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Oog voor Senioren

Wim en Truus stoppen met organiseren Kienen

Elke 1e en 3e woensdag van de maand en direct na
de Algemene Leden Vergadering wordt er gekiend
bij de KBO Velden. De organisatie van deze activiteit
is al 10 jaar in handen van Wim Jacobs en Truus
Hermkens. Keurig hebben zij de taken onderling
verdeeld. Kortom: nooit problemen en alles loopt

tijdens het kienen op ‘rolletjes’. Als beide personen
aangeven om na 10 jaar, begin januari 2017, te
willen stoppen dan moet je toch even slikken. Na-
tuurlijk hebben de ‘kieners’ en het bestuur begrip
voor dit besluit. Een en ander betekent dat we op
zoek moeten naar 2 personen die de organisatie van
het kienen willen voortzetten. Zowel de ‘kieners’ als
ook het bestuur kijken uit naar geschikte kandida-
ten. We gaan niet kijken binnen de groep senioren/
ouderen die op woensdagmiddag zelf kienen. Deze
mensen vinden het zelf heel leuk om te kienen.
Zeker zijn er in Velden senioren/ouderen die ‘ge-
knipt’ zijn voor deze activiteit.
Als bestuur kijken we de ledenlijst nog eens heel
goed na. Kent u iemand waarvan u denkt dat hij of
zij geschikt is om een en ander op te pakken, geef
het even door aan Ine Jacobs of Ger Peeters.
 
GvR
 

Korting voor KBO-leden bij bezoek Limburgs Museum Venlo
Van tijd tot tijd een bezoek brengen aan het Lim-
burgs Museum is meer dan de moeite waard. Op dit
moment bedraagt de entree €11,- Online is dit

€10,-. Als lid van de KBO krijgt u op vertoon van uw
ledenpas een korting van 25%.
 

Avond4Daagse een ‘peulenschilletje’ voor Truus

Ongetwijfeld bent u afgelopen jaren KBO-lid Truus
Verhaegh-Vosbeek wel hier of daar tegen gekomen.
Truus wandelt vrijwel dagelijks en ziet er niet te-
genop om alleen of samen– meestal met Mien

Martens- een flinke wandeling in de verre omgeving
te maken. Op de foto ziet u beide dames tijdens de
Avond4Daagse op vrijdag 10 juni 2016 bij een
controlepost van de 15 kilometer bij ‘Hansenhof’.
Zo’n afstand is voor de bijna 90-jarige Truus een
‘peulenschilletje’ vergeleken met het lopen van de
'Vierdaagse' in Nijmegen. Volgens welingelichte
bronnen loopt zij deze 'Vierdaagse' in juli dit jaar al
weer voor de 10e keer.
Zonder veel poespas doet ze dat heel gewoon. Wij
wensen haar dit jaar samen met de andere dames
heel veel succes en vertrouwen erop dat zij samen
de ‘Via Gladiola’ op vrijdag zullen bereiken.
 
GvR
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‘Velden Leeft’ moet nog groeien

Als je lid bent van een vereniging of stichting vind
je het leuk of ben je geïnteresseerd in wat deze
partij te bieden heeft. Dikwijls weten we nauwelijks
waar een andere partij voor staat en wat deze
mogelijk voor anderen in een dorp als Velden kan
betekenen. En om dit duidelijk te maken dáárvoor
was ‘Velden Leeft’ juist bedoeld.

Op vrijdag 10 juni 2016 wordt op initiatief van de
Brede Maatschappelijke Voorziening de eerste ‘Vel-
den Leeft’ gehouden. Met de binnenkomst van de
Avond4Daagse in de BMV wordt veel publiek ver-
wacht. Ook de KBO Velden neemt met nog een 10-
tal andere verenigingen/stichtingen deel aan deze
activiteit. Mooie stands worden hiervoor ingericht.
Zelfs is er gelegenheid om onderling te ‘daten’ of je
te presenteren. Kortom: er is voldoende aandacht
aan besteed om er iets moois van te maken. Heel
jammer is het dan ook dat de belangstelling over
de gehele middag onvoldoende is.
Het is zeker goed om deze activiteit in de toekomst
nu en dan te herhalen. Extra communicatie en het
persoonlijk benaderen van de diverse partijen zal
zeker het slagen van deze nieuwe activiteit ten
goede komen.
 
GvR

Inloopmiddag ‘Veiligheid’

Op dinsdag 31 mei was er weer een inloopmiddag.
Aanvang: 14.00 uur in De Vilgaard.
 
Het thema van deze middag was:
Handige tips voor uw veiligheid
 
Dhr. P. Janssen van de Unie KBO zorgde voor de
presentatie. De opkomst viel enigszins tegen. Er
waren slechts 24 belangstellenden. Na het wel-
komstwoord door Marie-José kregen we aan de hand
van filmpjes de nodige tips over veiligheid.
 
De babbeltrucs;
Waar toch nog regelmatig mensen de dupe van
worden en zo hun pinpas en/of geld wordt ontfut-
seld. Open met deurstandhouder, deze echter niet
de hele dag (of nacht) erop laten zitten want dan
kan er niemand binnen bij noodgevallen.

Inbraak;
Zorg voor inbraakveilig hang- en sluitwerk met
politiekeurmerk SKG 3 (of 2) sterren.
 
Veilig pinnen;
Zorg dat je de pincode goed geheim houdt en dat
niemand kan meekijken in de winkel bij het betalen
met pinpas.
 
Valpreventie;
Probeer zo fit mogelijk te blijven door te bewegen.
Zet de kamer niet al te vol en denk aan de losse
kleedjes op de grond. Leg niets op de trap om mee
naar boven te nemen. Gebruik indien nodig goede
beugels of handgrepen in badkamer en op het toilet.
 
Brandpreventie;
Blus nooit vet met water. Indien de vlam in de pan
slaat, doe het deksel erop en laat hem dicht. Zorg
voor een goede brandmelder.
 
Dit was het beknopt weergegeven.
De meeste tips zijn nog na te lezen in de informa-
tiebrochure die iedereen ontvangen heeft bij de
Nestor van mei.
 
Om 16.00 uur werd de middag afgesloten met een
dankwoord aan de heer Janssen voor de presentatie
en de belangstellenden voor de komst naar De
Vilgaard.
 
N.L.

Voetbal
Het Nederlands elftal is op papier beter dan de meeste andere teams. Helaas worden de wedstrijden
doorgaans op gras gespeeld.
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Op bezoek bij…
Het is maandagmorgen ongeveer half twaalf als ik
de huisbel laat rinkelen van een woning in de
Dorpsstraat in Velden. En wie verschijnt er in de
deuropening? De dochter van Dien Heldens en Sjaak
Verspay. Met het noemen van deze namen zullen
de meeste lezers van ons nieuwsblad niet veel
wijzer worden maar de oplossing kunt u lezen aan
het einde van dit interview.
Geboren in Lomm op 03-06-1943 in een gezin dat
bestond uit Vader en Moeder en negen kinderen. Zij
was het achtste. De laatste baby werd in Hoogkerk
in Groningen geboren op de eerste dag na aankomst
op het evacuatieadres. Toen het gezin weer terug
was in Velden, zijn ze weer gaan wonen in het Hanik
in haar ouderlijk huis, een boerenwoning. Er was
geen elektriciteit en ook geen water. Het water
kwam uit een regenput of zij moesten een halve
kilometer te voet met melkbussen op het fietskar-
retje het water gaan halen en zo leerden zij toen al
om zuinig te zijn met water.
Meteen na de oorlog was het leven zwaar: Vader en
Moeder en de oudere kinderen waren volop bezig
om te overleven in het dagelijks bestaan en dat was
bij andere gezinnen niet anders. Dan is ze zes jaar
en verplicht om naar de lagere school te gaan. Ze
gaat naar school op de fiets en dat was in die tijd
een heel ander vehikel dan die er nu rondrijden.
Later moest ook nog het jongere broertje achterop.
“Soms als we thuis onenigheid hadden, mijn broer-
tje en ik, werd dat uit het zicht van thuis opgelost.
Ik was ouder dan hij, en dat zou hij weten. Bijvoor-
beeld, de door Moeder gebreide muts moest hij
afzetten omdat ik die verschrikkelijk lelijk vond en
als we aan de school kwamen, had hij blauwe oren
en een blauwe neus van de kou. In school was het
opletten en stil zijn zonder poespas want een harde
hand regeerde daar en orde was er wel. Na school-

tijd thuis kon er fijn gespeeld worden zoals verstop-
pertje, pielepot, balletje gooien enz. enz. Binnens-
huis was het kaarten of dammen of bijvoorbeeld: ik
zie wat jij niet ziet. Moeder was altijd thuis en er
kon veel. Als er ruzie was tussen de spelende kin-
deren dan zei ze: die van ons naar binnen en die
andere naar huis. Op het einde van het zesde
schooljaar vond het schoolhoofd dat ik geschikt was
voor kleuterjuffrouw. Maar ik was al opgegeven voor
de huishoudschool en kon alleen bij de zusters in
Grubbenvorst terecht. Dat was een school voor de
gegoede klasse. Ik voelde me daar ellendig en na
een jaar hield ik het voor gezien. Toen werd het de
huishoudschool en thuis werken op het land en in
de huishouding. Of daar werken waar wegens
ziekte de huishouding draaiende gehouden moest
worden. Dat deed goed en als dat ook prima lukte,
had ik daar veel voldoening van. Maar werken op
het land vond ik prima. Vakantiegangers fietsten en
wandelden bij ons in de buurt in hun zomerse kledij
en dat wilde ik ook wel, maar dat kon niet volgens
mijn ouders. Zij hadden een andere angst: wat
zouden de mensen wel niet zeggen als jij als eerste
hier in een korte broek rond zou lopen. Vader pro-
beerde mij achter het huis te laten schoffelen, dus
verder van de weg af want ook mijn ouders hadden
moeite met de toenmalige moderne tijd, maar korte
tijd later was het heel gewoon.
Een opmerkelijk feit was dat wij thuis in het Hanik
als enige een telefoon in huis hadden en dat werd
door de brandweer bepaald. Dat hield in dat als
mensen ons belden, wij de boodschap aan de be-
treffende familie moesten doorgeven en vaak was
dat mijn taak. Mensen kwamen vaak ‘s avonds
bellen als wij bezig waren met het bidden van de
rozenkrans en meestal werd er dan gestopt, wat
niemand erg vond.

Maandblad ‘De Kapper’ gepresenteerd

Op zaterdag 18 juni 2016 is het dan zover. Zo’n 60
mensen hebben zich verzameld in het restaurant
van Hostellerie ‘De Maasduinen’ om de presentatie
bij te wonen van het 1e nummer van het maandblad
‘De Kapper’. Pieter Duijf, freelance- journalist,
neemt het woord en vertelt iets over het tot stand
komen van dit maandblad. In het bijzonder bena-
drukt hij nog het vele extra werk wat Drukkerij

Grafilom op het laatste moment heeft moeten doen
om dit blad tijdig te kunnen presenteren.
De eerste twee exemplaren gaan naar ‘verslaggeef-
ster’ Helga Thissen (rubriek ‘Het Paradijsje van..’)
en naar voormalig ‘dorpsdokter’ Joep Jansma die
heeft aangegeven om onder andere zijn ervaringen
als huisarts met de Veldenaren te willen delen. Op
de foto ziet u deze 2 personen samen met Twan en
Pieter. In verband met vakanties komt het 2e
nummer van ‘De Kapper’ in september aanstaande.
Het maandblad wordt niet huis aan huis verspreid
maar komt te liggen op plaatsen waar veel mensen
samen komen (bijvoorbeeld BMV, Rozenhof)
Bestuur en leden van de KBO Velden wensen het
team van ‘De Kapper’ heel veel succes met dit leuke
initiatief.
 
Redactieadres: dekappervelden@gmail.com
 
GvR
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Vader speelde mondharmonica en zo leerden wij
hoe er gedanst moest worden. Hij ging ook vaak
met ons schaatsen naar de Lommerslink als er ijs
was, en hij bond ons de schaatsen vast want daar
waren wij niet sterk genoeg voor en dat was pas
echt genieten. Met de kermis in Lomm gingen mijn
broers en zusters naar de kermismatinee maar daar
hoorde ik nog niet bij. Zij kwamen thuis met vrien-
den en een daarvan dat was Jan. Moeder en ik aten
in de keuken omdat de huiskamer vol zat.
Enkele jaren later kreeg ik verkering met Jan en hij
begon in de sector tuinbouw met een eigen bedrijf.
Na vijf jaren verkering te hebben gehad, zijn we
getrouwd, maar het was voor mij toch wel even
wennen om van koeien naar sla, tomaten en augur-
ken te gaan. Maar op den duur vond ik het echt
prima en vooral die frisse morgenlucht is machtig.
Voor de mensen die nog in bed lagen te slapen was
dat alleen maar jammer want wat was de wereld
dan toch mooi vond ik. Het was wel aanpakken in
ons bedrijf met drie kinderen. In ons leven samen
ging alles goed en na een tijd nam de oudste zoon
ons bedrijf over en toen zijn wij in 1993 gaan wonen
in de Dorpsstraat in Velden. Wij hadden een kerst-
boom gekocht, maar die is niet binnen geweest
vanwege het hoogwater.Toen hebben de buren er
mee door hun kas geroeid, zonder versiering.
Ook vermeldingswaardig is dat ik 25 jaar lid ben
geweest van de Limburgse Vrouwenbond. Verder
ben ik gevraagd om lid te worden van het CDA en
daar had ik ook veel interesse in. Dat was in de
periode dat Mevr. R. van Soest-Jansbeken burge-
meester was van de gemeente Arcen, Lomm en
Velden. Bij SeniorWeb ben ik vrijwilligster geweest
en diegenen die daar mee begonnen zijn, hebben
veel ouderen geholpen met de PC of laptop. In 1999
vroeg Pastoor Hendrix mij of ik als vrijwilligster
dienst wilde doen als koster in de kerk en daar heb
ik toen ja op gezegd en dat is makkelijk als je dicht
bij de kerk woont. Maar daar gingen ook veel vrije

uren in zitten. Maar ik ben er toch mee gestopt toen
onze zoon in 2012 een zware hersenbloeding heeft
gekregen. Nu werken Jan en ik samen en springen
bij daar waar het nodig is en hebben allebei daar
veel voldoening van en doen dat zolang als we dat
nog kunnen. In deze chaotische wereld kunnen we
alleen in onze eigen omgeving samen in vrede leven
want angst helpt toch niet.”
Maar nu beste lezers van ons mooie en goed ver-
zorgd nieuwsblad, weet u waar ik deze keer voor
‘Op bezoek bij…’ ben geweest? Ik zal het u zeggen.
Maar eerst ontvangt ze de mooie KBO-balpen als
blijk van waardering voor het sympathiek meedoen
aan dit interview.
 
Ik was op bezoek bij...
 
Leida Verspay, echtgenote van Jan van de Venne.

 
Frans Theeuwen

Muziekmiddag gezamenlijke KBO-afdelingen
Een afvaardiging van het bestuur van de KBO Velden
bezoekt regelmatig de regiovergadering van de
gezamenlijke KBO’s van de regio Peel en Maas en
Venlo. Ook worden we nu en dan uitgenodigd om
aan elkaars activiteiten mee te doen. Evenals het
vorig jaar wordt er een muziekmiddag gehouden

door de gezamenlijke KBO’s van deze regio.
Deze muziekmiddag- op zondag 9 oktober 2016-
wordt gehouden in de locatie aan het ‘Kerkeböske’
in Helden. Belangstelling? Noteer deze datum dan
alvast op de kalender. Nadere informatie volgt.
 

Waar komt het woord KITSCH vandaan?
Waarschijnlijk betekende het woord kitsch ‘modder’
in het Beierse dialect van de 19e eeuw. Kitsch duikt
voor het eerst op rond 1860 in München. Daar
ontstaat door de industrialisatie een klasse van
nieuwe rijken, die veel geld maar weinig smaak
hebben. Ze proberen hun riante huizen op te vrolij-
ken met kunst, maar het ontbreekt ze helaas aan
smaak. Dus kopen ze vooral troep, vinden schilders
en beeldhouwers, zij giechelen dat je deze mensen

zelfs de modder (kitsch) die aan je schoenen plakt,
kunt verkopen. In de jaren daarna werd kitsch een
soortnaam voor inferieure kunst zoals de afbeelding
van het zigeunerinnetje met ontblote borst of het
huilende jongetje.
Maar of iets kunst of kitsch is blijft een kwestie van
smaak.
 
Ben Gelaudemans
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Weet je nog van toen?

Bij een bezoekje aan mevrouw Verbeek in de
Dorpsstraat heb ik een kopie mogen maken van de
foto’s die u in de collage aantreft.
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft haar man Twan in
het verleden heel veel tijd en moeite gestoken in de
historie van Velden. Onderstaand een korte toelich-
ting bij deze foto’s:
 
Foto 1
Een fraaie voorgevel is zichtbaar. Voorheen was in
dit pand aan de Dorpsstraat een woning en een
winkel van de familie Jeucken gevestigd. Vroeger
was dit pand eigendom van de familie Verbeek-
Wijnhoven. Links van de deur was een café en rechts
de winkel en het woongedeelte. Links van dit pand
ziet u het pand van ‘De Smid’ (Smits).
 

Foto 2
Uit gegevens van Twan blijkt dat de naam van dit
pand vroeger ‘Alt Hermes‘ was. In het jaar 1851 is
dit pand verkocht aan de familie Verbeek. Later heeft
de familie Theelen in dit pand gewoond.
 
Foto 3
Het vroegere ‘AenSmitz (Vergert) Later bewoond
door de familie Deenen-van der Haeghen. Momen-
teel is dit pand wit geschilderd.
 
Foto 4
Een oude foto van ‘Stegerhof’ (familie Boonen) in
Schandelo.
 
GvR
 

Telefonische bereikbaarheid buurtbus
In Nieuwsbrief 91 en op de website van de KBO
Velden staat een verouderd telefoonnummer om
een afspraak te maken voor de buurtbus.

Het nieuwe nummer is: 06-82970250.
Wel graag 1 dag van te voren bellen.
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Activiteiten juli en augustus

5 juli Fietstocht
6 juli Bestuursvergadering
6 juli Kienmiddag
19 juli Fietsmiddag
20 juli Kienmiddag
2 aug. Fietsmiddag
16 aug. Fietsmiddag
23 aug. Nestor/Nieuwsbrief

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek, linedance,
biljarten etc. vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
‘De Vilgaard’ plaats. In onderstaand overzicht de
data van de overige activiteiten voor de maanden
juli en augustus 2016 weergegeven.

Uit de bestuursvergadering van 8 juni 2016
Frans Vousten meldt 4 nieuwe
leden.
 
De organisatie van het 60-jarig
jubileum van de KBO Velden,
dat wordt gevierd op 1 oktober
2016, heeft het middagpro-
gramma vrijwel rond. Het defi-
nitieve programma en de wijze

van opgave voor deze middag volgt medio augustus.
Noteer in elk geval alvast deze datum.
 
Jubileumcommissie 'IVO 100 jaar' heeft de KBO
Velden gevraagd om in juni 2017 samen een dag
voor de senioren/ouderen te organiseren. Voorzitter
Ine Jacobs is de contactpersoon namens het be-
stuur.
 
Wim Jacobs en Truus Hermkens hebben besloten
om na 10 jaar te stoppen met de organisatie van

het kienen. Bestuur zoekt nieuwe kandidaten. Op-
roep zie elders in deze Nieuwsbrief.
 
De commissie ‘Inloopmiddag’ werkt een plan uit om
in het najaar in groepsverband een bezoek te
brengen aan het Limburgs Museum in Venlo en aan
een rondleiding mee te doen.
 
Onze Nieuwsbrief bestaat al weer bijna 10 jaar. De
Nieuwsbrief bestaat altijd uit 4 pagina's of een
veelvoud daarvan. Soms heeft de redactie veel
moeite om deze 8 pagina's met nieuws of informa-
tie te vullen, Het bestuur heeft daarom besloten om
terug te gaan naar 4 pagina's. Leveren de leden de
benodigde teksten of zijn er veel activiteiten waar-
van een verslag wordt gemaakt, dan gaan we inci-
denteel weer terug naar 8 pagina's.
 
GvR
 

Um euver nao te dinke...
Ein laeve zonder leefde dat is gen laeve, ut is allein
maar ein bestaon.
 
Laeve is waste mos doon as dich gaar neet kins
slaope dan duiste laeve.
 
Ut laeve mot met leefde en lache waere gedaon en
hieël vuel lache, leefde um ut te begriepe en humor
um ut te drage en as ut kan ok nog lang.
 
Laote weej os neet te druk make euver ut laeve, we
komme d'r toch neet laevend oet.
 
Ut laeve is ein groeët fieëst, woord ik maar oetge-
nuedigd dat zoeël ik fijn vinde.
 
Heb de mood um te laeve, doeëd gaon kan ederein
en ut gebeurt ok.

Alles wat ik euver ut laeve heb gelierd kan ik same
vatte, ut geit wieër.
 
Miene laevespaad ging neet altied euver roeëze,
maar paerdebloome zien ok moeij.
 
Ut laeve is net eine scheurkalender, neet edere daag
kinste aeve hard lache.
 
Ut laeve is ein geschenk, maar we kriege ut neet
echt neet kadoo.
 
De fijnste jaore van os laeve zien die, as weej denke,
dat de fijnste jaore nog motte komme.
 
Frans Theeuwen
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Kermismatinee

Op zaterdag 28 mei hebben we weer ons jaarlijkse
kermismatinee gehad. In verband met de heupope-
ratie van onze voorzitster Ine werd iedereen deze
keer welkom geheten door Marie-José. Later in de
middag kwam de voorzitster toch nog even zelf een
kijkje nemen en hier en daar een praatje maken.
In een sfeervol ingerichte zaal (met dank aan de
vrijwilligers) hebben weer zo'n 57 personen volop
kunnen genieten van een gezellige muziek-en

dansmiddag, die werd opgeluisterd door het, intus-
sen alom bekende, orkest Midlife Combo. Er werd
volop gedanst, maar ook, door diegenen die niet
meer zo goed ter been zijn om een dansje te wagen,
alleen maar genoten van de muziek.
Ook was er weer de gebruikelijke tombola met vele,
leuke prijsjes, geschonken door diverse sponsoren
waarvan we er toch enkelen bijzonder willen bedan-
ken en wel: Bakkerij Fleuren voor de vlaaien, de
heren Janssen en Rheiter voor de flessen wijn en de
heer Theeuwen voor verschillende prijsjes waaron-
der de barbecues. Mevr. Mooren trok dit jaar de
winnende lootjes en zo konden velen -soms met
meerdere- prijsjes huiswaarts keren. Voor diegenen
die niets gewonnen hebben: volgende keer meer
geluk! Om 18.00 uur werd de middag afgesloten,
met dank aan de muziek voor hun opluistering van
deze dansmiddag.
Het was weer een geslaagd kermismatinee.
 
N.L.

Eettafel Rozenhof op dinsdag heerlijk en sfeervol

Zoals u wellicht weet, verzorgen 4 vrijwilligers de
‘eettafel’ voor ruim 20 senioren/ouderen op dins-
dagmorgen en een gedeelte van de middag. Mede
dankzij deze vrijwilligers ontvangen deze senioren/
ouderen een heerlijk menu en betalen hiervoor
slechts een kleine bijdrage. Voorheen regelde de
Stichting Synthese een en ander.
Beknopt iets over het werk en de bijzonderheden
van deze vrijwilligers (Annie, Truus, Gerda en Sien).
De eerste 3 dames beginnen ‘s morgens om 9.00
uur met het plaatsen van de tafels.De mensen zitten
graag op dezelfde plaats en hechten er veel waarde
aan dat ze aan een lange tafel zitten zodat ze
goed  met elkaar kunnen praten. Terwijl Annie
daarna alvast begint met het tafellaken, het dekken
en versieren van de tafels, gaan Truus en Gerda
boodschappen doen. Vaak hebben de dames onder-
ling al overeenstemming over het menu van van-
daag, maar  soms is het ook nog even zoeken. Ook
wat het koken betreft zijn onderling afspraken ge-
maakt. Samen verzorgen ze het schoonmaken van
de aardappelen, de groenten etc. voor het menu.
Afspraak is verder dat Truus zorgt voor het vlees en
Gerda’s aandacht gaat uit naar de soep. Tussentijds
wordt, zoals het hoort, ook tijd genomen voor een

kop koffie. Soms komt iemand op bezoek en dat
maakt het alleen maar gezelliger. Rond 12.00 uur
komt Sien de gelederen versterken. Zij verzorgt dan
samen met de andere dames het opdienen van eten
aan de lange tafels. De senioren/ouderen die inmid-
dels hebben plaats genomen, genieten op dat mo-
ment zichtbaar van het lekkere eten, maar zeker
ook van de gezellige sfeer ter plaatse. Het ‘toetje’
wordt opgediend door Truus en Sien, terwijl de
koffie door Annie wordt geserveerd. Tussentijds
begint Gerda dan al aan de afwas. Kortom alles is
onderling goed geregeld. Even wordt er nog nage-
praat en al vrij gauw daarna verlaten de eerste
senioren/ouderen de gemeenschapsruimte van de
‘Rozenhof’. Nog gauw wordt de rest van de afwas
gedaan en de tafels en stoelen weer in de oorspron-
kelijke opstelling geplaatst. Om 13.45 uur kun je al
niet meer zien dat er weer zo’n goede en gezellige
‘eettafel’ heeft plaatsgevonden.
‘Wij doen dit vrijwilligerswerk met heel veel plezier,
en vinden het heel mooi dat de senioren/ouderen
ons zo dankbaar zijn’, aldus de 4 vrijwilligers.
 
Truus, Annie, Gerda en Sien
 

7



Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor van der Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl

Voor overige leden van bestuur en redactie: zie Jaarprogramma.

Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 23 augustus 2016   

Blik op Velden

Op zien Veldes plat
Ut waas beej nao half veer in de nacht as Theike
wakker woord. Haen deej iers good luustere en dan
zaet haen taege zien vrouwke en beej zichzelf, dao
mot emus beej os in hoes zien, ik zal is gaon kieke
waen dat ut is. Haen steit stiekem op nao dat haen
zien vrouwke wakker haet gemaakt en geit via de
trap nao onder. Onder in de hoeskamer is nemus te
zeen en in de keuke en in der kinderkamer ok neet.
Theike geit dan nao zien kantoer en opens steit haen

aug in aug met eine inbraeker dae, toen haen
Theike zoog, zag: bin maar neet bang jong, ik doon
dich of dien vrouwke en dien kinder echt niks want
ik zeuk allein maar geld. Nou, zag Theike, dat is nog
gaar gen gek idee, wetste wat? Ik help dich met ut
zeuke as dich dat goodvinds.
 
Frans Theeuwen
 


