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Oog voor Senioren

Verkeersquiz voor KBO-afdelingen

KBO-Limburg daagt alle afdelingen, samen met
Veilig Verkeer Nederland uit, mee te doen aan de
Traffic Battle 2015. Een leuke en spannende ver-
keersquiz in competitievorm, waarmee u uw kennis
van de verkeersregels kunt testen en opfrissen.
Deze spannende verkeersquiz duurt ongeveer een
uur en wordt verzorgd door een vrijwilliger van
Veilig Verkeer Nederland.
Alle seniorenverenigingen in Limburg mogen er aan
meedoen. Ze hoeven alleen voor de accommodatie
en de koffie te zorgen. De vijf verenigingen die de
meeste punten behalen, veroveren een plek in de
finale waar zij ‘strijden’ om de titel: Beste Verkeers-
organisatie/vereniging van Limburg.

Deze finale zal in december plaatsvinden op een
centrale plek in Limburg. De hoofdprijs is een mooi
geldbedrag dat de winnende afdeling vrij mag be-
steden. Deze Battle wordt georganiseerd in het
kader van het Jaar van de Senior.
 
Als KBO-Velden geven we ons op voor deze ver-
keersquiz. In het najaar wordt deze op een middag
gehouden. Willen we kans maken om in de finale te
komen dan moeten we proberen zoveel mogelijk
punten te behalen. Hoe we dit precies gaan organi-
seren is nog niet bekend.
 
Belangrijk is en blijft, dat we ook als toeschouwer
deze middag heel veel opsteken van deze verkeers-
quiz. September aanstaande komen we op een en
ander terug.
 
GvR

Fietstocht KBO-Velden opnieuw vastgesteld

 
Volgens het Jaarprogramma zou onze jaarlijkse
fietstocht op dinsdag 7 juli 2015 worden gehouden.
Door het warme weer – meer dan 30 graden-
achtte de organisatie het toen niet verantwoord om
deze door te laten gaan. Via de mail aan onze leden
en briefjes op de publicatieborden in de ‘Rozenhof’en
de ‘Blaeckhof’ is deze afgelasting kenbaar gemaakt.
De organisatie zou het jammer vinden, als deze

activiteit, waar elk jaar veel belangstelling voor is,
geheel van het programma wordt geschrapt.
 
Besloten is daarom om de fietstocht nu te houden
op dinsdag 1 september 2015. We vertrekken
om 13.30 uur bij de voormalige bibliotheek/school
aan de Veerweg. Drinken voor onderweg dient u zelf
te verzorgen. Bij goed weer hebben we weer een
pauze met koffie en Limburgse vlaai. Consumpties
of andere zaken die u onderweg gebruikt, zijn voor
eigen rekening.
Vergeet uw paspoort niet. Ongeacht of we wel of
niet de grens oversteken, u moet zich altijd kunnen
legitimeren.
 
Vindt u het leuk om mee te gaan?
Reserveer dan alvast datum en tijd.
 
Opgave voor de fietstocht is niet nodig.
 
Contactpersoon namens de KBO is:
Jac Vermazeren tel. 4721755
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Valpreventie bij ouderen. Wat kunt u zelf doen?
Vallen bij oudere mensen is een ernstig en veel
voorkomend probleem. Ongeveer één op de drie
nog thuiswonende ouderen valt minstens éénmaal
per jaar. Dit kan nare gevolgen hebben. Sommigen
moeten na een val opgenomen worden in een
zorgcentrum of ziekenhuis. Bij anderen ontstaat
veel angst om opnieuw te vallen. Dit leidt tot onze-
kerheid bij gewone, dagelijkse bezigheden. Sommi-
ge ouderen gaan daarom minder het huis uit en
raken sociaal geïsoleerd. Hoe eerder u de gevaren
aanpakt, hoe sneller het risico op vallen afneemt.
 
Informatie over valpreventie
Deze tekst is afgeleid van de brochure ‘Valpreventie
bij senioren’, geschreven door K. De Bondt (e.a.)
van het Lokaal Gezondheid Netwerk Zuiderkempen
en de Katholieke Universiteit Leuven (België) De
brochure is uitgebracht door Geriatrie / Patiënten-
voorlichting AMC Amsterdam en geeft uitgebreid
informatie over dit probleem.
U kunt een en ander raadplegen via www.amc.nl/.../
valpreventie.
Omdat lang niet al onze senioren/ouderen deze
informatie via internet kunnen raadplegen en er toch
duidelijk sprake is van een ernstig en een veel
voorkomend probleem, schenken we in de komende
Nieuwsbrieven telkens aan een gedeelte van deze
informatie aandacht.
 
Factoren die het risico op vallen verhogen
In vogelvlucht de onderwerpen die in de komende
Nieuwsbrieven aan de orde zullen komen:
Algemene informatie- Te weinig beweging- Een té
lage bloeddruk bij het rechtstaan of bukken- Oplet-
ten met geneesmiddelen- Laat uw gezichtsvermo-
gen controleren- Veiligheid in en om het huis- Veilig
schoeisel.

Drink voldoende tijdens de hitte
In deze Nieuwsbrief beginnen
we met het verstrekken van
informatie over het belang-
vooral voor ouderen- om tij-
dens hitte veel te blijven drin-

ken. Te weinig drinken kan namelijk fatale gevolgen
met zich meebrengen.
Onderzoek van de GGD in samenwerking met de
Universiteit Tilburg wijst uit dat 1 op de 5 ouderen
te weinig drinkt en dat zeventig procent zich daarvan
totaal niet bewust is. Dat meldt De Telegraaf. Dit
levert grote risico’s op voor de gezondheid. Veel
ouderen en mensen in hun omgeving weten niet dat
het dorstgevoel vanaf 65 jaar afneemt. Men krijgt
dus geen dorst ook al is het lichaam uitgedroogd.
Het Nationaal Ouderenfonds benadrukt ook dat veel
drinken levensgevaarlijke situaties voorkomt. "Het
klinkt betuttelend om ouderen te vertellen dat ze
genoeg moeten drinken, maar als het lichaam niet
aangeeft dat het uitdroogt, kan een waarschuwing
levens redden", zegt Marjolein van der Gaag van
het Ouderenfonds.
Jaarlijks worden veel ouderen met uitdrogingsver-
schijnselen in het ziekenhuis opgenomen. Sympto-
men van uitdroging zijn: verwardheid, bloedvatver-
stoppingen en lage bloeddruk. "Dit geeft een grote-
re kans op vallen en botbreuken. Een vochttekort
kan ook leiden tot long-en blaasontstekingen, ver-
stoppingen en geneesmiddelenvergiftiging." Vol-
gens Konings zijn negen glazen drinken (geen alco-
hol) per dag voldoende om uitdroging te voorkomen.
 
Kortom: Drink voldoende en blijf voldoende drinken
onder deze weersomstandigheden ook als u geen
dorst hebt.

Verschijningsdata Nestor 2016

De verschijningsdata van de Nestor 2016 zijn be-
kend. Ook op deze data komt onze eigen Nieuwsbrief

uit. Het Jaarprogramma 2016 wordt gelijktijdig met
de Nestor/Nieuwsbrief op 19 januari 2016 bij onze
leden bezorgd.
Verschijningsdata Nestor in 2016: 19 januari; 23
februari; 22 maart; 26 april; 24 mei; 28 juni; 23
augustus; 27 september; 25 oktober; 6 december.

Dank vrijwilligers Wandel4daagse
Lieve vrijwilligers,
 
Inmiddels is het ruim twee
maanden geleden dat we
de Wandel4daagse 2015
hebben afgesloten. We
kunnen wederom terug-

kijken op een geslaagd evenement. Dit natuurlijk
mede namens jullie tijd en inzet. Want eerlijk is
eerlijk, zonder de hulp van jullie als vrijwilliger zou
dit allemaal niet te realiseren zijn. Daarom willen

wij jullie via deze weg nog eens hartelijk bedanken
voor jullie enthousiasme, tijd en inzet. Hopelijk
denken jullie er ook met plezier aan terug! Natuur-
lijk zouden we het fijn vinden als we volgend jaar
ook weer op jullie hulp mogen rekenen. De Wan-
del4daagse vindt dan plaats van dinsdag 7 tot en
met vrijdag 10 juni 2016. Nogmaals hartstikke
bedankt en alvast een hele fijne zomervakantie.
 
Namens de organisatie van Kindervakantiewerk
Velden, Claudia Vercoulen 
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Op bezoek bij... 
Als wij tijdens de reis naar Rotterdam eerst een
rondreis door de haven van deze mooie stad hebben
gemaakt, worden we een klein eindje met de bus
naar de Van Vollenhovenstraat gebracht, waar wij
in een restaurant mogen gaan genieten van een
heerlijke en welverzorgde koffietafel. Tegenover mij
zit een medereiziger en dan is de afspraak om mee
te doen aan een interview zo geregeld. Als ik op de
afgesproken dag om elf uur op bezoek kom, gaat
de voordeur open en word ik binnengelaten in de
huiskamer, waar het niet moeilijk is om te zien waar
deze bewoner een grote fan van is. De naam van
de voetbalclub staat groot te lezen op een tafel,
maar dat is nog lang niet alles: ook in de goedge-
vulde boekenkast kan men zien en lezen over de
historie van deze club waarvan hij die fanatieke fan
is. Mijn gastheer serveert koffie met koekjes en dan
gaan we beginnen met waar ik voor gekomen ben.
 
Geboren op 16-04-1952 in de wijk Zandberg in
Breda, in de mooiste stad van Noord-Brabant, (maar
dat laatste laat ik voor zijn eigen rekening), in een
gezin dat verder bestond uit Pappa en Mamma, twee
broers Philip en Stijn en twee zusjes Adeline en
Anita. Nadat de gebruikelijke kleuterschooltijd
voorbij was en hij de leeftijd van zes jaar heeft

bereikt, gaat hij naar de lagere school om daarna
naar het Internaat( kostschool) en de Mulo te gaan
in Nijmegen bij de Fraters Maristen en daar heeft
hij vier jaar op school gezeten. Toen was hij het
studeren een beetje moe en wilde hij een vak gaan
leren en is in de Horeca begonnen in Breda. “Maar
dat viel een beetje tegen, want de eerste zes weken
was het alleen maar de privéspullen poetsen zoals
koper en zilver, en toen heb ik tegen mijn Mam
gezegd dat ik er genoeg van had en ben  in een
ander restaurant gaan werken en dat was in het
Hotel Mastbosch in Breda. Daar heb ik veel ervaring
opgedaan en uiteindelijk heb ik het daar gebracht
tot 'Demi-chef de rang'. Ik ben daar gestopt met
werken nadat ik 21 jaar jong was geworden.
Maar het leven gaat verder en ik heb toen het besluit
genomen om naar de Middelbare Hotelschool in
Wageningen te gaan en ik ben daar na vier jaren
studie geslaagd voor mijn vakdiploma. Hier heb ik
ook een Veldense studiegenoot leren kennen en ben
na de studie met hem meegegaan naar Velden en
daar ben ik gaan wonen. Eerst in Hotel Van den
Hombergh en daarna heb ik nog gewoond in de
Lepelaarstraat en in het Centrum in Velden voordat
ik op het huidige adres ben gaan wonen.”
Even terug naar zijn ouders, wat het vermelden

Gemeente Venlo wil thuishulp in een eigen bv
De gemeente Venlo on-
derzoekt of een gemeen-
telijke of regionale over-
heids-bv voor huishoude-
lijke hulp kans heeft van
slagen. Op die manier
moeten banen in deze
sector behouden blijven.

De Venlose wethouder Ramon Testroote wil met zo’n
bv een einde maken aan de marktprikkel in de
wereld van huishoudelijke hulp.
Niet de winst moet leidend zijn, maar wat mensen
aan hulp in de huishouding nodig hebben. In Venlo
is in mei een ondersteuningsteam voor huishoude-
lijke hulp gestart in de wijken Venlo-Noord en Te-
gelen. Hierin werken medewerkers van Proteion

Thuis, de Zorggroep en Thuiszorg Helpende hand
samen in een nieuw zelfsturend team.           
De gemeente coördineert deze wijkteams, de
zorginstanties (Proteion, e.a) verzorgen enkel nog
de personeelszaken voor hun eigen mensen. Mede-
werkers zijn minder bezig met urenregistratie maar
met hulp aan de cliënt. Diverse problemen kent de
pilot al, omdat de zorginstellingen nog niet weten
of ze blijven meedoen.
De wethouder is daar erg resoluut in: "dan organi-
seren wij het zelf". In september wordt geëvalueerd
of de rest van de gemeente meedoet, wat in het
belang van de cliënt zal moeten gebeuren.
Hopelijk komt zo’n gemeentelijke bv van de grond
zodat de marktwerking in deze sector tot een mini-
mum beperkt blijft.

Onbemand tankstation
Heb je bij een onbemand tank-
station een minimaal bedrag op
je pinpas nodig om te tanken? 
 
Jazeker, voordat je gaat tanken
bij een onbemande pomp moet
je eerst je pincode intoetsen. 

Als die klopt wordt tijdelijk een bedrag gereserveerd
van je rekening als borg. Een pre-autorisatie heet
dat, en wanneer je klaar bent met tanken wordt het
bedrag waarvoor je getankt hebt afgeschreven. De
rest van het geld wordt weer vrijgegeven. Het be-

drag dat als borg wordt genomen is over het alge-
meen 125 of 150 Euro. Staat dat niet op je rekening
dan zijn er 2 mogelijkheden en is afhankelijk van
het pompstation waar je tankt. Of je kunt niet
tanken, of er wordt een lager bedrag gereserveerd
dat nog wel op je rekening staat. De pomp zal dan
afslaan op het moment dat de limiet bereikt is.
Hoe laag het bedrag is, hangt af van je bank en van
het minimumbedrag waarvoor je bij de pomp moet
tanken.
 
Ben Gelaudemans
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meer dan waard is: “Mijn Vader had enkele uitzon-
derlijke beroepen: hij was leraar klassieke talen dus
Grieks en Latijn. Daarnaast was hij Wethouder in de
Gemeente Breda en tevens Staatssecretaris van
Onderwijs-Kunsten en Wetenschappen in het Kabi-
net van de Quay bij minister Cals. En dat allemaal
in de jaren eind 1950-1960. Niet omdat mijn Vader
leraar was in de klassieke talen, maar gewoon omdat
het mij ook erg interesseerde, heb ik Duits, Frans
en Engels geleerd, wat later in mijn beroep als
oberkelner goed van pas kwam.
Vaak denk ik nog aan die tijd dat ik op het internaat
zat. Daar gingen we vaak met vrienden en bekenden
in onze vrije tijd voetballen. Mijn hobby’s zijn er
eigenlijk te veel om op te noemen." Maar om te
beginnen is voetballen zijn grootste passie en
vooral voor de club met de naam, NOAD-ADVEN-
DO-COMBINATIE (NAC Breda). Maar er was ook nog
een andere uitleg van deze naam dat was: Nooit
Ophouden Altijd Doorzetten of: Aangenaam Door
Vermaak en Nuttig Door Ontspanning. De club speelt
altijd hun thuiswedstrijden in het Rath Verlegh
stadion in Breda. Verder is hij een fanatiek munten-
verzamelaar en is in het bezit van de vele Jaarboe-
ken, o.a. ‘Het aanzien van’. Maar ook de serie van
Suske en Wiske heeft hij in de overvolle boekenkast
staan. Toch zijn daarmee alle hobby’s waar hij re-
gelmatig zijn vrije tijd mee invult nog niet genoemd
en om er toch nog maar eens enkele te noemen:
TV-kijken, Darten, Tafeltennis, het lezen van
hoofdzakelijk sportboeken, maar ook op vakantie

gaan. Vroeger was dat skiën in de Dolomieten in
Italië met een aantal vrienden.
Maar nu wordt het toch wel tijd om te gaan vragen
of u, beste lezer van ons mooi verzorgd nieuwsblad,
inmiddels hebt kunnen ontdekken waar ik deze keer
op bezoek ben geweest en om te zeggen welk beroep
deze sympathieke meneer altijd heeft uitgeoefend
en waar? Nu lijkt het niet meer zo moeilijk om te
weten over wie wij het hebben.
Om toch nog een klein tipje van de sluier op te

lichten: hij was al die jaren tijdens
zijn verblijf in Velden werkzaam als
oberkelner, in wat nu Hostellerie De
Maasduinen heet, bij de Familie Van
den Hombergh.
 
Maar nadat ik hem de mooie KBO-
balpen heb overhandigd als blijk van
waardering voor het meedoen, is nu
de tijd gekomen om de naam te
noemen van deze sympathieke me-

neer waar ik deze keer op bezoek ben geweest, en
dat is…
 
Maurits Stubenrouch
Pastoor Ellerstraat 1,
Velden                                        
                                          
Frans Theeuwen

'Dorpsfeesten Velden' start met nieuw ‘Senioren-Matinee’!
Dit jaar op de Dorpsfeesten Velden ofwel de ‘Bra-
derie’ een primeur: Speciaal voor de vele senioren
van Velden en omstreken presenteert de organisa-
tie van de Dorpsfeesten op zaterdagmiddag 12
september om 14.00 uur de allereerste Senioren-
Matinee! Een bijzonder gevarieerd programma met
onder andere optredens van Gemengde Zangvere-

niging Animo, De Moorbleum-
kes,'Goud-van-Oud-Cantus' door
de Theelen-Kids, dansstudio
Liselotte Gijsen, en Ben Verdel-
len wordt u aangeboden. Voor
slechts € 5,00 per persoon kunt

u een gevarieerd programma volgen, heeft u een
gereserveerde zitplaats (stoel met rugleuning) en
ontvangt u een kopje koffie of thee met vlaai en nog
2 consumptiebonnen. In een unieke samenwerking
met onze Veldense Jeugdclub JFK zorgen we voor

een haal- en brengservice voor iedereen die dit nodig
heeft.
Meer info en kaartverkoop op de volgende dagen:
-Tijdens de Open Eettafels bij Hostellerie De Maas-
duinen op 12 en 26 augustus;
-Tijdens de Open Inloopmiddag in de Rozenhof op
vrijdag 14 augustus, om 14.30 uur; 
 
Opgave voor de gratis haal- en brengservice kan bij
het kopen van de kaarten of via telefoonnummer
06-48347701 (Alexander Flos).
 
Zorg dat u erbij bent, reserveer datum en tijd nu
alvast op uw kalender en hou het ‘Klokje’ in de gaten
voor verdere informatie.
 
De organisatie van de Dorpsfeesten Velden
 

Sloop leegstaande panden in Velden
Iedereen is het wel opgevallen dat het toch wel erg
lang duurt met de sloop van de leegstaande panden
in Velden. In de ‘De Limburger’ heeft enige tijd
geleden gestaan dat binnenkort – na de bouwvak-
wordt begonnen met de sloop van de diverse panden
in Velden. Vlak voor de bouwvakvakantie sprak ik
de projectleider van de gemeente Venlo.
De aannemer begint volgens de huidige planning
direct na de bouwvakvakantie met de sloop van de

voormalige ‘St.-Sebastianusschool’ aan de Veer-
weg. Daarna is ‘De Kiêsstolp’ aan de beurt.
De diverse andere leegstaande panden worden
aansluitend afgebroken. ‘De ‘Blokkendoos’ sluit de
rij van de te slopen panden.
Aannemer Bloem uit Panheel is de laagste inschrij-
ver voor het totaalbestek van de diverse panden.
 
GvR.
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Weet je nog van toen?

Bovenstaande foto, de namen van personen op deze
foto en een gedeelte van onderstaande  tekst zijn
afkomstig uit: Deel 3 ‘Kent u ze nog… de Veldense
Kiêszek'. Deze foto is genomen na afloop van een
danscursus die omstreeks 1957 gegeven werd door
danslerares Jeanne van Rooij uit Venlo.
 
Bovenaan staan, van links naar rechts: Jeanne van
Rooij; Stef Engels; Jan Crommentuyn; René Poels;
Leo Lommen; Sjaak Peters; Sjaak Engels; Wim
Lucassen; Heins Evers; Toke Smits en Leo van Lin
uit Lottum.
Op de toneeltribune zitten: Twan Verhaegh uit
Lomm; Maria Hagens; Mien Brueren; André Zeelen;
Ans Dirkx; Leen Peeters uit Lomm; Twan Schoofs;
Maria Kusters; Jan Fitten; Els Fleuren; Cor van Lin
uit Lottum; Jan Smits; Vosbeek uit Lottum en staand
iemand uit Venlo en Pierre Lamers (medewerker
danscursus)
Voor de tribune zitten: Jeu Schoofs; een onbekende;
Annie Clabbers; Michel Peeters; Sjaak Willemsen uit
Lomm; Jeu Deenen uit Lomm; Mientje Driessen;
Henk Geelen; juffrouw Van de Ven (Café De Koekoek
Venlo) en staand Anita Driessen van de danscursus.
Op de dansvloer zitten: Roos Peeters; Mie Beurskens
en Elly Jacobs.
 
Enkele bijzonderheden van zo’n danscursus zoals ik
die in 1959 zelf beleefde. De cursus bestond uit zo’n
12 lessen en werd in de herfst- winter ‘s avonds
vanaf 19.00 uur gegeven. Jeanne van Rooij had de

leiding en Anita assisteerde. Het begon allemaal
met: 'De heer vraagt een dame'. Bij 'een dame
vragen' moest je dame aankijken en een kleine
buiging maken. Je  keek eens rond en dacht: “Daar
stap ik eens op af.” Eerst leerde je hoe je een dame
vast moest houden. In het begin soms wat hard-
handig maar dat mocht de pret niet drukken.
De eerste lessen werden begonnen met de basis-
passen van de Foxtrot ‘Zij- sluit zij- etc.' en de
Tango. Later werden de dansen wat moeilijker en
meer en meer verstopten de mannen zich heel even
op het herentoilet. Bij Jeanne ging dat grapje echter
niet op, want die kwam de mannen persoonlijk van
het toilet halen. Soms lukte een bepaalde dans
gewoon niet. Op zo’n moment kwam Jeanne je even
persoonlijk les geven. Ze drukte jou met haar ste-
vige figuur volledig tegen zich aan en liet je vervol-
gens alle hoeken van de zaal zien. Feit was echter
wel dat met haar de moeilijke dans wel lukte.
 
Als de gehele cursus erop zat, had je een uitwisse-
ling met andere dorpen in de buurt waar Jeanne ook
een cursus had gegeven. Zodoende hadden wij
vanuit Wellerlooi een uitwisseling met Velden.
Jeanne wilde graag dat de cursisten van Velden met
de cursisten van Wellerlooi met elkaar dansten. Je
moest in het begin van de avond een dame uit een
ander dorp halen en daar die avond verder mee
dansen en aan tafel zitten. Ik weet nog dat die avond
Truus Vermazeren mijn partner was.             
                                                                G.v.R.
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Uit de bestuursvergadering van 1 juli 2015
Frans Vousten meldt 4 nieuwe leden.
 
Bestuur start met de voorbereiding
voor het organiseren van een leuke
middag voor de vele vrijwilligers van
onze vereniging.

 
KBO-Velden schrijft zich in voor de verkeersquiz,
die in het najaar door Veilig Verkeer Nederland wordt
gehouden. Overige informatie: zie artikel elders in
deze Nieuwsbrief.
 
Het braderiecomité heeft het KBO-bestuur gevraagd
om – mogelijk - samen een seniorenmiddag te or-
ganiseren op de zaterdagmiddag van de braderie.

Hoewel we als KBO alles al zoveel mogelijk kosten-
dekkend organiseren, blijven bepaalde kosten, zoals
de Nieuwsbrief, toch op onze begroting drukken.
Het bestuur onderzoekt of er- zoals diverse collega-
verenigingen al doen- eenvoudige werkzaamheden
voor andere verenigingen/stichtingen gedaan kun-
nen worden om deze kosten op te kunnen vangen.
 
Enkele leden van de KBO zijn niet helemaal tevreden
over de bezetting van de posten voor de Wandel4-
daagse. Een afvaardiging van het bestuur bespreekt
dit met de organisatie.
 
GvR
 

Verdiepen van de Maasbodem Arcen-Venlo
Zoals u wellicht gelezen of gehoord hebt, wordt
tussen Arcen en Venlo de Maas met zo’n 2 tot 3
meter uitgediept. Zo krijgt de rivier meer ruimte
voor waterafvoer. Behalve de waterstand in de Maas
zakt ook het grondwater in de omgeving. Om dit op
te vangen, verhoogde Rijkswaterstaat de water-
stand (peilopzet wordt dit genoemd) in 2 fasen.
Vorig jaar met 10 centimeter en een 2-tal weken
geleden met 15 centimeter. Al met al wordt door
Rijkswaterstaat de nodige voorzichtigheid in acht

genomen om schade ten gevolge van het uitdiepen
van de Maas en de daarmee samenhangende peil-
opzet te voorkomen. Ondervindt u – KBO-lid- toch
schade, meldt dit dan via www.rws.nl/maaswerken-
klachten.
Voor meer algemene vragen neemt u contact op
met Rijkswaterstaat 0800-8002
 
GvR
 

Activiteiten in sept./okt.

1 sept. Fietsmiddag;
2 sept. Bestuursvergadering;
2 sept. Kienmiddag;
15 sept. Najaarsreis;
16 sept. Kienmiddag;
29 sept. Nestor/Nieuwsbrief;
6 okt. Fietsmiddag (met Jac/Sraar)
7 okt. Bestuursvergadering;
7 okt. Kienmiddag;
20 okt. Fietsmiddag (met Jac/Sraar)
21 okt. Kienmiddag;
27 okt. Nestor/Nieuwsbrief.

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek, line dance,
biljarten etc. vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
'De Vilgaard’ plaats. In onderstaand overzicht de
data van de overige activiteiten voor de maanden
september en oktober 2015 weergegeven.
 

Cursussen computer, tablet etc. starten in september
Speciaal voor oud-cursisten en alle 40+'ers die ‘iets
méér’ met de computer, laptop of tablet willen doen.
Kom naar de open dag op vrijdag 14 augustus
2015 van 14.00-17.00 uur.

Leercentrum SeniorWeb,
Vilgert 21A
 
Secretariaat telefoon 077- 4721065

Geneet van ut laeve 
Kom geneet maar van ut laeve
laot dien hert maar waer zinge
en laot dan de traone van geluk
maar ens oet dien auge springe.
                 
Die dich waer bliedschap gaeve
nao al die jaore van zwaore druk
eine erm dae dich wil umringen.
un teiken van waer groeët geluk.
 
Luuster maar nao dien geveul
maar koester de leefde intens
gun dich zelf eine twiede ronde
en trek maar ens zelf de grens.
 
Zurg same veur dat moeie doel
kom zeen ut neet as ein zonde
leef hebbe huurt beej de mins
begin maar aan eine nieje ronde.
 
Frans Theeuwen
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KBO-reis naar Rotterdam

In de vorige Nieuwsbrief gaf Frans Theeuwen in een
impressie de voorjaarsreis heel mooi weer. Zelf nam
ik ook deel aan deze mooie, interessante reis. In de
vorige Nieuwsbrief was echter te weinig ruimte om
bepaalde bijzonderheden/wetenswaardigheden over
Rotterdam te vermelden. Beknopt enkele zaken op
een rij. Op de foto’s ziet u het grote Franse Contai-
nerschip en het historische Delfshaven.
De Rotterdamse haven
Rotterdam heeft de grootste haven van Europa en
staat met 451 miljoen ton rond de top 10 van de
wereld. China is met verreweg de meeste grote
havens het beste vertegenwoordigd in de top 10.
Rotterdam dankt zijn positie aan de uitstekende
bereikbaarheid via de zee, de achterlandverbindin-
gen en de vele bedrijven en organisaties, die in en
voor het haven- en industriegebied actief zijn. 
We zien in de haven een groot Frans Containerschip
van 260 x 32 meter de ‘CMA CGM  Jade’. Dit schip
dat in 2007 is gebouwd, heeft een laadvermogen
van zo’n 40.000 ton.
Bombardementen in de oorlog
Rotterdam heeft het in de Tweede Wereldoorlog
hard te verduren gehad. Op 14 mei 1940 bombar-
deerden Duitse bommenwerpers de mooie, oude
binnenstad. Totaal zo’n 800 mensen kwamen om
het leven en 24.000 woningen werden vernield en
brandden geheel uit. Eveline, onze gids, merkt dan
ook regelmatig op: ‘Nu bevinden we ons binnen of
nu gaan we buiten de brandgrens’. En of een en
ander nog niet voldoende was, geschiedde op 31
maart 1943 de volgende ramp: de geallieerden
bombardeerden per ongeluk- door slechte naviga-
tie- de wijk ‘Spangen’. De bedoeling was een
scheepswerf te bombarderen waar Duitse onder-
zeeërs werden gemaakt. Dit ‘vergeten bombarde-
ment’ eiste 400 mensenlevens en veel woningen in
de wijk werden vernield.

De rondrit
Met de vlotte gids Eveline in de bus rijden we richting
haven. Even wachtend op de kade vertelt Eveline
over het voormalige directiegebouw van de Holland-
Amerika Lijn wat nu een hotel is, over de hoge
gebouwen zoals De Maastoren (165 m), New Or-
leans (158 m) en Delftse Poort (151 m). Hoogste
punt van Rotterdam is de Euromast (186 m).
Opmerking: In Dubai gebouwen tot een hoogte van
meer dan 800 meter. We gaan verder en komen
langs de Markthal, de kubuswoningen en vervolgen
de route verder over De Blaak, Coolsingel, Hofplein
en Weena. We passeren het nieuwe station, de wijk
‘Spangen’, en Diergaarde Blijdorp. In de bus vertelt
Eveline tussentijds waar Piet Hein, Bram Peper,
André van Duin en Pim Fortuyn hebben gewoond of
nog wonen. Even stoppen bij het historische Delf-
shaven. Heel mooi om dit te zien.
We hebben nog even tijd over en rijden naar het
Feyenoord stadion, dat is gebouwd in 1934 en plaats
biedt aan 51.000 toeschouwers. Links en rechts
maar ook elders in Rotterdam zien we veel groen-
singels en grote en kleine parken met vijvers,
aangelegd door Nicolaas Rose, stadsarchitect van
Rotterdam van 1839-1850.
Op de terugweg naar de Erasmusbrug vertelt Eve-
line tenslotte dat ‘Katendrecht’ op dit moment een
9 op de schaal van veiligheid verdient.
 
Kortom: We hebben veel gezien en gehoord van de
haven en de binnenstad van Rotterdam. Duidelijk
is dat door vele partijen hard werd – en nog wordt-
gewerkt om Rotterdam als haven en als stad op de
kaart te zetten.
 
Ger van Rensch

Gelukkig
Och wát bin ik toch gelukkig,
Huur se dukker wal op straot.
Me hóf zich dao vur ni te schame,
Want dát kán zaeker gen kwaot.
 

Dát `t aanstik, wie en virus,
Zuu `t allerbeste zien,
En me hóf ni nar d’n dokter,
Want gelukkig zien, duit gen pien.        Jan Arts
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Voor overige leden van bestuur en redactie: zie Jaarprogramma.

Opening BMV ‘De Vilgaard’
Van de projectleider van de gemeente Venlo ontvin-
gen wij als bestuur van de KBO-Velden het volgen-
de bericht:
Zoals bekend is begin dit jaar de Brede Maatschap-
pelijke Voorziening ‘De Vilgaard’ in Velden in gebruik
genomen. Binnenkort wordt fase twee, de inrichting
van de buitenruimte, afgerond.
Op vrijdag 2 oktober a.s. zal de officiële en feeste-
lijke opening van het gebouw en buitenruimte

plaatsvinden. De officiële openingshandeling is ge-
pland tussen 13.00 en 14.00 uur waarna het gebouw
kan worden bezichtigd. Daarnaast zullen er door de
gebruikers van het gebouw diverse activiteiten
worden georganiseerd.
Wij verzoeken u deze datum en tijdstip van de offi-
ciële handeling in uw agenda te reserveren. Begin
september 2015 volgt de uitnodiging en het pro-
gramma van alle festiviteiten.


