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Oog voor Senioren

Angeline Ewalts-Wijlaars Senior van het jaar

 
‘Gekke Maondaagvereniging De Wuilus Velde’
maakt jaarlijks tijdens de Seniorenzitting de Senior
van het jaar bekend. Zondag 15 november 2015
roept 'Vors' Harold Hafmans van ‘De Wuilus’ voor-
zitter Ine Jacobs van de KBO-Velden op de bühne
van de BMV ‘De Vilgaard’ om de Senior van het jaar
bekend te maken. ‘Dit jaar is het een vrouw’, aldus
Ine. De mannen hebben dus al geen kans meer.

Al gauw roept Ine Angeline Ewalts naar boven.
Angeline is totaal verrast en als Ine haar kenbaar
maakt dat haar man Jan op de hoogte is, vindt ze
het helemaal onbegrijpelijk.
Angeline heeft plaatselijk, provinciaal en landelijk
voor de gemeenschap gewerkt. Zo was ze raadslid
van de gemeente Arcen en Velden. In die tijd heeft
ze eveneens veel tijd en moeite gestoken om de
vrouw in de samenleving een volwaardige plaats te
geven (emancipatie). Verder benoemt Ine nog be-
stuursfuncties/vrijwilligerstaken zoals Hartstich-
ting, Vrouwenvereniging EVA en de Jeu de Boules-
club. Ook is ze nog diverse jaren bestuurslid geweest
voor de KBO-Velden. Kortom Angeline staat altijd
klaar voor de gemeenschap van Velden.
Heel mooi dat ze de onderscheiding ‘Senior van het
jaar’ ontvangt. Prins Jeroen hangt Angeline deze
onderscheiding om. Na de bloemen van 'Vors' Harold
staan haar kinderen en kleinkinderen klaar om haar
als eersten te feliciteren.
 
GvR
 

Dorpswandeling Velden voor herhaling vatbaar

 
Op zaterdag 14 november 2015 is de dorpswande-
ling ‘Velde geit plat’ gehouden. De titel van de
wandeling staat voor de gedaantewisseling die het
dorp heeft ondergaan. Als initiatiefnemer Pieter
Duijf om 13.00 uur bij het ‘Trienkesbeeld’ arriveert

staan er al een 30-tal belangstellenden klaar die de
wandeling graag mee willen maken. Pieter geeft aan
iets meer dan een uur te willen lopen, af en toe stil
te staan op bepaalde plekken en daar aan de hand
van oude foto’s aan te geven wat hij zelf weet, maar
ook heel graag wil horen wat de (oud-) Veldenaren
weten. Veel interessante verhalen en anekdotes
worden verteld tijdens het lopen van de route:
Markt, Schoolstraat, pad langs de woning van de
famillie Ewalts naar de Kloosterstraat, Klooster-
straat, Markt, Dorpsstraat, Wilhelminastraat, Rijks-
weg en terug naar de Markt.
Daarna wordt nog even een bezoek gebracht aan
Hostellerie ‘De Maasduinen’ om wat te drinken maar
zeker ook om nog meer verhalen te vertellen en om
oude foto’s uit te wisselen. Al met al de moeite waard
en zeker voor herhaling vatbaar.
 
GvR
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Van de voorzitter...
In 2016 viert de Wuilus het feit dat
deze vereniging 6 x 11 jaar bestaat.
Dit wordt de komende weken groot
gevierd met een extra zitting op de
markt en een speciale jubileumre-
ceptie. 2016 is ook voor de KBO een
kroonjaar. In 1956 werd de AOW
ingevoerd en werd door Pastoor

Linssen de bejaardensociëteit opgericht. Iedereen
van 65 jaar of ouder kon daar aan deelnemen. De
eerste jaren was het hoofdzakelijk een kaartclubje
en zorgden de dames voor de koffie, maar geleide-
lijk aan werden de activiteiten uitgebreid. De socië-
teit sloot zich aan bij de diocesane Bond voor Be-
jaarden en Gepensioneerden die in 1951 was opge-
richt. Later werd dit de KBO. Dit alles betekent dat
de KBO in Velden in 2016 ook een jubileum te vieren
heeft. We bestaan komend jaar 60 jaar!

Binnen het bestuur hebben we ge-
sproken over de manier waarop we
dit zouden kunnen vieren: moet er
een jubileumboek worden uitgege-
ven? Willen we een receptie en wat
doen we voor onze leden? Iedereen

was van mening dat er geen officieel feest moet
komen maar dat we in 2016 wel iets speciaals voor
onze leden moeten organiseren. Maar wat? Eigenlijk
willen we graag uw mening horen. Misschien hebt
u wel een leuk idee waar wij nog niet aan gedacht
hebben! Laat het ons weten en stuur uw suggestie
naar: voorzitter@kbovelden.nl
Hebt u geen email dan kunt u ook bellen naar:
077-4729057.
 
Met vriendelijke groet,
Ine Jacobs, voorzitter
 

Alles wat u moet weten over uw zorgverzekering
In het magazine Leef!
nummer 86 van de Servi-
ce Apotheek heeft onder-
staand artikel gestaan.
Ook is daarin vermeld dat
opzeggen van uw huidige
verzekering vóór 31 de-

cember 2015 en het kiezen van een nieuwe verze-
kering vóór 31 januari 2016 dient te geschieden.
Wellicht hebt u dit magazine niet ontvangen of het
artikel niet of niet goed gelezen.
Daarom de belangrijkste dingen die u in ieder geval
moet weten nogmaals in dit artikel.
 
De basisverzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is ver-
plicht een basisverzekering af te sluiten om de
kosten van ‘noodzakelijke’ zorg te dekken. De
overheid bepaalt welke zorg opgenomen wordt in
het basispakket. Zorgverzekeraars hebben een
‘acceptatieplicht’: u kunt dus overal waar u wilt een
basisverzekering afsluiten, ongeacht uw leeftijd of
gezondheidstoestand. Een zorgverzekeraar mag u
nooit weigeren. Uw basisverzekering verzekert u
voor alle noodzakelijke zorg. Toch moet u soms
meebetalen. Hoe zit dat precies? U betaalt mee aan
uw zorg als u nog niet voldaan heeft aan uw eigen
risico. In 2015 bedroeg het ‘verplichte’ eigen risico
375 euro. Pas als u het eigen risico heeft betaald,
begint uw zorgverzekeraar met het uitkeren van de
vergoeding. Het eigen risico geldt niet voor alle zorg
uit het basispakket; een bezoek aan de huisarts valt
er bijvoorbeeld niet onder. Daarnaast kan het zijn
dat u voor bepaalde zorg maar ook voor bepaalde
geneesmiddelen, een eigen bijdrage betaalt.
 
Drie varianten basisverzekering
Als u een basisverzekering kiest, let dan goed op of
u een naturapolis, budgetpolis of restitutiepolis

selecteert. Wat is het verschil? Uw zorgverzekeraar
heeft contracten afgesloten met bepaalde zorgaan-
bieders. Niet met allemaal. Met een naturapolis
vergoedt uw zorgverzekeraar alleen de zorg volledig
bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Als het
ziekenhuis, de fysiotherapeut of apotheek van uw
keuze geen contract heeft met deze zorgverzekeraar
moet u op zoek naar een zorgaanbieder die wel
gecontracteerd is. Of u moet een deel van de kosten
zelf betalen. Voor een budgetpolis geldt dat u bij
bepaalde type aandoeningen bij een select aantal
zorgaanbieders terecht kunt. Kiest u een andere
zorgaanbieder, dan moet u een groter gedeelte van
de zorgkosten zelf betalen. Sluit u een restitutiepo-
lis af, dan kunt u naar iedere zorgaanbieder van uw
keuze en heeft u de zekerheid dat dit wordt vergoed
door uw zorgverzekeraar. Maar let wel op: uw
zorgverzekeraar vergoedt in dit geval een zogeheten
‘marktconforme vergoeding’. Welke maximale
vergoedingen uw zorgverzekeraar hanteert, leest u
in de polisvoorwaarden.
 
Preferentiebeleid
Ook hanteren sommige zorgverzekeraars een pre-
ferentiebeleid voor geneesmiddelen. Dit staat los
van het type basisverzekering dat u kiest. Zodra het
patent van een geneesmiddel verloopt, gaan ande-
re farmaceutische bedrijven dat geneesmiddel na-
maken. Er komen dan meerdere geneesmiddelen
op de markt, met dezelfde werkzame stof. Binnen
deze groep van geneesmiddelen met dezelfde stof
wijst de zorgverzekeraar één (of meerdere) voor-
keursgeneesmiddelen aan. Vaak is dit het middel
met de laagste prijs. Dit kan echter wel betekenen
dat u soms moet wisselen van merk geneesmiddel,
indien u niet wenst bij te betalen voor uw genees-
middelen.
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Informatie van het Sociaal Wijkteam

Het Sociaal Wijkteam houdt op woensdag 4 novem-
ber 2015 samen met de Dorpsraad Velden een in-
formatieavond. Een afvaardiging van het bestuur
van de KBO-Velden bezoekt samen met het Inloop-
team van ‘De Rozenhof’ de informatieavond.
De leiding van deze avond heeft Fred Baars (wijk-
coördinator). De navolgende teams presenteren
zich: Het Sociaal Wijkteam, het team Informatie en
Advies en het Inloopteam.
Onderstaand een samenvatting van een en ander
en relevante informatie van de website van de ge-
meente Venlo.
 
Wijkcoördinator
De heer Fred Baars is wijkcoördinator in Venlo-
Noord, Velden, Lomm en Arcen.
Een van de belangrijkste taken van een wijkcoördi-
nator is de partners zoals Politie, Woonwenz,
Scholen, Dorpsraad, Huis van de Wijk, wijkonder-
steuners, gemeente Venlo in een netwerk te krijgen.
 
Kwartiermaker
Een kwartiermaker is iemand die is belast met de
voorbereidingen en organisatie van iets nieuws.
Voor het wijkteam verbindt hij/zij initiatieven en
initiatiefnemers in de dorpen/wijken. Veel bewoners
zijn al bezig met een of ander initiatief. De kwar-
tiermaker stimuleert andere bewoners om ook mee
te doen.
 
Sociaal wijkteam
Vanaf januari 2015 werken in de hele gemeente
Venlo Sociale Wijkteams. In het Sociaal Wijkteam
werken verschillende zorg- en dienstverleners sa-
men. Ze werken in de wijk, dicht bij de bewoners,
kennen de wijk en gaan persoonlijk in gesprek met
inwoners over de ondersteuningsvraag. 
Op deze manier worden zorg en welzijn met elkaar
verbonden. De Sociale Wijkteams zijn gekoppeld
aan de Huizen van de Wijk, en worden evenwichtig
verspreid over Venlo. Met deze werkwijze heeft de
burger één entree tot ondersteuning op het gebied
van werk, wonen, welzijn en zorg.
Het Sociaal Wijkteam is een belangrijk instrument
om de nieuwe taken die vanuit het Rijk overgeheveld
worden naar de gemeenten, namelijk de jeugdzorg,
de AWBZ en de Participatiewet, goed uit te kunnen
voeren.
 

Informatie en advies
Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen,
jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en
Adviespunt bij u in de buurt. Als dit nodig is, sturen
zij u door naar het Sociaal Wijkteam.
Dit Informatie- en Adviespunt zit op dinsdagmorgen
van 9.00-12.00 uur in de BMV ‘De Vilgaard’.
 
Huis van de Wijk
Het Huis van de Wijk is een laagdrempelige, open-
baar toegankelijke ontmoetingsruimte voor en van
inwoners van de wijk of buurt. Het Huis van de Wijk
is gebaseerd op de visie dat we in Venlo willen dat
alle inwoners meedoen, zo goed mogelijk, zo lang
mogelijk en zo zelfstandig mogelijk, ook in de toe-
komst. Hierbij wordt, meer dan voorheen, een be-
roep gedaan op zelfredzaamheid en eigen verant-
woordelijkheid. Dit betekent niet dat de burger
voortaan alles zelf op moet lossen. Zelfredzaamheid
staat centraal: mensen redden zich samen, ze doen
het samen zelf.
 
In Velden vormen de ontmoetingsruimten van ‘De
Rozenhof’ en de BMV ‘De Vilgaard’ samen het ‘Huis
van de Wijk’.
 
De Open Inloop
De Open Inloop is voor iedereen: jong en oud, be-
woners uit de wijk, maar ook voor mensen die nu
nog hun dagbesteding elders hebben.
Op de Open Inloop in het Huis van de Wijk zorgen
vrijwilligers en professionals voor begeleiding en
ondersteuning. Voelt u zich weleens alleen en hebt
u behoefte aan contact met anderen kom dan eens
naar ‘De Rozenhof’.
Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag
en  vrijdag  van 9.30-11.30 uur.
 
Verdere bijzonderheden op deze informatieavond
De informatieavond is interessant en zeer leerzaam.
 
De informatie komt binnenkort ook regelmatig in
het ‘Klokje’ en de Nieuwsbrief van de KBO-Velden.
 
Voor ‘De Rozenhof’ wordt een rolstoel gevraagd om
af en toe even met mensen te kunnen wandelen.
 
Afvaardiging KBO-Velden
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Brief van “FRENSKE” van de Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 23
van 1 – 15 Oktober 1948
 
Liefe  jongens !!!
 
Ik ben zondag met de prosessie mee
gewees naar de schandelse kermis
maar der waare nog meer mense op

de kermis dan in de prosessie en de vanfaar heef
daar een beestig mooij konzerd gegeeven waar de
schandelse boere erch blei mee waare want der was
der laats  geene eene meer daar  en koffie gedron-
ke hebbe we daar overal krege we de vlaaij en de
krintemik  uit  alleen waar ze een seerenaadje
bragte hadde ze er niet  opgerekend en piejeer van
dkke mik heef nu grote ruuzie met schoester hen-
driks want die zein hont heef tege dikke mik zein
vrouw zein kinderwage geplas en achnes van lies
van pompe piet en van lei van nate sjang van de
osseberg is met de arm in een zaag gevalle maar
hei hank  gelukkig nog draan en we hebbe hier een
erche joeksige sirkus op de merret en die meneer
die zei dat dat jonge  meisje 61 jaar was en de
tweede avond was ut zo druk dat ut niet meer
doorging  en toen dankte die meneer voor de grote
belangstelling  en schiks jan zein paart is der weer
van door gegaan en toen ging jan gouw dronder
ligge en nu lig hei in bet  en heef hei de knook ge-
brooke onder aan de ruk maar niet verder en toen
vlooge schoofs zein koeje allemaal uit de wei maar
toen kwam weejer graat met zein vrouw met de
reek  en die hebbe weer alles truggeranselt en op

de reiksweg is een groote vragwage met appels en
peere in brant gevlooge en der zein daar nu femie-
lies die voor twee jaar genoeg hebbe die hadde zig
snags allemaal gewaarschuwt maar toen ik smorges
kwam kreeg ik niks meer dan gebakke peere en de
bisschop is deze week hier gewees om mig te vorme
en hei lagde drek toen hei mei zag en toen heef hei
mei ekstra gevormt en de juffrouw van sjeng flin-
seberg was mein geul en de sniejer van hees mein
 peeter en nu ga ik iedere zondag bij de geul en bei
de peeter een zondagssent haale dat doet joepie
van de koster ook en o jonges kuupers toen uit in-
dieje is nu ok trug en we hebbe joeks gehat en ik
ben ook daar gewees  en ik kreeg een beestig grote
borrel beina een emmer vol en toen kreeg ik een
botram  met een lap schink waarmee ik de ganse
kamer kan behange en hant van haff die ging als
een egte veldense jonge naar toon zein fees toe en
hei kwam druit als een egte roothuit want hei heef
geen vel meer op zein neus en niemant weet  hoe
ut kan en de vanfaar heef fein gespeeld en toen heef
fein teruggesprooke maar een keer verslikte hei zig
efkes maar toen hielt kuipers jan hem gouw een
hant in de rug en hoop ik dat toen maar weer gouw
naar indieje truggaat en weer gouw trugkomp dan
hebbe we weer fees en nu ga ik weer met joeks naar
bed en hoop dat jullie gouw  allemaal trugkome dan
hebbe we weer groot fees en dan kreige jullie  nog
een keer de hartelijkste groete van jullie eeeeenig
liefhebbende frenske.                                                  
                                                                   F.V.

Biljarten en kaarten voor senioren in De Vilgaard 
Een impressie…
 
Wat vroeger voor de meeste bezoe-
kers die zich nu op dinsdagmiddag
verzamelen in De Vilgaard, en die
toen nog jong waren, onmogelijk
was, is op vandaag gewoon en van-
zelfsprekend. Iedere dinsdag vanaf

13.00 uur komen de eerste deelnemers aan in de
daarvoor gereserveerde ruimte en daarna begint
het kaarten en het biljarten.
Gaandeweg komen er nog een aantal mannen
binnen en als dan vier mannen beginnen met biljar-
ten aan twee biljarttafels, gaat de rest aan een of
twee tafels zitten en daar begint dan het rikken met
vier of vijf personen wel met dien verstande dat om
de beurt dan iedere keer na een spel een persoon
stil moet zitten omdat rikken maar met vier perso-
nen gespeeld kan worden.
Van achter de biljarttafels hoort men geluiden die
onmiskenbaar te maken hebben met deze sport en
dat zijn de uitspraken van: te dik, te dun, te weinig
effect, en ‘ik kan ut kriet neet vinde’, ’hoevuel hebs
dich der gemaakt’, en dat heeft allemaal te maken
met het maken of missen van punten in de biljart-
sport. Maar ook aan de tafels waar gekaart wordt,

hoor je geluiden die met het kaarten te maken
hebben zoals: 'ik rik' of 'ik piek', ’ik speul eine mi-
serere’ en ‘dich mos gaeve’. Het zijn echt gezellige
en ontspannende dinsdagmiddagen die niemand
zou willen missen.
Maar het mooiste van alles is dat het allemaal ge-
woon voor de ontspanning gaat. Er worden geen
punten geteld of geregistreerd en de uitslag is als
het spel beëindigd is eigenlijk al weer vergeten.
Onder het genot van een lekker kopje koffie of iets
anders gaat de middag in een snel tempo voorbij.
Er is al eens aangegeven dat ieder KBO-lid altijd
welkom is. Zo ook voor die dames die het biljarten
willen leren of welke ontspanning er nog meer
voorhanden is zoals jokeren of rikken of noem maar
op. Wat nodig is om hieraan te kunnen deelnemen
is alleen het meebrengen van een zonnig humeur
en de portemonnee en dan is de middag zeer zeker
geslaagd. Kom gerust eens een keer kijken en proef
de gezellige sfeer die er altijd is.
 
Dus leden van de KBO, wat zeggen we: tot ziens op
dinsdagmiddag in de Vilgaard.
 
Frans Theeuwen
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Op deze foto zien we het bruiloftsgezelschap, dat
het 40-jarig huwelijksfeest gaat vieren van Graad
en Marie Duijf-Luijten. Zij trouwden op 16 april
1918. Deze foto is dus uit 1958.
Op de achtergrond zien we de drogisterij van ‘Mam
van de Verver’ aan de Rijksweg. Rechts daarvan ligt
het zuivelfabriekje van Kuüb Duijf, de broer van
Graad. Graad was de melkventer. Hij haalde de melk
op bij de boeren in de nabijgelegen buurtschappen
en bezorgde deze bij klanten her en der in Venlo.
Kuüb maakte van de overgebleven melk bijvoor-
beeld kaas en boter. Het gezelschap loopt hier door
de Wilhelminastraat (met rechts het ouderlijk huis
van Hay en Jan Lucassen) naar de kerk.

Bruiloften duurden volgens goed gebruik in die
dagen een hele dag, die begon met een mis en werd
vervolgd in een feestzaal, in dit geval -hoe kan het
anders- Het Wapen van Velden. Op de foto herken-
nen we onder anderen Jetje en Hay Duijf-Könisser
(links). Voor hen lopen hun dochters Annie en Maria.
Helemaal rechts lopen Annie en Jan Duijf-Clemens.
Ook zien we Mia van Bers-Duijf, Annie Janssen--
Duijf, Pierre Duijf en Gerda en Theo Peeters-Duijf.
In het midden loop ik als peuter van 3 aan de hand
van mijn moeder, Betsy Duijf-Thijssen. Het bruids-
paar zelf is niet zichtbaar op de foto.
 
Pieter Duijf

Weet je nog van toen?

As blaedjes vleege
Ut is herfst as ik de blaar zeen gaon
In strakke rieje van ganse kale buim
Efkes huurste ut snürke van de wind
Drueëg weit haen wie in eine druim.
 
Greun, nou nog in dees werme waeke
Wao mais geoeëgst en de stronke staon
En holtdoeve zonder trekdrang vleege
Ut veld ruume um van os weg te gaon.
 
Want as ik nou naeve de maas wandel
Vaegt edere baum zien mantel schoeën
Dan danst ut landschap veur mien auge
In de felle kleure gael, roeëd en broen.

Muskes vinde ein varlaore botterham
Kwebbelend strieje zeej um dat broeëd
Wat zoel ik gaer met eur wille praote
Velt de sperwer aan dan zien zeej doeëd.
 
Dan kumpt dae wind, dae werme wind
Oet ut oeëste, en weit as eine wildeman
Vol in ut gezeech van hieël vuel minse
Ut is net of den herfst ok schildere kan.
 
 
 
Frans Theeuwen
 

5



Uit de bestuursvergadering van 4 november 2015
Frans Vousten meldt weer
evenals vorige maand 5
nieuwe leden.
 
Herman Middelink gaat
zorgdragen voor het bij-
houden van de website

van de KBO-Velden. Ine Jacobs en Marie-José Peters
zijn de contactpersonen namens het bestuur.
 
In de verkeersquiz van de KBO-Velden die enige tijd
geleden in de BMV is gehouden, scoorden we ge-
middeld een 6,8. Alleen als we finalist zijn van deze
verkeersquiz zullen we de finale in Roermond bij-
wonen.

Voor de vrijwilligersmiddag en het dansmatinee die
respectievelijk op 10 en 28 november 2015 worden
gehouden worden de laatste puntjes op de i gezet.
 
Volgend jaar bestaat de KBO-Velden 60 jaar. Aan
de leden wordt gevraagd om mee te denken over
een bescheiden viering van dit jubileum.
 
Binnen het bestuur dienen de plaatsvervangende
functies van voorzitter, secretaris en penningmees-
ter ingevuld te zijn. Het bestuur kijkt nog uit naar
een vice-voorzitter.
 
GvR
 

Website KBO-Velden weer actueel
De KBO-Velden heeft in de zomer van 2009 een
nieuwe website gelanceerd. Op verzoek van het
bestuur van KBO-Velden heeft Jo van Keeken-
destijds vicevoorzitter-  samen met een familielid
van hem deze opgezet. Een ander lid van onze
vereniging namelijk Huub van den Hombergh heeft
als webmaster de website een aantal jaren bijge-
houden. Huub is enkele jaren geleden gestopt.
Jo heeft toen aangegeven de website nog wel even
bij te houden. We zijn op zoek gegaan naar een
nieuwe webmaster. Het is overigens best moeilijk
om iemand te vinden die dit kan/wil doen. Herman
Middelink heeft inmiddels aangegeven om een en
ander opnieuw op te pakken.
In overleg met Jo en zijn familielid en met hulp van
een assistent waarop hij kan terugvallen, lukt dit nu
al aardig. Belangrijk is en blijft dat het bestuur ook
tijdig actuele gegevens zoals nieuws, foto’s en in-
formatie levert om deze website actueel en interes-

sant te houden. Voorzitter Ine Jacobs en secretaris
Marie-José Peters zullen namens het bestuur zorg-
dragen voor het aanleveren van diverse gegevens
op deze website. Ook actuele informatie en foto’s
van activiteiten van onze leden zijn welkom.
 
Tip: Kijk regelmatig eens op onze website: 
www.kbovelden.nl
 
Namens het bestuur en onze leden willen we Huub
en Jo -en zijn familielid- van harte bedanken voor
al die tijd en moeite die zij afgelopen jaren hebben
gestoken in het opzetten en bijhouden van de
website van de KBO-Velden.
Herman Middelink wensen we veel succes met zijn
nieuwe vrijwilligerstaak.
 
GvR
 

Wilt u ook een kortingspasje voor de BMV?
Zoals u wellicht weet kent de
Brede Maatschappelijke Voor-
ziening ‘De Vilgaard’ een kor-
tingspasjessysteem. Per con-
sumptie ontvangt u dan de
korting die iedereen met een
pasje ontvangt. U kunt dit

pasje zelf opwaarderen of de mensen in het Sport-
en Cultuurcafé in de BMV kunnen dat voor u doen.
Komt u regelmatig in de BMV en wilt u een pasje
bestellen of wilt u er meer van weten, neem dan
contact op met een van de medewerkers van de
BMV.                 
                                                                GvR.    

Waarom schaft men de wintertijd niet af?
Wintertijd is eigenlijk de gewone tijd, de zomertijd
is bedacht om energie te besparen. De klok wordt
vooruit gezet zodat het ‘s avonds langer licht blijft
en je minder vroeg de lampen aan hoeft te doen. In
eerste instantie werd de maatregel ingevoerd tij-
dens de Eerste Wereldoorlog toen de kolen schaars
waren, in 1976 opnieuw vanwege de oliecrisis 3 jaar
eerder. Dat het werkt, is nooit bewezen, maar
mensen zijn inmiddels erg gehecht aan dat extra
uurtje licht in de zomermaanden. Bovendien levert
het ook veel op voor de recreatie-industrie, denk

aan een uurtje langer golfen of op een terrasje
zitten. De wintertijd afschaffen dan maar? Dat heeft
weinig zin: het uurtje langer licht aan het eind van
de dag raak je ’s ochtends kwijt omdat het langer
donker blijft. Hartje winter gaat de zon om kwart
voor 9 op en om half 5 onder, met de zomertijd zou
dat kwart voor tien zijn en half 6. In het pikdonker
wakker worden en opstaan is ook geen pretje .
 
Ben Gelaudemans
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KBO Vrijwilligers, bedankt voor jullie inzet

 
Op dinsdag 10 november hadden we een gezellige
middag voor onze vrijwilligers. Om 14.00 uur wer-
den er zo'n 55 vrijwilligers in het Wapen van Velden
ontvangen met koffie (of thee) en lekkere vlaai. Ze
hadden de zaal mooi voor ons ingericht en het was
fijn zitten in groepjes aan ronde tafels.
Na het welkomstwoord door onze voorzitster werd
de middag opgeluisterd door de troubadour Math
Craenmehr uit Horst. Aanvankelijk zou hij maar 2x
optreden, maar blijkbaar vond hij het gezellig om
voor ons, een dankbaar publiek, te spelen, hij bleef
maar doorgaan. Zijn eerste liedje was zeer toepas-
selijk en heette De Vrijwilliger. Mooi was dat.
Daarna kon iedereen verzoekjes aanvragen en daar

werd gretig gebruik van gemaakt. Van Faria, 't
Kapelke, de Piël in brand, Banjo Boy, Trink, Brude-
lein, trink, Wengske aan wengske en noem maar
op. We weten nu ook dat er mannen-en vrouwen-
liedjes zijn. Dat heeft Math ons uitgelegd.
Er werd volop meegezongen met de liedjes waarbij
we ons weer als vroeger aan de afwas waanden.
Zelfs het lievelingslied van Cor van der Zanden (die
er deze middag niet bij kon zijn vanwege zieken-
huisopname) werd gespeeld. Zijn vrouw Ina had dit
aangevraagd en ...... o,o,o wat was dat mooi!!!!
Enkelen fungeerden zelfs als achtergrondkoor en er
werd nog de tango gedanst... Tanze mit mir in den
Morgen. Iedereen kreeg ook nog 2 consumpties
zodat de kelen gesmeerd konden worden tijdens het
zingen. Het warme hapje daarbij liet zich goed
smaken. De heer Frans Theeuwen trakteerde ons
nog op enkele moppen.
Om 17.00 uur, na het dankwoord van de voorzitster
ging iedereen weer ontspannen huiswaarts met een
presentje (dat was gemaakt door Bep Felten). Mooi
gedaan Bep. Al met al een zeer geslaagde middag.
Dankjewel Math Craenmehr voor de muzikale invul-
ling en omlijsting van ons vrijwilligersuitje en Auf
Wiedersehen!
 
Nardje,
m.m.v. Marie-José
 

Veldes dialek in een ‘Bukske’

 
‘Blief Veldes praote’.
Daar begint het ‘Brónsgreun Bukske’ mee. Deze
wijze woorden zijn afkomstig van Sraar ván Adolf

(Sraar van den Hombergh) die hij in de jaren ’70
van de vorige eeuw uitsprak. Diverse vrijwilligers
(waaronder KBO-leden) hebben afgelopen jaren
veel tijd en moeite gestoken om al het dialect te
verzamelen en te verwerken in een mooi boekje.
Samensteller Jan Arts heeft op maandagavond 16
november 2015 tijdens een interessante presentatie
van de Stichting Veldense Volkscultuur in ‘Het
Wapen van Velden’ het eerste exemplaar aangebo-
den aan Gedeputeerde Ger Koopmans. Op die avond
hebben al vele Veldenaren dit boekje gekocht.
Hebt u een en ander gemist? Geen enkel probleem!
Bij brood- en banketbakkerij Fleuren, Kwalitaria
Velden, Apotheek St. Andreas of bij Café Het Wapen
van Velden kunt u de komende weken voor € 9,50
dit boekje kopen.
 
GvR

Vragen 
Ik vraag je geduld te hebben
met alle onopgeloste vragen
in je hart,
en te proberen de vragen zelf
lief te hebben.
Zoek niet naar antwoorden
die niet gegeven kunnen worden.

Want antwoorden zijn het leven niet.
Het gaat er om te leven.
Leef de vragen.
Misschien leef je dan
geleidelijk aan
zonder het te merken
in de antwoorden.                               R.M. Rilke
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Verkeersquiz

 
Op 20 oktober jl. organiseerde de KBO-Velden een
inloopmiddag over de veiligheid van de senior in het
verkeer, in samenwerking met KBO-Limburg en
Veilig Verkeer Nederland. De inloopmiddag bestond
uit een aantal vragen over verkeerssituaties, gepro-
jecteerd op een scherm en gegeven door Dhr. Piet
Wijnen van Veilig Verkeer Nederland. Om mee te
mogen doen voor de ‘prijzen’ moesten er minimaal
20 personen aan meedoen. Dit was een voorronde

en bij voldoende punten kunnen we door naar de
volgende ronde die hoogstwaarschijnlijk in Midden--
Limburg gehouden zal worden. En dan zijn we er
nog niet, want de finale is in Maastricht. De afdeling
Velden had een 25-tal leden benaderd om deze toch
voor velen  moeilijke quiz te spelen. In totaal kwa-
men zo’n 40 leden -deelnemers en supporters-
opdraven. De quiz bestond uit een 20-tal vragen,
waarbij uit 3 mogelijkheden gekozen kon worden.
Om een ronde verder te komen, moeten we aan een
gemiddelde komen, dat ook bepaald wordt door de
overige KBO’s van Limburg. Het meeste aantal
fouten was 15 en er was een persoon met maar 2
fouten. Bij het nakijken na afloop kwamen nog veel
vragen en opmerkingen langs, wat Dhr. Piet Wijnen
op het idee bracht om het scala aan lessen van de
verkeersregels van VVN aan ons voor te leggen. Bij
voldoende belangstelling wil hij die lessen wel or-
ganiseren. Het was een leerzame middag waarbij af
en toe wel eens een zweetdruppeltje tevoorschijn
kwam. En nu wachten we maar af, wat de uitkomst
zal zijn van het eerste gemiddelde van het district.
 
W.S.


