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Oog voor Senioren

Gezellig dansmatinee. Komt u ook?
Aanstaande zaterdag 27 oktober
2018 van 14.00 tot 17.00 uur is het
weer zover dat de jaarlijkse dans-
matinee in de Brede Maatschappe-
lijke Voorziening De Vilgaard wordt
gehouden. Wellicht hebt u al beslo-
ten om hier naartoe te gaan of mis-
schien hebt u iets anders voor ogen.

Maar hoe dan ook, als u deze Nieuwsbrief ontvangt,
hebt u in elk geval nog een paar dagen om erover
te denken. De muziek wordt dit jaar verzorgd door
Jac Craenmehr uit Horst. De entree bedraagt € 6,-.
Dansen is niet per se noodzakelijk. U kunt ook met
uw vrienden of kennissen gezellig naar de muziek
komen luisteren.
Tot dan!

Verkoop Snoeptomaat emmer ‘Goede Doel’ Jan Linders
In de week van maan-
dag 22 tot en met zon-
dag 28 oktober zullen
we samen met super-
markt Jan Linders
weer een activiteit or-
ganiseren, waarbij een

deel van de opbrengst naar de KBO Velden gaat.
Middels verkoop van de Snoeptomaat emmer 500
gr. (artikelnummer 49849) zal er per verkocht
product € 0.55 vanuit het Jan Linders Fonds worden

afgedragen aan onze KBO. Het bedrag van € 0,55
is gelinkt aan het 55-jarig jubileum van de Jan
Linders Supermarkten in december van dit jaar. Op
bepaalde momenten zullen vrijwilligers van de KBO
aanwezig zijn om in een stand bij de 'snoeptomaat
emmers' hapjes te serveren. De opbrengst wordt
ingezet voor het houden van activiteiten voor seni-
oren/ouderen van de KBO Velden.
 
 
GvR

Begeleiding en coördinatie 'fietsen' KBO Velden
Elke 1e en 3e dinsdag van
de maand wordt bij goed
weer een fietsmiddag ge-
houden voor KBO-leden.
Het vertrek is om 13.30
uur voor de kerk. Meestal
is het een vast groepje,
dat met Sjaak Vermaze-
ren en/of Sraar Lommen
gaat fietsen. Beide perso-
nen dragen dan zorg voor
de begeleiding/coördina-
tie. Verder houdt de KBO

Velden jaarlijks (begin juli) de grote fietstocht. Ook
hier draagt Sjaak Vermazeren -met hulp van Sraar
Lommen- zorg voor begeleiding/coördinatie.
Onlangs heeft Sraar Lommen aangegeven dat hij
hiermee wil stoppen. ‘Heel jammer dat ik dit besluit
vanwege uithoudingsvermogen heb moeten nemen.

Met heel veel plezier heb ik dit altijd gedaan’, aldus
Sraar.
Dat is ook heel jammer, maar wij als bestuur, Sjaak
als begeleider/coördinator en de diverse fietsers van
KBO Velden respecteren zijn weloverwogen besluit.
Genoemde partijen danken hem dan ook van harte
voor al het werk dat hij voor de fietsgroep van de
KBO heeft gedaan. Als er iemand weggaat, is het
altijd heel mooi als iemand bereid is deze taak over
te nemen. Een of meerdere personen zetten zich nu
en dan al in om mee te helpen.
 
Zijn er 1 of 2 leden die graag mee willen helpen als
begeleider/coördinator, dan horen we dat heel
graag. Belangstelling? Geef het even door aan
Sjaak Vermazeren (4721755) of aan Ger van Rensch
(4721797)
 
GvR
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Valpreventie is hard nodig
Elk jaar vallen duizenden
ouderen. Ze struikelen
over een drempel of vloer-
kleed, ze glijden uit omdat
ze slecht ter been zijn.
'Valpreventie' wordt dan
geroepen. Cursussen wor-
den aangeboden, maar
niet iedere oudere staat
daarvoor open. Lucie
Broeksteeg-Verstraelen uit
Oostrum, net afgestu-

deerd als geriatrie-fysiotherapeut, beantwoordt een
aantal vragen.
 
Wat is een geriatrie-fysiotherapeut?
Een geriatrie-fysiotherapeut is een specialist die zich
bezighoudt met de beweegzorg voor mensen met
een hoge leeftijd en met complexe gezondheidspro-
blemen. Het adviseren en begeleiden van gezinsle-
den en mantelzorgers, over onder andere ziekte-
beelden, de prognose, de behandeling, dagelijkse
handelingen en hulpmiddelen, behoort ook tot de
taak van een geriatrie-fysiotherapeut. Een geria-
trie-fysiotherapeut heeft kennis van gerontologie
(wetenschap over ouderdom) en geriatrie (ouder-
domszorg), alsmede kennis over normale veroude-
ringsprocessen en leeftijd-gerelateerde veranderin-
gen in het dagelijks bewegen. Ook heeft hij inzicht
in persoonlijke en externe factoren die van invloed
zijn op het dagelijks bewegen van ouderen.
 
Wat kunt u doen als u gaat vallen? 
Mensen zeggen: “Vallen gaat zo snel, je ligt voor je
het weet.” Kunnen zij zich daar toch tegen wapenen?
Vallen kan inderdaad heel snel gaan. De oorzaken
zijn heel verschillend en er is zeker een aanpak
mogelijk. Vallen is een veel voorkomend probleem.
Valpreventie is van groot belang om bijvoorbeeld
heupfracturen te voorkomen. Tips - Als u toch valt,
kunt u proberen uw val ‘rond’ te maken. Trek uw
kin in. Vang uw val niet op met de polsen. De val is
soms te breken door met de handen op de grond te
slaan. - Als u voelt dat u gaat vallen, zet dan een
stap vooruit en beweeg. Een stap zetten en (door)
lopen kan de val soms tegengaan. - Als u opzij dreigt
te vallen, probeer dan te draaien naar de rug, trek
uw kin in en rol door. Dan hebt u minder kans op

een heupbreuk. - Als uw benen verzwakt zijn, kunt
u sneller vallen. Dan zult u moeten werken aan uw
beenkracht, onder begeleiding van een fysiothera-
peut. Met oefenen en een paar tips kunt u snel
aansterken. Daarbij is elke dag ongeveer dertig
minuten rustig bewegen heel belangrijk. - Als u
vaker dreigt te vallen, kan een stok of rollator nodig
zijn. Laat u adviseren door een geriatrie-fysiothe-
rapeut. Tip: Loop nooit achteruit met een rollator!
- Bent u gevallen over een losliggend matje? Zijn er
opstapjes in de kamer waardoor u struikelde? Laat
die dan weghalen. Vraag hulp van een ergothera-
peut voor oplossingen en hulpmiddelen. - En dan is
er nog de mogelijkheid om bij een fysiotherapeut
valpreventie-oefeningen te doen.
 
Thuis blijven 
Er zijn ouderen die thuis blijven. “Kan er ook niks
gebeuren”, denken ze. Is dat een goede optie? Dit
is geen remedie tegen vallen, integendeel. Buiten-
lucht is heel belangrijk voor uw vitamine-D en dus
ook voor uw botten. Daarnaast is goed eten (met
vooral genoeg eiwitten) voor uw spieren van groot
belang. Kwark en vlees bevatten veel eiwitten. Goed
bewegen en oefenen en dan binnen een half uur
eiwitten eten, is goed voor de spieren. Bewegen is
goed voor de bloedcirculatie en gezond voor je hele
lichaam. Iedereen die stilzit en weinig beweegt,
verliest spiermassa en kracht. Het uithoudingsver-
mogen wordt minder en dat allemaal samen levert
meer valgevaar op. Dus beweeg elke dag dertig
minuten matig intensief. Is een half uur te lang voor
u, maak er dan twee keer een kwartier van. Maar
vooral: beweeg. Rust roest! Als u spiermassa
kwijtraakt, kost het heel veel energie om die weer
terug te winnen. Niet elke persoon op leeftijd wil
nog naar een cursus. Hoe kunnen zij een val voor-
komen? Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u
zonder verwijzing naar een fysiotherapeut, die oe-
feningen kan geven die speciaal voor u geschikt en
haalbaar zijn. Een heel belangrijke oefening die
eenieder kan proberen, is: opstaan uit een stoel
zonder de handen te gebruiken om te steunen.
 
 
Bron: ‘De Schakel’ informatieblad voor ouderen in
de gemeente Venray

Gymclub KBO Velden
Een sport voor iedereen
vanaf 65 jaar met of zon-
der fysieke beperking,
onder leiding van Margriet
van der Stegen, een gedi-

plomeerd sportdocent. Na een warming-up wordt
een mix van diverse beweegmogelijkheden, onder-
steund door muziek, aangeboden. De lessen worden
afgesloten met een gezellig spel en napraten onder
het genot van een kopje koffie. De gymnastieklessen

worden gehouden op donderdagmorgen in de zaal
van de Brede Maatschappelijke Voorziening De
Vilgaard. De groep van 9.30  tot 10.30 uur heeft
nog plek voor nieuwe leden. Loop gerust even
binnen op bovengenoemde tijd. Als u wilt, kunt u
zelfs al een keer gratis deelnemen aan een proefles.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Margriet van der Stegen, telefoon 077-3824068.
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Een boterbriefje halen: hoezo?
Vroeger hoorde je nog wel eens de uitdrukking: ‘die
gaan een boterbriefje halen’. Bedoeld werd dan: ‘ze
gaan trouwen’. Hier in het zuiden van het land was
dit gezegde niet zo in zwang. Het had betrekking op
het burgerlijk huwelijk (voor de wet trouwen). In
het katholieke zuiden stond bij het trouwen het
kerkelijk huwelijk centraal, dat was immers het
‘echte’ trouwen, waarop het bruiloftsfeest volgde.
Het burgerlijk huwelijk hoorde erbij en werd gezien
als een formaliteit die nodig was om voor de kerk
te kunnen trouwen. Als wij hier de uitdrukking ‘een
boterbriefje halen’ hoorden, kwam die als regel uit
de mond van iemand van ‘boven de rivieren’. Maar

waar komt het vandaan? Daarvoor moeten we terug
naar de Eerste Wereldoorlog. Een tijd van schaars-
te aan o.a. levensmiddelen en brandstoffen die
ontstond doordat de grenzen gesloten waren. Veel
producten kwamen ‘op de bon’ om de distributie te
reguleren. Zo ook boter. Voor boter was het zo, dat
alleen mensen, die officieel, dus ‘voor de wet’ ge-
trouwd waren, boterbonnen kregen. Men moest
kunnen aantonen getrouwd te zijn. Al met al een
reden om te gaan trouwen, wellicht eerder dan men
al van plan was. Het paar ging dan op het gemeen-
tehuis of stadhuis een ‘boterbriefje’ halen, dat wil
zeggen het trouwboekje.

Weet u de oplossing van onderstaande rekensom?
Enige tijd geleden zijn we
een 6-tal dagen op stap
geweest met een reisge-
zelschap. Tijdens een van
deze dagen zadelde de
chauffeuse ons op met
een rekensom. Door som-

mige reizigers werd de nodige moeite gedaan, ter-
wijl anderen alleen maar genoten van de mooie
uitzichten in Oost-Duitsland en zijn niet met de
rekensom bezig geweest. Feit was uiteindelijk dat
de oplossing na een paar uur niet werd gegeven en
de chauffeuse deze dan maar heeft kenbaar ge-
maakt.
 
De rekensom
Een boer heeft geen familie. In een testament heeft
hij geregeld dat zijn knecht alles erft als hij zou
overlijden. Vlak voor zijn overlijden maakt hij dit
kenbaar aan zijn knecht en geeft hem ook nog een

bedrag extra van € 100,-. ‘Dit bedrag krijg je niet
zomaar’, geeft de boer aan. ‘Dan dien je wel een
oplossing te geven voor het volgende raadsel’, zegt
de boer vervolgens, ‘in totaal moet je voor die
€ 100,- ook 100 stuks vee kopen.
Van elk dier moet je er minimaal 1 kopen.
Een koe kost € 15,- per stuk. Een varken kost € 1,-
per stuk. Een kip kost € 0,25,- per stuk.’
 
De knecht heeft een hele tijd gepuzzeld en uitein-
delijk heeft hij toch de oplossing gevonden.
 
Weet u ook de oplossing? Heel mooi dan!
U kunt deze, als u dat leuk vindt, aan mij doorgeven
per e-mail: ghrenschv@ziggo.nl of bel 077-4721797.
 
Komt u er niet helemaal uit? Geen probleem! In
Nieuwsbrief 118 geven wij u de oplossing.
 
GvR

Activiteiten in nov. en dec.

6 nov. Fietsmiddag
7 nov. Bestuursvergadering
7 nov. Kienen
20 nov. Fietsmiddag
21 nov. Kienen
27 nov. Toneelmiddag
4 dec. Fietsmiddag
5 dec. Bestuursvergadering
5 dec. Kienmiddag
5 dec. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
11 dec. Kerststukjes maken
14 dec. Kerstmiddag (Tonny Wijnands)
18 dec. Fietsmiddag
19 dec. Kienmiddag

Bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek
en linedance vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
De Vilgaard plaats. Onderstaand de data voor de
overige activiteiten in november en december.
 

In d’n herfs van ós laeve
Weej zitte in d’n herfs van ós laeve
Weej verleere de haor en waere gries
We waere kleiner en kriege ok rimpels
En daobeej zien we ok nog eigewies
 
D’n tied haet ós altied vuuel gelierd
Um aan de taofel ok alles op te aete
En weej lierde toen um leef te hebbe
Zoeë dat weej dat noeëjt zulle vergaete
 
D’n herfs van ós laeve daen is moeëj
Dao blieve weej ok lang van geneete
En waorin weej zeker vuuel zulle lache
Maar ok vuuel traone zulle vergeete.
 
Aan de nao herfs dinke we neet
Nae, daen tied leet nog vuuel te wied
Weej wille op vandaag nog lang laeve
En wier dinke, nog maar efkes neet.    
  
Frans Theeuwen 
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Brief van "Frenske" v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” nummer  11   
van  1 – 15  mei  1949
 
Liefe  jonges !!!
Tot mein groote droefheid moet ik
jullie mededelen dad ze dinstag-
avond in de blokhut veif man van de
joeksklub op de bon geslingert

hebbe behalfe een verver die was gouw in de kelder
gerent en moo van smittei was op goeije vreidag
jaarig en die wort hoe langer hoe jonger en de oude
lukasse graat is met zein klein dogter aan de maas
van de berg afgerold maar hat zig gelukkig aan een
stuk struik vasgegreepe en nu gaat hei in het gevolg
naar de uilles berg rollen dan kan hei toch niet
verdrinke en dat zeg joepie van de koster ook en o
jonges der zein nu een ganse hoop franse jonges
hier ganse egte uit paries en bei joepie van de
koster is der ook een en die kon geen woort hollands
maar binne 2 minute hat joepie hem al geleert wat
hei teege een bottram met schink moes zegge en
bei roef harie moes die frans man naar het kabinet
en niemant wis wat ut was en toen maakte die
fransman zein bokseriem los en toen snapde ze ut
allemaal en jullie zeeker ook hé jonges en truuske
van van de ven zein lies heef op paaszaaterdag 8
eijer in ut kippenhok kaapot gestampt en bei pompe

wullum is voorige week snags brant gewees de
poppe van het dak waare al aan ut brande maar
wullum kroop met zein stamhouwers der bovenop
en toen alles geblus was hat hei nog maar één peip
aan zein onderbroek maar ut was gelukkig maans-
verduistering dus dat zag tog niemant en sjakkie
van moore is van bove van de trap naar onder ge-
duikeld maar ut waare maar 23 treede en dat hadde
der nog veel meer kunne zein en sjaak van sef van
de mulder was bei meneer pastoor gewees en toen
gink hei naar seeles geer een borrel drinke en toen
hei daar binnekwam begon iedereen hem een sie-
gaar te preesenteere en toen kreeg hei pas in de
gaate dat hei meneer pastoor zein hoet had opgezet
dat was peg he jonges en als jullie trug kome dan
staat in ut vors een heel groot eizer faabriek en nu
zegge ze dat willie kollee daar de direkteur van wort
en daar kunne wel duizent mense werke en dan zal
de honde klup wel alle kettinke voor niks gemaak
kreige en dan kreig ik misschien een horlooggeban-
tje van hem en als jullie nog wat moet hebbe jonges
dan schreive jullie ut maar vas en dan wens ik jullie
nu weer ook v. joepie van de koster heel veel
groete van julie eeenig liefhebbende “Frenske”.
 
 
F.V.

Brandstoflampje aan in je auto
Hoe lang kun je blijven
doorrijden, zodra het
brandstoflampje in je
auto begint te branden?
Dat verschilt per auto,
maar je mag rekenen op

iets tussen vijf en tien liter overgebleven brandstof,
zodra het lampje aangaat. Hoeveel kilometer je
daarmee vooruitkomt, hangt af van het brandstof-
gebruik van je auto. Met verbruik van een liter op
de tien kilometer kom je dus tussen de vijftig en
honderd kilometer verder tot stilstand. Het is in
Nederland in elk geval altijd genoeg om het volgen-

de benzinestation te halen. Wie echt graag de grens
opzoekt en in het landelijk gebied ontdekt dat hij te
ver is gegaan, kan altijd nog een paar trucjes ge-
bruiken om nog net het tankstation te halen. De
banden niet te zacht laten worden is er daar een
van. Minder weerstand op de weg betekent minder
brandstofverbruik. Wat ook helpt is niet remmen als
je ook kunt uitrollen. Ook zo snel mogelijk in een
hogere versnelling gaan, is een mogelijkheid. Maar
al met al is tijdig tanken misschien wel het handigst.
                              
Bron Quest
Ben Gelaudemans

Aandacht 
Aandacht geven draait om te kunnen luisteren.
Aandacht geven gaat om de ander, niet om jou.
Als je iets van iemand verwacht,
gaat het om jou en niet om de ander.
Daar eindigt aandacht geven
en verandert het in verwachting
dat de ander voldoet
aan wat jij denkt dat goed is.
Hoe goedbedoelde adviezen ook zijn,
laat deze eens voor wat ze zijn

en geef iemand niet jouw raad,
met de vaak onuitgesproken verwachting
dat deze wordt opgevolgd,
maar je luisterend oor.
Waardeer mensen om wat ze zijn
en niet om hoe jij hen zou willen zien.
 
 
Tekst Michael Maciel, Amerikaans schrijver en
priester, ingezonden door Marie-José Peters.

Als je gelooft dat het zal lukken, dan zul je kansen zien. Als
je gelooft dat het niet zal lukken, dan zul je de obstakels zien.
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Velden centrum in beeld
  

In deze fotocollage maken we een ‘rondje rondom
de kerk’. Wat we zien ligt dicht bij elkaar, maar er
is een groot verschil in tijd: tussen de oudste en de
jongste foto ligt een periode van ruim 75 jaar. Het
rondje begint linksboven en gaat met de klok mee.
De foto linksboven is gemaakt in mei 1933. De oude
kerk is reeds afgebroken; de toren staat er nog vlak
voordat deze zou worden gesloopt. Op de voorgrond
de Rijksweg met reclameborden ‘vrije benzine’
waarmee Duijf Graad automobilisten attendeert op
zijn benzinepomp. Graad was een van eerste Vel-
denaren, die een auto bezat. De foto in ’t midden
geeft een beeld van de winkel in huishoudelijke
artikelen, woonhuis, magazijn en werkplaats van
elektrotechnisch installateur Hay Smits. Rechts zien
we een opname (rond 1960) van Bondshotel en
restaurant Van den Hombergh, nu Hostellerie De
Maasduinen. Links daarvan de elektrozaak van
Sraar Beijers. Daaronder een sfeeropname van de
oude markt eind jaren ‘20, omzoomd door bomen
met de dorpspomp prominent in het midden. In het

midden de Rijksweg rond 1960, met een deel van
de parallelweg en de toerit naar de Markt, nog
zonder verkeerslichten. Rechts daarvan de Dorps-
straat, gezien vanaf de ‘Kwartelemèrt’ (1928).
Rechtsonder zien we de oude kerk omstreeks 1900.
Links daarvan de zuidzijde van de tegenwoordige
kerk in 1936. De toren is nog in de oorspronkelijke
vorm en hoogte (toen 38 m. hoog; nu 45 m.). Ter
afronding van het rondje zien we een blik op de
Markt, gezien vanaf de kerktoren op een opname
uit ca. 1977, gemaakt door een van de kinderen van
Twan en Mia Verbeek – in ’t Zandt. Op de voorgrond
bakkerij en winkelpand van ‘Sraar van Adolf’ en zijn
vrouw Dora.
 
Met dank aan Mia Verbeek – in ’t Zandt, die de foto’s
linksboven, linksonder en de foto van de oude
Dorpsstraat beschikbaar heeft gesteld.
 
 
GvR / HL

Laefde
Weinig dinge in ‘t laeve,
zien zoeë vól mit zónneschien.
Weinig dinge in ‘t laeve,
daon ok dukker zóvuuel pien.
 

Laefde is en hiel tier vaeske,
helder, klaor, ás fien kristal.
Sloet ‘t daorum in óg hárte,
opdát ‘t dao stieëg blieve zal.          Jan Arts 2007
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Rectificatie 'kienen'
In de vorige Nieuwsbrief (nr.116) staat onder ‘Uit
de bestuursvergadering van 5 september 2018’ het
volgende vermeld: 'Ger Peeters stelt zich beschik-
baar om mee te helpen. Wordt besproken met
Tonnie Daniëls.'

Een en ander is onjuist geformuleerd.
De tekst dient te zijn: ‘Ger Peeters neemt contact
op met Tonnie Daniëls hoe dit -leiding tijdens het
kienen- kan worden geregeld.'
 

Uit de bestuursvergadering van 3 oktober 2018
Er zijn in september geen nieu-
we leden ingeschreven.
 
Bekeken wordt of een aanvraag
ingediend kan worden bij het
fonds Velden Samen Schoon
voor nieuwe materialen voor de
gymlessen en eventueel ande-

re activiteiten in het kader van ‘bewegen voor seni-
oren/ouderen’ van de KBO Velden.
 
Enkele activiteiten voor oktober worden doorgeno-
men. Het betreft:
- Themamiddag bij Wijnproeverij ’t Hanik in Lomm
  op dinsdag 16 oktober 2018.
- Actie Jan Linders ‘verkoop snoeptomaat’ in de week
  van maandag 22 t/m zondag 28 oktober 2018.
- Dansmatinee op zaterdag 27 oktober 2018.
 
Bestuur van de afdeling Peel & Maas en Venlo wil
een gedeelte van de vergaderkosten doorberekenen
aan de aangesloten KBO-verenigingen. Wij als be-
stuur van KBO Velden vinden dat deze kosten onder
de KBO Limburg dienen te vallen. Een brief waarin
dit besluit wordt weergegeven, wordt verzonden
naar bovengenoemde afdeling.

Fietstocht -later gehouden in verband met het
warme weer op 3 juli- wordt geëvalueerd. Belang-
stelling is mede door andere activiteiten op 18
september 2018 duidelijk minder. Overige bijzon-
derheden kunt u lezen in het verslag in deze
Nieuwsbrief.
 
De werkgroep 'financieel beleid' is voor de 2e keer
bij elkaar geweest en heeft een (concept) discus-
sienota financiën opgesteld, die wordt besproken.
De werkgroep gaat er verder mee aan de slag en
bespreekt de uitwerking met het bestuur in de be-
stuursvergadering in november of december.
 
Bestuur voert overleg met de reiscommissie. Annie
Lommen en Mary Bosboom vormen de nieuwe
reiscommissie. De overige afspraken en bijzonder-
heden kunt u lezen elders in deze Nieuwsbrief.
 
De actie/afsprakenlijst van deze vergadering treft u
aan op de website www.kbovelden.nl onder de
subgroep ‘Verslagen vergaderingen’.
 
 
GvR
 

Senioren/ouderen in het verkeer
Oudere verkeersdeel-
nemers zijn soms
kwetsbaar. Zij hebben
bijvoorbeeld al lang
geleden hun rijbewijs
gehaald. Maar intus-
sen zijn er verkeersre-
gels veranderd, ver-

keerssituaties aangepast en is het vooral veel
drukker geworden op de weg. Daarbij komt dat bij
het stijgen van de leeftijd het fysieke en ook het
psychische functioneren afnemen. Verwerven en
verwerken van informatie en het uitvoeren van
handelingen gaan moeilijker. Ouderen hebben
daarom meer tijd nodig voor waarnemen, beslissen
en handelen. Belangrijk probleem voor ouderen is
dat verschillende functiebeperkingen zich gelijktij-
dig voordoen. Daardoor hebben ouderen niet met
één functiebeperking te maken, maar met meerde-
re die gelijktijdig spelen. Bovendien treden beper-
kingen bij ouderen vaak zeer geleidelijk op. Proble-
men worden langzaam maar zeker groter, zonder
dat de persoon zich realiseert dat zijn vermogens
afnemen. In het verkeer kan dit ertoe leiden dat

ouderen eerder in de problemen komen dan andere
volwassenen. Ouderen weten deze beperkingen
voor een deel te compenseren door het eigen gedrag
aan te passen: meer tijd nemen voor handelingen,
meer tijd spenderen aan reisvoorbereiding, mijden
van drukke tijden en plaatsen, niet meer in het
donker de straat opgaan, en dergelijke.
 
Blijf Veilig Mobiel
We willen allemaal zo lang mogelijk onze eigen
boodschappen blijven doen. Makkelijk een bezoek-
je brengen aan een vriend of familielid. Zolang je
dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Toch kunnen
er met het klimmen van de jaren beperkingen op-
treden. Denk daarbij maar eens aan beperkingen
ten gevolge van het horen, het zien, de balans, het
bewegen, medicijnen etc. Dit kan invloed hebben
op uw mobiliteit. Daarnaast vergt het verkeer veel
van onze aandacht. Het gaat snel en het kan druk
zijn. Als u zich bewust bent van uw beperkingen,
kunt u ook gericht op zoek naar een oplossing of
hulpmiddel.
 
Bron: Veilig Verkeer Nederland  
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Fietstocht KBO met mooi weer en gezellige deelnemers

Het is 18 september 13.45 uur. Negentien KBO-
leden, 8 heren en 11 dames, stappen goedgemutst
op de fiets om te ontdekken wat voor een tocht dit
jaar op het programma staat. Altijd weer een ver-
rassing: waar gaan we heen en op welk terras be-
landen we voor de altijd welkome rustpauze. Het is
prachtig fietsweer, alleen die windkracht 4 is voor
mij, als enige fietser zonder ondersteuning, af en
toe zwaar. Gelukkig houdt de groep, onder leiding
van Sjaak Vermazeren, mij in de gaten en het
fietstempo wordt soms aangepast.
 
We rijden via de Paaweg naar Lomm. Door weg-
werkzaamheden moeten we 2x rechtsomkeer
maken om uiteindelijk toch over de Rijksweg heen
te komen. Niet getreurd en niet gezeurd, we komen
er wel, was het motto! Vanuit Arcen gaat het via de
Lingsforterweg richting Walbeck. Dan is het tijd voor
een korte drinkpauze in de schaduw van enkele
bomen. Daarna gaat het richting Straelen en Auwel-
Holt via mooie fietswegen. Er liggen wel ontzettend
veel eikels op de fietspaden en dat geeft een mooi
knisperend geluid!
Na 22 km te hebben gefietst, zijn we wel toe aan
een koffiepauze. Het is dan half vier en we stappen
af bij restaurant de Herberg in Arcen, waar we onder
de luifels genieten van koffie/thee en heerlijke
Limburgse vlaai.
 
 

Wat hebben we toch een mooie zomer en wat
hebben we al veel op het terras kunnen zitten dit
jaar. Iedereen is zichtbaar in zijn element en er
wordt volop gediscussieerd over allerlei actuele
onderwerpen.

 
Een uurtje later stappen we dan weer op ons ijzeren
ros om de terugweg naar Velden te aanvaarden. 
Dat  wordt nog een mooie  rit van 7 km. door 't
Hanik en de bossen van het Limburgs Landschap.
Voor mij was dit het ‘toetje’ van de fietstocht. Uit-
eindelijk in Schandelo aangekomen, wordt de
fietsgroep onrustig. Sommige mensen haken af en
nemen de kortste weg terug naar huis. De ‘kopgroep’
ruikt de stal en ik kan het niet meer bijbenen dus ik
fiets in mijn eentje en ook ik besluit af te haken bij
de Akkerwinde. Jammer dat we niet meer gezamen-
lijk deze mooie tocht hebben beëindigd op de
startplaats; sommigen hebben de fietscommissie
niet meer kunnen bedanken die dag. Dus dat doen
we dan vandaag maar in dit verslag. Sjaak en Sraar:
dankjewel voor het uitzetten en organiseren van
deze prachtige fietsmiddag. We hebben genoten!
 
MJP.

Samenstelling reiscommissie gewijzigd
De reiscommissie heeft enige tijd geleden om
overleg gevraagd met het bestuur van de KBO
Velden. Dit gesprek heeft direct na de bestuursver-
gadering op woensdag 3 oktober plaatsgevonden.
 
De navolgende afspraken zijn gemaakt:
De reiscommissie bestaat vanaf heden uit Annie
Lommen en Mary Bosboom.
Mevrouw Bosboom heeft tijdens de najaarsreis
aangegeven mee te willen werken aan het organi-
seren van de KBO-reizen.
 
Wim Jacobs treedt vanaf vandaag terug uit de
commissie. Wim heeft al eerder aangegeven dat hij
uit de reiscommissie zal gaan als iemand anders dat
kan/wil overnemen.

Er zal voortaan slechts 1 reis per jaar worden geor-
ganiseerd en dat zal in het voorjaar zijn.
Navraag -door de reiscommissie- onder de deelne-
mers van de laatste reis naar Maastricht heeft als
uitkomst opgeleverd dat de meesten 1 reis per jaar
voldoende vinden.
 
Voorzitter Ine bedankt Wim voor zijn inzet voor de
commissie reizen en wenst Annie en Mary veel
succes toe bij het organiseren van de toekomstige
KBO-reizen.
 
Opmerking: De datum voor de eerstvolgende reis
is dinsdag 7 mei 2019.
 
GvR
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Verschijningsdata 2019 Magazine/Nieuwsbrief KBO Velden 
Het Magazine KBO-PCOB verschijnt 10x per jaar bij alle leden van de KBO en de PCOB. Gelijktijdig met
dit blad ontvangen de KBO-leden in Velden -op woensdag- de eigen Nieuwsbrief. De datum van de
laatste uitgave van dit jaar van het Magazine en de Nieuwsbrief is gewijzigd. Onze leden krijgen de
bladen op 5 december i.p.v. 11 december in hun brievenbus.


