte min of meer over van de Buurtvereniging.
In 2000 komt Frans in het bestuur en vanaf dat
moment ontplooit hij een waslijst van activiteiten:
tot 2012 heeft hij zitting in dat bestuur als vice-voorzitter en mede-organisator van de seniorenreizen. Maar tot op de dag van vandaag houdt Frans
zich binnen de KBO ook bezig met: de organisatie
van de fietstocht, ziekenbezoek, actief ledenwerver,
lid van de felicitatiedienst, bezorger van Nestor en
Nieuwsbrief, het uithangen van de vlag bij speciale
gelegenheden en het coördineren van de koersbalgroep, die iedere vrijdagmiddag bij elkaar komt in
de Kiêsstolp. Frans Vousten is met zijn 84 levensjaren de oudste gedecoreerde binnen onze gemeente. Dit was een reden om van deze uitreiking een
televisiereportage te maken zodat wij deze gebeurtenis bij Frans thuis ‘s avonds konden aanschouwen
op Omroep Venlo.

Heren nogmaals proficiat met de behaalde onderscheiding. Dankjewel voor het vele werk dat jullie
doen voor onze gemeenschap en wij hopen nog lang
van jullie werkzaamheden te mogen profiteren
en………wij hebben gehoord dat er nog meer lintjes
te verdienen zijn. Wat denken jullie van Ridder of
Officier??
Last but not least ook een dikke proficiat en dank
aan de vier echtgenotes van de lintjesmannen.
Zonder hun steun en toeverlaat hadden zij het
waarschijnlijk niet zo ver gebracht en wat hebben
de dames lang moeten zwijgen over deze aangelegenheid. Dat was om “buikpijn van te krijgen”. Deze
woorden hebben wij die dag letterlijk gehoord!
MJP/JvK

KBO: het digitale jaarbericht
Veiligheid, inkomen, gezondheid en digitalisering;
dat zijn vier van de belangrijke thema's waar de
Unie KBO zich in 2013 intensief mee bezig hield.
Beknopte projectinformatie én mooie voorbeelden
zijn verzameld in het jaarbericht.
Het digitale jaarbericht vindt u op de website van
de Unie KBO: www.uniekbo.nl
H. v.d. Hombergh
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Gebruik je hersenen
Als we onze hersenen stimuleren, dan helpt dat om
ze fit te maken en houden: 'Use it or lose it', 'rust
roest'; als we onze hersenen niet blijven stimuleren
dan verliezen ze aan kwaliteit.
Dus: Hou ze actief met nieuwe informatie en nieuwe of ingewikkelde opdrachten voor het brein. Denksporten als schaken en bridgen zijn goed, maar
ook voldoende uitdagingen voor het brein in het
werk en in het dagelijkse leven. Het stimuleren van
de hersenen helpt ook om de kans op de ziekte van
Alzheimer te verkleinen. Deze ziekte kan beschouwd
worden als een vervroegde, versnelde veroudering
van de hersenen.

gen, nog iets doen om het ziekteproces te beïnvloeden? Hier doen we volop onderzoek naar. Veel
mensen met Alzheimer lijden bijvoorbeeld aan onrust en een verstoord dag- en nachtritme.
Onderzoek heeft geleerd dat meer licht in de leefomgeving hiertegen helpt. Licht stimuleert de biologische klok en verbetert daarmee een gezond
slaap/waakritme, het vermindert de onrust en het
verbetert de stemming. Daarnaast verbetert ook het
geheugen en de andere verstandelijke vermogens.
Hiermee hebben we iets in handen waarmee we de
gevolgen van de ziekte van Alzheimer kunnen
verminderen.
Maar onze hersenen zijn complex en ieder hersengebied dat aangedaan is door deze hersenziekte
vraagt een andere oplossing. De komende jaren
zullen we hier stapsgewijs steeds meer over te
weten komen.

Wetenschappelijke onderzoeken wijzen erop dat
hoe vroeger we beginnen de hersenen te stimuleren,
hoe beter beschermd we lijken te worden tegen deze
vervroegde veroudering. Tweetalig opgroeien en
goed onderwijs in de jeugdjaren helpen bij het
ontwikkelen van een sterk brein. En in het latere
leven helpt een actief bestaan, dat ons brein voortdurend blijft prikkelen.
Kunnen we, als de ziekte van Alzheimer met de
afbraak van hersencellen eenmaal heeft toegesla-

Prof. Dr. D.F. Swaab
Nederlands herseninstituut,
Amsterdam

De (nieuwe) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015
We zullen u de komende tijd proberen zo goed
mogelijk te informeren over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hoewel de wet
nog niet definitief door het parlement is aangenomen, kunnen we toch al de richting aangeven.
Deze keer gaan we in op de achtergronden en bedoelingen van de nieuwe wet.
Helaas zit er door de crisis ook een belangrijk bezuinigingsdoel in.
Mede daarom moeten wij als burger van ons land
meer eigen verantwoordelijkheid dragen voor hoe
wij ons leven inrichten en hoe we deelnemen aan
het maatschappelijk leven. En zo mag er ook van
ons worden verwacht dat wij elkaar daarin naar
vermogen bijstaan.
Als we daar zelf (of samen met mensen in onze

directe omgeving) niet toe in staat zijn (onvoldoende zelfredzaam zijn), dan moeten we een beroep
kunnen doen op door de overheid (de gemeente) te
organiseren ondersteuning.
Die ondersteuning van personen met een beperking
door de gemeente moet erop gericht zijn, dat zij zo
lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven.
En daarbij moet de gemeente zorgen voor een goede
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en
ruimten voor die mensen met een beperking.
Met deze wet vervalt het recht op zorg via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De volgende
keer zullen we bekijken wat er allemaal op de gemeente afkomt in dit verband.
JvK

Pas op voor 'gezelschapsdames'
De bezuinigingen in de
zorg rijzen de pan uit.
Steeds meer mensen
bieden daarom gezelschap aan via bijvoorbeeld Marktplaats. Voor
slechts twintig euro
per uur willen deze
'gezelschapsdames' al een kopje koffie met een
eenzame oudere drinken. Het Nationaal Ouderenfonds waarschuwt voor oplichting.

bieden aan ouderen. Ze willen en kunnen bijna alles
met de bejaarde medemens ondernemen. Dus voor
een bezoekje aan de dokter, een kopje koffie drinken
of wat strijkwerk zijn ze zeker niet te beroerd.

Via 'gezelschapsbedrijven' en op Marktplaats kan
iedereen de mensen vinden die hun diensten aan-

Elke van Wageningen, persvoorlichtster van het
Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds maakt zich zorgen over
deze ontwikkeling. Er is geen toezicht op deze bedrijven. De 'gezelschapsdames' hebben misschien
geen diploma of 'Verklaring van goed gedrag'. Ze
kunnen uit zijn op een erfenis, op stelen en oplichten.
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Inloopmiddag 'Veiligheid in en om uw woning'.
Op dinsdagmiddag 10 juni 2014 van 14.00-ca.
16.00 uur is er een inloopmiddag met interessante
thema’s over ‘veiligheid’ in ‘De Kiësstolp’.
'Proteion wonen' presenteert de diverse thema's

tijdens deze inloopmiddag.
Een en ander komt ook nog in het “Klokje”.
Reserveer nu alvast datum en tijd.

CSO, de koepel van ouderenorganisaties
Met de nieuwsbrief ontvangen de
KBO-leden ook 10 keer per jaar de
Nestor. De redactie van de Unie KBO
vermeldt regelmatig zaken die de
CSO behartigt.

neemt de diversiteit in onze samenleving toe. De
CSO koestert daarom de kunst van omgaan met
verschillen en zoekt samenwerkingsvormen die
rechtdoen aan diversiteit en tegelijkertijd een grotere eenheid mogelijk maken. We werken vanuit die
visie en hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: Onafhankelijkheid, diversiteit, solidariteit,
kwaliteit, keuzevrijheid, integratie, participatie.

Wie is de CSO en waar zorgen zij voor?
Onderstaand een korte opsomming uit de website
van de CSO.
De ouderenorganisaties in Nederland zijn al ruim
vijftig jaar verenigd, tegenwoordig in de CSO, de
koepel van ouderenorganisaties. De aangesloten
lidorganisaties van de CSO zijn de Unie KBO, PCOB,
NOOM en NVOG. Samen hebben ze meer dan een
half miljoen leden.

Missie
De CSO is de koepel van de ouderenorganisaties.
Ze werkt aan de kwaliteit van het bestaan van
mensen in de derde en vierde levensfase, opdat zij
zinvol en waardig leven. De CSO komt niet alleen
op voor de 550.000 bij de vier lidverenigingen georganiseerde ouderen, maar voor alle ouderen in
Nederland. Collectieve belangenbehartiging — op
nationaal en Europees niveau — op de terreinen
gezondheid, inkomen, pensioen, wonen, welzijn en
mobiliteit is de belangrijkste taak van de CSO.

Visie
Ouderen vormen een groot en belangrijk deel van
de Nederlandse samenleving. Zij leveren enerzijds
belangrijke en omvangrijke bijdragen aan de samenleving en vormen anderzijds een groep mensen
die zorg en ondersteuning nodig hebben omdat zich
relatief veel beperkingen voordoen. Bovendien

Meer informatie over de CSO: kijk dan op de website www.ouderenorganisaties.nl

Column: één fles wijn per dag - gewoon doen
Met voedsel en drank
in relatie tot gezondheid blijf je (glim)lachen, of eigenlijk is het
om te huilen. Wie al
decennia de kranten
leest, zal het ongetwijfeld opvallen dat er
niet echt consensus is
over wat goed voor ons is. Dan is melk niet te
missen, maar dan wordt het weer afgeraden. Yoghurt is prima, maar soms ook niet. Vlees geeft eiwitten en bouwstoffen, maar je kunt er ook ziek van
worden. Van appelboeren moeten we minstens 15
appels per dag eten, van bananenboeren dienen we
minstens 10 bananen per dag te verorberen. Tomatentelers en blauwebessentelers zweren bij de positieve gezondheidseffecten van hun producten. Van
een hoop producten buitelen de gezondheidsclaims
over je heen of juist het tegenovergestelde. Waren
we maar allemaal koeien: op het menu staat dagelijks maar één ding: gras.

Of was dat juist weer een mythe? Want het blijkt
dat Duitsers, Luxemburgers en Tsjechen bijvoorbeeld meer rode wijn drinken dan Fransen. Eh? De
huidige richtlijnen voor inname van rode wijn gaan
uit van twee glazen per dag: dat is het niveau
waarin geen schade wordt veroorzaakt en toch
enkele goede eigenschappen van de wijn kunnen
worden behouden.
Maar nu dan? Er is een Finse alcoholdeskundige,
Kari Poikolainen, die in zijn nieuwe boek, 'Perfect
drinking and its enemies', betoogt dat het allemaal maar onzin is, gebaseerd op morele overwegingen, fout onderzoek, slecht beleid. Rode wijn
drinken is geweldig en leidt tot een lang en gelukkig
leven, als het maar geregeld wordt ingenomen en
niet teveel. Dat niet teveel ziet deze deskundige als
om en nabij één fles per dag.
Wie ben ik om over deze opvatting een oordeel te
vellen, want dat zou de zoveelste mening worden
over dit thema. Maar stiekem hopen we natuurlijk
dat deze Finse expert het eindelijk bij het rechte
eind heeft.

Eén van de meest besproken onderwerpen is drank
waarin alcohol zit. Fransen en Italianen leven langer
omdat ze per dag van kinds af aan rode wijn drinken.

Huub van den Hombergh
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Weet je nog van toen?

Dit is een foto gemaakt van de meisjes van de derde
en de vierde klas uit 1953. Deze foto met namen
van de juffrouw en de meisjes is afkomstig uit:
Deel 3 ‘Kent u ze nog ... de Veldese Kiêszek’ van
Sef Janssen en Sjaak Theelen.

In de tweede rij staan van links naar rechts:
Carla Lommen; Truus Fitten; Annelies van den
Hombergh; Jo Brueren; Mie Boonen; Willy van der
Linden; Tiny Hanssen; Nellie Poels; Riet Geurts;
Maria Luypers; Annie Boonen; Lies Geurts en Nel
Ewalts.

Op de onderste rij van links naar rechts zitten:
Mia Verbong; Rikie Gommans; Maria Engels; Gon
Rothoff; Maria Flinsenberg; Lieske Valize; Gerda van
Lin; Magriet Evers; Fien Deenen; Mien Flinsenberg;
Annie Dirkx; Madelein Wessels; Els Ewalts en
Wiesje Theelen.

Staand in de bovenste rij:;
Mie Ewalts; Toos Kempen; Thea Crommentuyn;
Marij van den Heuvel; Gerrie Geurts; Nellie Simons;
Tiny Kusters; Diny Arts; Annie Gerits; Nellie Dirkx;
Maria Geurts en juffrouw Mien Zeelen.

Nieuws van de Dorpsraad
Wel of geen rotonde!
In de vorige nieuwsbrief heeft u de navolgende tekst
kunnen lezen:
Komt er nu wel of geen rotonde? Op dit moment is
dat nog niet bekend. Wel bekend is dat Veilig Verkeer
Nederland de situatie ter plaatse, samen met de
gemeente en de Dorpsraad Velden bekijken en
advies gaat uitbrengen.

De creatie van een rotonde met de nodige aanpassingen van het eerdere plan voor de fietsers en een
aansluiting van de zogenaamde vijfde tak vanaf de
rotonde naar de Ventweg Zuid voor de bevoorrading
van bedrijven.
Verder geeft Veilig Verkeer Nederland in het advies
nog het volgende aan:
Uit de praktijk is gebleken, dat rotondes uitstekende snelheidsremmers zijn en goede verdelers van
de verkeersstromen, waardoor het aantal ongevallen, vooral die met gewonden, zeer sterk gereduceerd is. Onze voorkeur gaat daarom zeker uit naar
de aanleg van de rotonde.

Op deze vraag weten we op dit moment ook nog
niet het juiste antwoord. Veilig Verkeer Nederland
heeft inmiddels advies uitgebracht. In hun advies
dat naar de Dorpsraad, Gemeente en Provincie is
gestuurd – u kunt dit lezen op de website van de
Dorpsraad- geven ze 2 mogelijkheden aan.

Kortom: We wachten verdere ontwikkelingen en
besluiten van de diverse partijen af.

De huidige VRI (verkeersregelinstallatie) vervangen door een nieuwe, maar dan met de aanpassing,
dat de (brom)fietsers uit de Schandeloseweg en de
Markt ook een eigen fase krijgen.

GvR
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De Nederlandse Energie Maatschappij vergeleken met
Essent
Alle leden ontvingen recent via KBO-Limburg een
aanbod van de Nederlandse Energie Maatschappij.
In hun folder maken ze een vergelijking met de
kosten voor energie van Essent. Daarbij gebruiken
ze voor Essent het normale tarief, terwijl ze zelf een
actietarief hanteren.
We hebben als afdeling geprotesteerd tegen het
beschikbaar stellen van adresbestanden aan derden. Binnenkort zal er op de jaarvergadering van
KBO-Limburg wel op teruggekomen worden. U hoort
er dan van.
Zelf heb ik in het najaar deelgenomen aan een
energieveiling van de Consumentenbond. (Ook
andere grote organisaties als de ANWB of de Vereniging Eigen Huis organiseren zulke veilingen. Ook
als u geen lid bent, kunt u daaraan deelnemen,
immers: hoe meer deelnemers, hoe lager de prijs
ook voor de eigen leden.)
Met het goedkoopste aanbod wat ik krijg, ga ik dan
Essent bellen of opzoeken op internet om te achterhalen wat hun goedkoopste tarief is, in mijn geval
voor een eenjarig contract. Zo kan ik de vergelijkingsstaat in de folder aanpassen aan mijn huidige

tarieven, waarbij ik uitga van 1500 KWh dal- en
2000 KWh piektarief en 1850 m3 gas, en dan ziet
de staat er als volgt uit: (energiebelasting en netbeheerkosten zijn overal hetzelfde en kan ik dus
buiten beschouwing laten).

Verbruik elektriciteit
Verbruik gas
Vastrecht elektriciteit
Vastrecht gas

NLE / NEM
749,79
1163,04
35,88
35,88

ESSENT
747,55
1175,12
0,00
0,00

Totaal

1984,59

1922,67

Neem dus niet te gauw de beslissing om te veranderen van leverancier. Bel met uw leverancier om
te onderhandelen over de prijs, en/of vraag advies
aan mensen in uw omgeving die daar ervaring mee
hebben. U kunt ook met uw vragen bij onze VOA’s
terecht.
JvK

Uit de bestuursvergadering van 7 mei 2014
Ook aan het begin van de vijfde vergadering van dit
jaar meldde de vers gedecoreerde Frans Vousten
weer nieuwe leden, vier zelfs deze keer.

steeds ontbreken van een nieuw bestuur voor de
Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV).
De inloopmiddagen/-excursies voor de rest van dit
jaar zijn vastgesteld:

We blijven op zoek naar een webmaster (vrijwilligers
kunnen zich nog steeds melden bij een lid van het
bestuur of de redactie) en we streven naar een
gemoderniseerde opzet van de website.

10 juni:
24 juni:

Proteion
Shii-Take kwekerij van de Fam. Steegh,
Lingsendijk
23 sept.: Zuster Marie-Desiree
28 okt.: Dokter Joep Jansma
25 nov.: Onder voorbehoud: WMO (afhankelijk
van stand van zaken op dat moment)

De KBO huurt een stand op de Veldense middag van
de Braderie voor naamsbekendheid en ledenwerving.
We zijn met de Dorpsraad bezorgd over het nog

Samenstelling bestuur
Ine Jacobs
Jo van Keeken
Marie-José Peters
Ger van Rensch
Cor v.d. Zanden
Bep Felten
Chrit Janssen
Wil Scheffer
Fien Wijnhoven

Voorzitter
Vice-voorzitter
Extern secretaris
Intern secretaris
Penningmeester*
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

077-472
077-472
077-472
077-472
077-472
077-472
077-472
077-472
077-472

Gerda Driessen
Ger Peeters

Aspirant bestuurslid
Adviseert het bestuur

077-472 1467
077-472 1422

*ook ledenadministratie
6

9057
1201
1874
1797
1334
1527
2968
2782
2064

ijacobs@plex.nl
jovankeeken@planet.nl
mjvtpeters@ziggo.nl
ghrenschv@kpnplanet.nl
hondorado@online.nl
chritjanssen@ziggo.nl
jw.scheffer@home.nl

haiengerdadriessen@ziggo.nl
gerpeeters@home.nl

Veiligheid in en om uw woning
De inloopmiddag op 22 april stond in
het teken van veiligheid in en om het
huis, de middag werd gepresenteerd
door de heren Tom Gallas en Paul
Becker van het politie preventieteam
en bijgewoond door ruim 40 KBOleden. Middels een groot aantal filmpjes werd duidelijk gemaakt welke
trucs criminelen hanteren om succesvol andermans eigendommen te stelen. De presentatie behandelde een breed scala van
preventieve maatregelen die zich in het kort als volgt
laten samenvatten.

Gebruik schakelklokken waarmee de verlichting
gestuurd kan worden.
Koop voor kostbaarheden en waardevolle zaken een
inbraakwerende kluis.
Zorg voor goed hang-en sluitwerk.
Zorg voor goede verlichting bij toegangsdeuren.
Volg de instructies van uw bank met betrekking tot
het pinnen en pincodes, geef nooit uw pincode af.

Denk bij een overval altijd aan het RAAK-principe:
Rustig blijven
Aanvaard bevelen en volg deze snel en kalm op
Afgeven van geld en/of goederen waar om gevraagd
wordt
Kijk goed en probeer een signalement te onthouden
voor de politie

Adviezen:
Sluit ramen en deuren goed af en sluit ook het
toiletraampje.
Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten
zitten.
Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt.
Laat niet zien dat u weg bent, plak dus geen briefjes
op de deur.
Zorg dat ladders, vuilcontainers en andere voorwerpen waarop geklommen kan worden weg worden
gezet.
Maak van uw woning geen etalage, laat geen laptop
op een tafel staan.

Wanneer u iets verdachts ziet in uw omgeving, neem
dan contact op met de politie (0900-8844), bij spoed
112. U kunt ook anoniem bellen op nummer
0800-7000
Voor nog meer informatie zie: www.politie-keurmerk-preventieteam.nl
Huub van den Hombergh

Eettafel Rozenhof
Iedere
dinsdag
wordt er in de gemeenschapsruimte van de Rozenhof door 4 vrijwilligers van de KBO
een heerlijke maaltijd
geserveerd
voor 20 bewoners
van de Rozenhof en andere ouderen. Met Pasen werd
er genoten van een heerlijk paasdiner.

te helpen bij de bediening.
Het was een zeer geslaagde middag.
Dank daarvoor!
Wij hebben genoten.
Namens dames en een heer:
Mevr. M. Otjens Van Empel
Note: Aan de eettafel in de Rozenhof kunnen in
principe 20 personen deelnemen. Er is een wachtlijst. Mocht u interesse hebben, neem dan contact
op met Gerda Driessen, tel.nr. 472 1467 of met
Annie Lommen, tel.nr. 472 2078.

De 4 vrijwilligers: Gerda Driessen, Truus Hafmans,
Annie Lommen en Francien Verspay genieten van
het enthousiasme van hun gasten en doen het met
veel plezier.
Een van de wekelijkse gasten heeft haar waardering
kort op papier gezet.
Al ben ik niet in de journalistiek,
toch wil ik graag memoreren,
hoe vier lieve dames,
op vrijwillige basis,
ons hebben verwend met
een heerlijk verzorgd paasdiner.
Zelfs onze voorzitter, Ine Jacobs,
droeg ondanks haar drukke werkzaamheden
een steentje bij om de gasten
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Open Instuif 50+
Donderdag 19 juni 2014

Zachtjes fluite
Jao miene Pap dae duit zachtjes fluite
zoeë op en aaf door den haof en hoes
hae blaost dan zachtjes veur zich haer
en ik doon stil luustere wie ein moes.

‘Kermismatinee’ dansmiddag | KBO Velden
van 14.00 - 18.00 uur in De Kiêsstolp

Haen fluit altied zoeë ein raar melodie
maar as ik groeëter bin zeg ik, hald op
maar Pap de fluit en fluit maar door
en schud dan hoeëgoet met ziene kop.

Met live-muziek
van Midlife Combo
Vlotte dansmuziek
vanaf de jaren 50 tot 2014

Ik begreep dat haen ok nao woei dinke
ut prakkiseren dat zit echt in zien blood
en mot haen zich aan ein melodie halde
dan geit ut dinke ok gaar neet zoeë good.

in de pauze tombola

En nou huur ik ut baove mich fijn fluite
as ik waer is gaon wandele in den bos
ut laeve zoeël echt neet zoeë moeij zien
want zonder geluud bin ik echt de klos.

met leuke prijzen

Frans Theeuwen

ENTREE € 6,-

Stand van zaken Brede Maatschappelijke Voorziening
Ook in deze nieuwsbrief- zoals gebruikelijk- een
omschrijving met foto's van de voortgang van de
bouw van de BMV. De kleine foto, gemaakt op 31
maart 2014, is genomen vanaf de trap nabij de keten
van de aannemer aan
de zijde van de Oude
Schandeloseweg. Rechts
ziet u de grote theaterzaal van de BMV ‘De
Vilgaard’. Naast deze
zaal - met doorkijk naar
het sportveld van SV Velden- zijn het theatercafé
en de sportkantine zichtbaar. Vóór de café/kantine
is de hoofdingang. Links daarvan de dagopvang, de
bibliotheek en de biljartruimte. Ook ziet u geheel
links een gedeelte van de gevel – gevelsteen in roodvan de school.
De grotere foto, gemaakt op 30 april 2014, is
eveneens genomen vanaf de trap nabij de keten van
de aannemer aan de zijde van de Oude Schandeloseweg. U ziet duidelijk de vorderingen van de bouw.

Met name de gemetselde gevels en de kozijnen van
de school zijn nu duidelijk zichtbaar. Op de sporthal
wordt gewerkt aan het dak. Aan de overige ruimten
wordt het metselwerk uitgevoerd.
Kortom: Het tempo zit er nog steeds goed in.
GvR
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