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Oog voor Senioren

Een kijkje bij het koersballen

Deze keer in de Nieuwsbrief een kort artikel met een
2-tal foto’s van het koersballen.
 
Eerst globaal enkele algemene regels en informatie
over het koersballen.
Gespeeld wordt op een groene vilten mat van 8.00
bij 2.00 meter met een lijnindeling.
De 4 zwarte en 4 gele koersballen die worden ge-
bruikt, zijn van massief kunststof en hebben een
diameter van 100 mm. Het zwaartepunt van de
koersballen ligt iets uit het midden en daarom vraagt
het rollen een bepaalde techniek en de nodige oe-
fening om deze ballen zuiver te kunnen gooien.
Verder hoort bij dit spel een wit doelballetje van
52,4 mm. De bedoeling van het spel is om de
koersballen zo dicht mogelijk bij het kleine balletje
te rollen. Er wordt gespeeld  met tweetallen. Elk
paar krijgt een nummer en het paar dat op het einde

van de wedstrijd de meeste punten heeft gescoord,
wint de wedstrijd.
 
Het is best mooi en ontspannend om dit spel samen
te spelen. Zoals u wellicht weet, houdt de KBO deze
activiteit op de vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00
uur. Op het moment dat je niet speelt, kun je het
spel van de overige speelsters/spelers volgen of
gewoon samen even kletsen.
Totaal nemen 20 KBO-leden deel aan deze activiteit.
Nieuwe leden voor dit mooie spel zijn altijd welkom.
Belangstelling? Kom gerust eens even kijken of
oefen eens als het spel even stil ligt.
 
Coördinatoren: Frans Vousten, telefoon 472 2149
en Annie Knaapen, telefoon 472 1218
 
GvR

Dank aan de reiscommissie KBO-Velden
Op 19 mei 2015 heeft de
KBO-Velden weer een
mooie voorjaarsreis ge-
maakt naar Rotterdam.
In de volgende Nieuws-
brief maken Frans Theeu-
wen en Ger van Rensch

een uitgebreid verslag van deze mooie dagtocht.
Knap hoe chauffeur Theo van Munckhof Touring de

touringcar loodst over de autowegen en door de
straten van Rotterdam.
Veel dank zijn we echter ook verschuldigd aan onze
reiscommissie Ina en Jac. Steeds weer opnieuw
bezorgen zij - met Cor dikwijls op de achtergrond- 
2 keer per jaar aan vele leden een onvergetelijke 
dag. Ik dank jullie namens alle deelnemers.
 
GvR.
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Ouderen doelwit ‘goudknuffelaars’
Een of meerdere bendes
‘goudknuffelaars’ trekken
momenteel rovend door
de provincie. In 10 dagen
tijd zijn zeker 26 ouderen
in Limburg bestolen ter-
wijl deze onverwacht om-

helsd werden. De bendes die zich schuldig maken
aan het ‘goudknuffelen’ rijden – meestal-  rond met
een auto met Duits kenteken. De daders vragen
voorbijgangers de weg, omhelzen de nietsvermoe-
dende helper als bedankje en beroven hun slacht-

offer intussen van dure sieraden. In bepaalde ge-
vallen belonen ze de helper met nepsieraden en
beroven gelijktijdig de dure sieraden van hun
slachtoffer. In geheel Limburg hebben de daders al
de nodige slachtoffers gemaakt.
Uit de diverse aangiftes blijkt dat de daders dikwijls
van Oost- Europese afkomst zijn.
De politie waarschuwt uitdrukkelijk nooit met deze –
op het oog spontane- mannen of vrouwen aan te
leggen.
 
Bron: De Limburger van 2 mei 2015

Op 4 mei wordt jaarlijks de dodenherdenking ge-
houden. De televisie zendt dit rechtstreeks uit vanaf
het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam.
Het merendeel van de gemeenten in Nederland
besteden op de een of andere wijze ook aandacht
aan de dodenherdenking. Ondergetekende heeft
met echtgenote de plechtigheid op de ‘Grebbeberg’
bijgewoond. Een oom van Truus van Rensch- Litjens
is daar sinds 2013 herbegraven. Voor die tijd ligt
soldaat Pieter Litjens - die is gesneuveld op 10 mei
1940 bij Katwijk aan de Maas- op de Algemene
Begraafplaats in Meterik.
Voordat ik inga op de dodenherdenking op de ‘Greb-
beberg’ eerst een klein beetje geschiedenis van het
ontstaan van de begraafplaats.
 
Historie ‘Grebbeberg’
Direct na de capitulatie van Nederland werd op de
top van de Grebbeberg een begraafplaats ingericht
voor zowel Nederlandse als Duitse gesneuvelden.
Op 20 mei 1940 was de begraafplaats gereed en
waren alle gesneuvelden begraven. Op 27 mei werd
er opdracht gegeven om alle veldgraven in de om-
trek van de Grebbeberg te ruimen en de stoffelijke
resten te herbegraven op de begraafplaats. De
begraafplaats telde op dat moment 380 Nederland-
se graven en ongeveer 150 Duitse graven. Na de
Duitse capitulatie werden alle Duitse graven ver-
plaatst naar de Duitse militaire begraafplaats in
Ysselsteyn. Sinds de jaren 60 zijn veel militairen uit

lokale graven verplaatst naar het ereveld waardoor
er nu 800 mensen begraven liggen. Het ereveld
heeft een bijzondere betekenis omdat het precies
gelegen is op de plek waar in Nederland tijdens
de Tweede Wereldoorlog het hevigst gevochten is.
(bron: Wikipedia)
 
Dodenherdenking op de ‘Grebbeberg’
De belangrijkste zaken van deze herdenkingsplech-
tigheid: Duur herdenkingsplechtigheid ruim 1½ uur.
Met de nodige discipline en precies binnen de tijd
werken de militairen het programma af.
De rijweg nabij het ereveld wordt een aantal uren
totaal afgesloten. Ruim 4000 mensen, waaronder
heel veel militairen, genodigden en nabestaanden
zijn aanwezig.
Namens het  Koninklijk Huis nemen Prinses Mar-
griet, Mr. Pieter van Vollenhoven en hun zoon Pieter
- Christiaan deel aan de plechtigheid.
Indrukwekkend is de 2 minuten stilte om 20.00 uur.
Het is dan ook echt stil, niemand hoest of kucht.
Alleen hoor je in de hoge bomen enkele vogels- ook
al heel gepast- fluiten.
Totaal worden er 22 kransen bij het herdenkings-
monument gelegd.
Het onderhoud van het ereveld is keurig verzorgd.
Kortom indrukwekkend om deze ceremonie mee te
maken.
 
Ger van Rensch

Herdenkingsplechtigheid ‘Grebbeberg’ indrukwekkend
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Hoe houd je je hersenen gezond?
Hersenexperts Erik Scherder
en Dick Swaab geven een 6-tal
adviezen voor een brein in top-
conditie. In de vorige Nieuws-
brief, nr. 82, plaatsten we een
3-tal adviezen. (Wandel elke

dag, vermijd schade en daag jezelf uit.) Onder-
staand de andere 3 adviezen van deze experts.
 
Leer dansen
"Op oudere leeftijd nieuwe dingen leren en onder-
nemen kan de komst van Alzheimer vertragen met
zo’n drie à vier jaar. Wat je doet, moet iets van je
hersenen vergen. Elke dag dezelfde soort compu-
terspelletjes spelen, helpt niet. Elke dag schaken
helpt wel, omdat schaken steeds weer nieuwe
vragen oproept. Iets doen waarbij je het nadenken
en bewegen combineert, zoals het instuderen van
een nieuwe dans, lijkt nog beter te werken. Ouderen
die gedurende een aantal weken leerden dansen,
scoorden daarna beter bij psychologische tests dan
degenen die dat niet deden. We weten alleen nog
niet of het op langere termijn dementie kan voor-
komen," vertelt Dick Swaab.
 
Eet korstjes
Erik Scherder: "Goed op je eten kauwen heeft ge-
zonde bij-effecten: je hart gaat wat sneller kloppen
en je hersenen worden beter doorbloed. In feite ben
je – terwijl je eet – als het ware een beetje aan het
lopen, met alle voordelen van dien. Uit onderzoek
blijkt dat de doorbloeding met name in één van de
grote bloedvaten in de hersenen verbetert. 70
procent van de herseninfarcten vindt plaats in de

buurt van dát bloedvat. Kauwen lijkt dus sterk aan
te raden voor oudere mensen met een ongezond
vatenstelsel, al is nog niet bewezen dat het echt een
herseninfarct voorkómt. Blijven kauwen is dus be-
langrijk, ook als vloeibaar voedsel makkelijker lijkt.
Snijd de korstjes níet van het brood en kook groen-
ten kort.”
 
Zoek extra licht
Dick Swaab: "Slaap je slecht, zorg dan voor meer
licht overdag. Naar buiten gaan werkt ’t best, ook
op een sombere dag. Je vangt dan nog altijd meer
licht dan in huis. Elke dag een uurtje wandelen lijkt
een prima methode om je slaapritme weer in het
gareel te krijgen. Daarnaast vermindert méér licht
de snelheid van de achteruitgang van het geheugen.
Slik geen benzodiazepines om beter te slapen: als
je die lang gebruikt, verhoog je de kans op demen-
tie."
 
Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan
de VU Amsterdam. Een bevlogen leraar die meer-
dere keren de Onderwijsprijs won, een jaarlijkse
prijs voor docenten die zich sterk inzetten voor
verbetering van het onderwijs.
 
Dick Swaab is internationaal hersenonderzoeker. Hij
was hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit
van Amsterdam en dertig jaar directeur van het
Herseninstituut. Hij leidt daar nog steeds een on-
derzoeksgroep.
 
Bron: Gezondheidsnet

Op bezoek bij...
Als men niet op de hoogte is in welk jaargetijde dat
we leven, dan hoef je maar naar de voortuin bij deze
woning te kijken en je weet hoe laat het is. Alles
netjes en vol kleur en vrij van onkruid en zo hoort
het. De voordeur gaat van het slot en als de deur
open is, hoor ik zeggen: welkom, maar het meeste
bezoek komt altijd achterom. Daar maak ik dan de
volgende keer ook gebruik van.
Een uitgebreide kennismaking is niet nodig want wie
kent deze meneer niet? En net als alle keren en op
alle plaatsen wordt er eerst een uitleg gegeven hoe
alles in zijn werk gaat tijdens dit interview.
Dan gaan we aan de slag.
Geboren in Velden op 24 januari 1930 in een gezin
met negen kinderen waarvan hij, een jongen dus,
als derde op de wereld kwam, en dat verder bestond
uit Vader, Moeder, en zes broers en twee zusjes.
Het thuisadres was toen op de Oude Venloseweg 3
in Velden. Toen hij zeven jaar jong was, verhuisde
de hele familie naar de nieuwbouw aan de toenma-
lige Schoolstraat (thans Kloosterstraat).
Zoals gebruikelijk gaat hij naar de lagere school met
als leermeesters o.a. de meesters V.d. Heuvel,
Koppers, Kessels en Kroonenberg. In die tijd ge-

beurde het dat ook schoolmeesters hun dienstplicht
moesten vervullen en zo kwam het dat voor de
laatste drie genoemde meesters tijdelijk plaatsver-
vangende leerkrachten voor de klas stonden. Na de
bevrijding, hij was toen vijftien jaar, moest er direct
flink aangepakt worden met puin ruimen en de
wederopbouw in Velden. Dan gaat hij als leerling--
bouwvakker werken bij hun buurman, het bouwbe-
drijf van Jac. Litjens. Tevens gaat hij naar de vijf-
jarige tekenschool in Venlo en dat vier avonden per
week. In 1948 komt hij in dienst bij architectenbu-
reau Van Den Berg in Venlo als leerling-tekenaar.
Vervolgens gaat hij in 1952 naar architectenbureau
Keijsers en Hermans in Horst en in 1954 naar ar-
chitectenbureau Niesen in Helden als bouwkundig
tekenaar. Op 1 januari 1956 vestigt hij zijn zelfstan-
dig architectenbureau aan de Kloosterstraat 3 in
Velden, hij wordt tevens in ditzelfde jaar uitgeroe-
pen als Prins bij de Wuilus als Frits den Iërste. In
september 1956 gaat hij trouwen met zijn grote
liefde, Annie Peeters uit Blerick en ze gaan weer
wonen op de Oude Venloseweg met huisnummer 3.
In datzelfde jaar in november komt hij in het bezit
van zijn eerste auto. Uit hun huwelijk worden vier
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kinderen geboren, drie zoons en een meisje en in
de loop der jaren komen daar negen kleinkinderen
en drie achterkleinkinderen bij. Vele gebouwen in
Velden zijn gebaseerd op zijn ontwerp en om maar
eens enkele voorbeelden te noemen: Ruiterclub
Zeldenrust (manege), Korfbalclub Swift (clubhuis),
Voetbalclub I.V.O (kantine), en bedrijfsgebouwen.
Daarnaast tekende hij als architect nog meer, o.a.
de bejaardencomplexen Rozenhof en de Blaeckhof,
het Groene Kruisgebouw, het kantoor van de Rabo-
bank, woningcomplex ́ t Centrum, bijkantoren voor
de SNS en ook diverse ontwerpen voor nieuwbouw
en verbouwingen kwamen van zijn tekenborden.
 
Zijn hobby’s
Als hij in 1956 uitgeroepen wordt als Prins Frits den
Iërste van de Gekke Maondaagvereniging de Wuilus
komt hij daarna bij de Raod van Elf en wordt in 1968
tot Ceremoniemeister van de Gekke-Maondaag
benoemd. In 1971 wordt hij voorzitter van de
Wuilus als opvolger van Wiel Haanen en is dat ge-
bleven tot 1995 om daarna benoemd te worden als
Ere-Voorzitter. Maar daar is het nog lang niet bij
gebleven. Van 1974 tot 1994 was hij bestuurslid van
de Bond van Carnavalsverenigingen B.C.L. in Lim-
burg. Vanaf 1963 is hij secretaris/penningmeester
van de Sint-Sebastianusvereniging tot 2010, om
daarna tot Ere-Bestuurslid te worden benoemd.
Als dan de krant verschijnt op 29 april 1995 kan
men lezen dat hij benoemd is tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Terugblikkend op zijn leven
heeft hij een veelbewogen leven achter de rug.
Als zelfstandig ondernemer met diverse bestuurlijke
functies, heeft hij een drukke tijd achter de rug met
veel bezigheden die hij altijd met plezier en met
volle inzet heeft gedaan tot hij in 2013 met pensioen
gaat. Helaas moest hij in 2006 door overlijden af-
scheid nemen van hun zoon John en in 2012 van
zijn lieve wederhelft Annie.
 
 
 

Vooral nu hij met pensioen is, zijn er toch ook nog
momenten waaraan hij veel plezier beleefd. Het
contact met zijn kinderen en kleinkinderen en ook,
om niet te vergeten, zijn achterkleinkinderen, zijn
voor hem echt gezellige momenten.
Ook zijn vrije tijd waarover hij momenteel beschikt
wordt door hem ingevuld op een manier, waaraan
hij veel ontspanning en plezier beleeft. Om er maar
eens een paar te noemen: het onderhoud van het
voortuintje bij de woning, boodschappen doen,
fietsen en niet te vergeten Jeu de Boules club 'De
Krômme Herk' Velden.
En nu beste lezers van ons mooi en verzorgd
nieuwsblad, na het uitreiken van de mooie KBO-
Balpen als blijk van waardering voor het meedoen
aan dit interview, zal ik u zeggen waar ik op bezoek
ben geweest.

 
Dat was op de Schandeloseweg met huisnummer 2
en wel bij: 
 
Frits Berden   of    'Frits van de Köster'
 
Frans Theeuwen

Ze kunnen soms wat vragen!
Een kleinzoon van 8 jaar komt op ‘Moederdag’ op
bezoek bij zijn Opa en Oma. Op een bepaald moment
vraagt hij aan Opa. ‘Opa kun je even jouw spierbal-
len laten zien.' Opa wil natuurlijk goed voor de dag
komen, buigt zijn arm, maakt een vuist en haalt de
spiermassa aan. Er ontstaat een mooie bol op de
bovenarm. De kleine jongeman kijkt belangstellend
toe en zegt tegen Opa: ‘Ik zie niks.’
Zonder wat te zeggen pakt hij uit een bureau in de

kamer een vergrootglas. Hij komt terug en vraagt
aan Opa om de spieren in de bovenarm weer te laten
zien. Weer doet Opa zijn best. De kleinzoon zegt
daarop: ‘Opa, ik zie nog niks.’

 
GvR

Waarom zijn sigaretten nooit afgeprijsd?
Het antwoord is: Omdat dit niet mag van de wet.
Afprijzen wordt gezien als een vorm van reclame
maken. En voor tabak mag geen reclame gemaakt
worden. Om dezelfde reden krijg je ook nooit
spaarpunten of voetbalkaartjes bij sigaretten.
Dit staat in de tabakswet die in 2002 is ingevoerd.
Tabaksfabrikanten mogen sinds dat jaar ook geen

evenementen meer sponsoren en geen gratis siga-
retten uitdelen.
Alleen in tabaksspeciaalzaken is nog heel beperkt
reclame toegestaan.
 
Artikel ingezonden door Ben Gelaudemans
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Weet je nog van toen?

Deze foto, de namen van de juffrouw en de meisjes
komen uit het boekje 'Kent u ze nog...de Veldense
Kiêszek' van Sef Janssen en Sjaak Theelen.
De foto is omstreeks 1951 genomen van de derde
en vierde klas van de meisjesschool.
 
Bovenaan van links naar rechts:
Annie Arts; Gerda Geelen; Toke Smits; Mien Brue-
ren; Maria Hagens; Tiella Jacobs; Herma Schattefor;
Annie Clabbers; Nel Brueren en Nel Peeters.
 
In de tweede rij van links naar rechts:
Mrieke Sanders; Els Fleuren; Mia Beurskens; Lenie
Peeters; Ans Dirkx; Elly in’t Zandt; Maria Heijligers;
Joke Lommen; Dinie Theelen; Gerda Vergeldt; 
juffrouw Mien Zeelen en An Geurts.

In de derde rij van links naar rechts:
Joke Clabbers; Helma Boomes (pleegkind bij Bèr
Brueren); Yvonne van Erp; Mia Deenen; Nellie Ho-
vens; Tiny Steegh; Agnes Heldens; Jo Kempen;
Maria Kusters; Elly Jacobs; Sien Vergeldt; Mia
Lommen en Truus Vermazeren.
 
Onderaan van links naar rechts:
Tiny Geelen; Wil Bouten; Carla Dirkx; Riek Rothoff;
Ina Thiesen; Helma Ponjee; Irene Steegh; Nel
Steegh, Wiesje Geurts; Gerty Dirkx en Lies Verkoeij-
en.
 
Opmerking: Vele meisjes hebben een strik in het
haar. Niemand van de 45 meisjes is brildragend.
 

Ik heb gelierd
Ik heb gelierd wat d’r ok gebeurt, of hoe slecht ut
d’r vandaag ok oetzuut, dat ut laeve doorgeit, en ut
morge baeter kan zien.
 
Ik heb gelierd hoe de relatie met dien elders ok
meuge zien, dich zoeëls ze zult missen as zeej oet
och laeve zien.
 
Ik heb gelierd dat minse zulle vergaete waste gezag
hebs of deejs, maar minsen vergaete neet waste
eur leets veule.
 
Ik heb gelierd wannier dat as ik wat met mien aope
hart doon besloete, ik meistal de juuste beslissing
neem.
 

Ik heb gelierd as daste neet met graai handschoon
door ut laeve mos gaon, de mos wat terug kunne
goeije.
 
Ik heb gelierd dat, laeve um te werke, neet ut
zelfde is as altied maar werke um te kunne laeve.
 
Ik heb gelierd dat ut laeve dich smeis ein hieële
moeije twieëde kans gueft en die moste pakke.
 
Ik heb gelierd daste ederen daag nao emus wat
zoeëls motte oetreike en eur of eum aanrake.
 
Frans Theeuwen
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Uit de bestuursvergadering van 6 mei 2015
Frans Vousten meldt 6 nieuwe
leden. (Knap werk, Frans)
 
De website van de KBO-Velden
is vanaf 20 april vernieuwd. Het
oude programma met databa-

se werd niet meer ondersteund. Het actualiseren
van de website dient nog te geschieden.
 
De KBO-Velden wil – in overleg met de gemeente-
op dinsdag en donderdag een open inloop dagop-
vang gaan regelen in ‘De Rozenhof’. Daarvoor zijn –
naar schatting- een 15-tal vrijwilligers nodig die nu
en dan op deze dagen inzetbaar zijn.
 
Evaluatie van de maandelijkse bestuursvergaderin-
gen van de KBO-Velden vindt plaats. Extra aandacht

wordt gevraagd voor het werken met werkgroepen/-
commissies die de activiteiten voor het bestuur
voorbereiden.
 
Volgende bestuursvergadering op 3 juni nemen een
2-tal leden van de Regio KBO deel aan een gedeel-
te van de vergadering.
 
Ger Peeters die 2 jaar geleden – na een lange be-
stuursperiode bij de KBO-Velden- is gestopt met
bestuurswerk, geeft aan eventueel de openstaande
vacature in het bestuur te willen opvullen. Binnen
het bestuur wordt de aangeboden mogelijkheid
bekeken.
 
GvR
 

Ophef om botte brief aan oudere
De gemeente Alphen aan den
Rijn is lelijk in haar hemd gezet
nu een botte brief aan een
90-jarige inwoner op internet
massaal wordt verafschuwd.
 

De 90-jarige man uit Alphen vroeg in januari 2015
een traplift aan. In duidelijke bewoordingen geeft
het bureau, ingehuurd door de gemeente Alphen
aan den Rijn, aan dat de hoogbejaarde “van ons
geen traplift krijgt". De simpele reden: “U had
kunnen voorzien dat het traplopen steeds moeilijker
zou gaan worden en had hiermee rekening kunnen
houden. Zo had u in een eerder stadium naar een
gelijkvloerse woning kunnen verhuizen".
 
Alphen aan den Rijn stelt dat de “noodzaak tot de
traplift redelijkerwijs voorkomen had kunnen wor-
den. Volgens het beleid van de gemeente Alphen
aan den Rijn krijgt u daarom geen traplift".
 
Beleid
Een woordvoerder van Unie KBO, de grootste seni-
orenorganisatie van Nederland, zegt dat meer ge-
meenten in Nederland hetzelfde beleid hanteren.
“Het is niet de eerste keer dat leden van ons met
zo'n brief geconfronteerd worden. De bedoeling van
de bestuurders is echter juist dat ouderen langer

thuis wonen. Dan moet je wel de juiste voorzienin-
gen kunnen geven. Dit schandelijke beleid werkt
averechts...".
“Mensen hebben ook hun hulp of geld aangeboden
om deze meneer aan een traplift te helpen”, aldus
de woordvoerder.
 
Verre van ideaal
De gemeente Alphen aan den Rijn laat in een reac-
tie weten dat “in het geval van deze meneer de si-
tuatie in zijn huidige woning, ook mét traplift en
eerdere verstrekkingen die zijn gedaan, inmiddels
verre van ideaal is''. Daarover zijn inmiddels volgens
de gemeente meerdere gesprekken gevoerd. “Wij
zullen opnieuw met meneer hierover in gesprek
gaan.  Omwille van de privacy van meneer gaan we
hier verder niet inhoudelijk op in''.
 
Sinds dit jaar bepaalt de gemeente wat voor voor-
zieningen mensen krijgen die hulp nodig hebben.
Dit valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO). Het beleid is erop gericht dat mensen
zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen.
 
Bron:    Mike Muller van de Telegraaf van 1 mei 2015
            Ingezonden door Ben Gelaudemans
 

Is je IQ aangeboren of kun je het ook verhogen?
Je IQ is een combinatie van genetische aanleg en
omgevingsfactoren.
Britse onderzoekers van het University College
London ontdekten in 2011 dat je geboren wordt met
een bepaalde basisintelligentie maar dat er wel een
punt of 20 te winnen is in je leven. Dat deden ze
door jongeren lange tijd te volgen. Zaken die helpen
om je hersenen te ontwikkelen zijn: gezond en
genoeg voedsel en goed onderwijs. Ook luisteren

naar muziek helpt. Er worden daardoor meer en
betere verbindingen in het brein aangelegd.
Hoe ouder je wordt, hoe lastiger het is om nog
punten te winnen. Dat komt doordat het in een ouder
brein moeilijker is om nieuwe verbindingen aan te
leggen. Het is dus vooral zaak goed voor je hersenen
te zorgen als je jong bent.
 
Artikel aangeleverd door Ben Gelaudemans
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Oorlogsverhalen in het Openluchttheater

Met de herdenking van 70 jaar bevrijding als aan-
leiding organiseerde de Stichting Openluchttheater
Velden op zaterdag 2 mei een middag waarin her-
inneringen aan de oorlog werden opgehaald.
Aangelegd vlak na de oorlog was het Openluchtthe-
ater een symbool van de wederopbouw van Velden.
Ongeveer 150 mensen togen die middag naar het
theater. Veldenaren en oud-Veldenaren, van alle
leeftijden. Anneke Knaapen en Frits Berden waren
aan de tafel aangeschoven om te vertellen wat zij
in de oorlogsjaren hebben meegemaakt.
Een aantal foto’s van Velden in oorlogstijd aan de
bomen en muziek uit de oorlogstijd en de bevrijding
ondersteunden de bij dit onderwerp horende sfeer.
Na het openingswoord van Wendy Duijvesteijn,
voorzitter van het Openluchttheater, staken beide
sprekers van wal en deelden met de bezoekers hun
ervaringen en indrukken.
Een greep uit de onderwerpen: de Duitse inval, de
beperkingen in het dagelijks leven van de Veldena-
ren, het gevaar van de ‘Arbeitseinsatz’, Veldens
verzet, onderduikers, neergestorte vliegtuigen,
bombardementen, de door de bezetter aangestelde
burgemeester Hermann Franken en Veldense oor-

logsslachtoffers. Het ging niet zozeer om de feiten,
maar om de eigen herinneringen. Beide sprekers
waren goed op dreef: ze vertelden met een beleving
alsof het pas was gebeurd.
Soms werden hun vertellingen door de bezoekers
aangevuld met eigen ervaringen. Ruim baan was er
na de pauze voor de evacuatie: eerst die van de
dorpelingen naar Schandelo in december 1944 en
vervolgens in januari 1945 heel Velden naar Gro-
ningen en Drenthe.
Anneke Knaapen vertelde haar relaas van die barre
tocht. Om te beginnen door de sneeuw naar Strae-
len en dan met de trein in veewagons, gevolgd door
het verblijf bij de gastgezinnen en het leven als
evacué. Dan de bevrijding: het bijna onwerkelijke
gevoel weer vrij te zijn en het terugkomen in een
vrijwel vernield dorp. De schouders eronder en
opnieuw beginnen was het devies.
Frits Berden bleef in Velden en deelde met enkele
andere families een bunker aan de Wittenberg. Hij
gaf de bezoekers een inkijkje in het leven in zo’n
bunker en de uitdaging om elke dag weer iedereen
van eten te voorzien. Een portie geluk en soms ook
list en bedrog deden wonderen. In de afgelegen
bunker drong het nieuws van de bevrijding door na
een ontmoeting met Amerikaanse en Canadese
militairen. Ondanks hun aanwezigheid was de te-
rugtocht vanuit de bunker naar het dorp via de
Vilgert niet zonder risico’s, zo vertelde Frits.
Bijna ademloos luisterden de bezoekers naar de
verhalen van Frits en Anneke. Die verhalen maakten
het nodige los. Dat bleek wel tijdens de pauze en
het napraten na afloop. Aanwezigen die zelf de
oorlog hadden meegemaakt, haalden daarbij ook
hun eigen herinneringen aan. Allemaal verhalen die
de moeite waard zijn behouden te blijven.
‘Een bijzondere middag’, zo hoorden we na afloop.
 
Hay Lucassen

Oproep aan onze leden
Het bestuur van de KBO en de redactie ontvangen
regelmatig complimenten over de verzorging van
onze Nieuwsbrief.
Natuurlijk willen we dit heel graag zo houden. Uw
hulp kunnen we daarbij heel goed gebruiken.
Hebt u een oude foto met een bepaald verhaal,

maakt u met een groepje iets leuks of bijzonders
mee bij een activiteit van de KBO of een andere
activiteit of uitstapje, mail of stuur een klein verslag
met foto naar ghrenschv@kpnplanet.nl of geef het
af bij Ger van Rensch, Oude Heerweg 191.
 

'Kermis'matinee op 4 juni
Ook dit jaar organiseert KBO-
Velden weer een ouderwets
'Kermis'matinee in het nieuwe
BMV “De Vilgaard”. Muziek van
toen wordt verzorgd door het
“Midlife Combo”. Gezellig dan-
sen, lekker oude muziek luiste-
ren of gewoon even bijpraten
het kan allemaal op deze mid-

dag. Het matinee wordt gehouden op donderdag 4
juni 2015 van 14.00 tot 18.00 uur in “De Vilgaard”,
Schandeloseweg 1 te Velden.
Op deze middag zijn ook niet-leden (50 plussers)
van harte welkom. Breng dus gerust familie of be-
kenden mee. De entree bedraagt €6,-
 
Tot dan!
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Voor overige leden van bestuur en redactie: zie Jaarprogramma.

Wist u …
Dat boven de toegangsdeur
naar de Raadzaal  in het -nu
leegstaande- gemeentehuis van
Arcen de spreuk staat: ALLE
DING SINEN TIDT (Alles heeft
zijn tijd nodig; sommige zaken

vragen meer tijd dan andere).
 
Dat Velden vóór 1977 in het wapenschild van de
gemeente Arcen en Velden vertegenwoordigd is
door ‘korenaren’ en na 1977 in het nieuwe gemeen-
tewapen afgebeeld is met een eikentak met 2 eikels.

Dat de gemeente Arcen en Velden in 1999 verkozen
is tot de groenste gemeente van Nederland.
 
Dat op 19 juli 2006 in de gemeente Arcen en Velden
een maximum temperatuur van 36,9 graden Celsi-
us is genoteerd. De gemeente evenaarde daarmee
het vorige landelijke record.
 
Dat het aantal inwoners in Velden rond de 5100
bedraagt. Totaal zijn dat ± 2150 huishoudens.
 
 


