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‘Kiëskop' dit jaar voor Herman in ’t Zandt

foto: Ruud van den Hombergh
Op zondag 28 januari 2018 is het al weer de 35e
keer dat de ‘Kiëskop’ wordt uitgereikt aan een
persoon die zich op meerdere fronten verdienstelijk
heeft gemaakt voor de gemeenschap van Velden.
Altijd mooi als een van onze KBO-leden door
Joekskapel Noeijt Thoês wordt uitgekozen om deze
onderscheiding in ontvangst te nemen. Dit jaar is
het Herman in ’t Zandt die voor zijn vele vrijwilligerswerk voor de gemeenschap van Velden wordt
onderscheiden. De dag van uitreiking regelt Joeks-

kapel Noeijt Thoês alles tot in de puntjes.
Met de koets worden Herman, zijn vrouw Tiny, de
kinderen en kleinkinderen thuis afgehaald en naar
de kerk gebracht voor het bijwonen van de Wuilusmis die in het dialect wordt gehouden. Daarna is de
gezamenlijke koffietafel in Het Wapen van Velden.
Voor Herman en zijn familie, maar ook voor alle
personen die in het verleden de ‘Kiëskop’ hebben
ontvangen, is daar een extra tafel gereserveerd.
Rond 14.00 uur overhandigt gedeputeerde Ger
Koopmans de ‘Kiëskop’. In zijn toespraak benadrukt
Ger met de nodige humor het vele vrijwilligerswerk
wat Herman in het verleden heeft gedaan en nog
doet. Zo benoemt hij onder andere het vrijwilligerswerk voor het Longfonds, de tennisclub, Jeu de
Boules Club, computerclub, de Wuilus en ‘t Gilde.
Kortom, zeer zeker een verdienstelijk persoon voor
de gemeenschap van Velden. Ook Tiny deelt mee in
de feestvreugde en ontvangt een mooie bos bloemen. Na dit officiële gedeelte begint de receptie.
Vele aanwezigen en mensen van verenigingen
komen Herman en zijn vrouw feliciteren. Daarna is
er een gezellig samenzijn.
Ger van Rensch

Gymnastiek seniorsport en bewegen
Een sport voor iedereen
vanaf 65 jaar met of zonder fysieke beperking. Na
een warming-up wordt
een mix van diverse beweegmogelijkheden aangeboden. Gymnastiekoefeningen, ondersteund door
muziek. De les wordt afgesloten met een gezellig
spel en napraten onder het genot van een kopje
koffie. Deze les staat onder leiding van Margriet van

der Stegen, een gediplomeerd sportdocent. De
gymnastiekles wordt gehouden op donderdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur in de zaal van de Brede
Maatschappelijke Voorziening De Vilgaard.
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

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 6 maart in de BMV
De Vilgaard, aanvang 14.00 uur.

Rectificatie Jaarprogramma 2018
In het boekje Jaarprogramma 2018 zijn enkele
fouten geslopen. Onze excuses daarvoor. Het betreft hoofdstuk 1.1 Samenstelling bestuur (blz. 3).
De correcte gegevens zijn:
Marie-José Peters extern secretaris

Ger van Rensch
intern secretaris
Kees van Overveld
jn.keijers@ziggo.nl
Redactie

KBO-PCOB vernieuwt!
Belangrijkste ideeën/opvattingen
Onderstaand de 6 belangrijkste ideeën/opvattingen
op een rij.
Laten we een actieve beweging worden.
Laten we meer mensen activeren.
Zoals u in het vorige magazine van de KBO-PCOB
en in een van onze vorige Nieuwsbrieven hebt kunt
lezen, heeft de KBO-PCOB een tournee gemaakt
door het land. Tijdens twaalf bijeenkomsten op
willekeurige plaatsen in het land zijn ze in gesprek
gegaan met leden en niet-leden over de waarde van
de vereniging, ook voor onze toekomstige generaties. Het motto dat op dit tournee naar voren werd
gebracht, was: ‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen.
Als je ver wilt komen, ga dan samen.’

Laten we onze christelijke oorsprong niet verloochenen.
Laten we beter aansluiten bij jonge senioren.
Laten we meer netwerken en samenwerken.
Behoefte aan meer ondersteuning van lokale afdelingen.
Vervolgstappen
Op basis van alle informatie bereidt een stuurgroep
een eerste advies voor de ledenraad voor.
De ledenraad bespreekt dat begin maart. Daarna
zal er nog veel verdere uitwerking nodig zijn.

Visie algemeen
Vrijwel iedereen kan zich vinden in de volgende visie
van de KBO-PCOB: we willen bijdragen aan een
samenleving waarin senioren volwaardig kunnen
meedoen en mensen omzien naar elkaar. Een samenleving waarin zich niemand buitengesloten
voelt. Maar we constateren met z'n allen ook dat
mensen individueler zijn dan vroeger en zich niet
snel meer aansluiten bij een vereniging.

Denk en praat mee:
kijk op www.kbo-pcob.nl/kbopcobvernieuwt
Bron: KBO-PCOB magazine

Um euver nao te dinke...
Alderdom kumpt meistal op as ein sniejbuuj, en dan
zuuste opens dat alles wit is.

Ut geluk vermenigvuldig zich allein wannier daste
dat met andere duis deile.

Gistere is geschiedenis, morge is ein mysterie en
vandaag is ut ein kadoo.

De waarde van eine mins leet neet in wat haen
bereikt, maar wal wat haen wil bereike.

Bin neet bang veur ut langzaam veuroet gaon bin
allein bang veur ut stilstaon.

Doon danse, doon zingen of fluiten dan biste ut
treure ok zoeë vergaete.

Eine lach daeste altied duis versteure kumpt ok
altied waer truuk.

Zonder eine taegewind is d’r nog noeits eine vleeger op gegaon.

As ut nacht wuurd in dien laeve duit dat duks pien,
maar bedink dao zal altied eurges wal ein lichtpuntje zien.

Lier eder moment dien geluk bewust te laeve, heb
ut noeits te druk um leefde te gaeve.
Weej drinke um te vergaete, maar de zurge die weej
hebbe kunne neet zwemmen.

Waen tevreeije is mit wat haen haet dat is de
riekste mins dae duit laeve.

Frans Theeuwen
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Pillen slikken! Met tips eenvoudiger
Van een van onze leden ontving
de redactie informatie en tips
van de Service Apotheek Leef.
nl die het slikken van pillen en
capsules gemakkelijker en
eenvoudiger maken.

een glas water. Als u uw lippen goed om de opening
sluit, komt er geen lucht bij en glijdt het medicijn
met de slok water zo naar binnen.
Tip-4 Water?
Sommige mensen vinden het makkelijker hun medicijn met een dikkere vloeistof in te nemen. Bijvoorbeeld met vla of appelmoes. Let wel op, dit kan
niet met alle medicijnen! Er zijn speciale producten
om medicijnen makkelijker in te nemen. Vraag uw
apotheek.

Tip-1 Uw houding
Neem medicijnen niet in terwijl u ligt. U kunt beter
zitten of staan, zodat de tablet of capsule goed kan
zakken. Blijf daarom ook daarna nog even rustig
zitten.

Tip-5 Lukt het ondanks deze tips nog niet?
Vraag advies aan uw apotheker. Soms mag de
buitenkant van de capsule zacht worden gemaakt
met water zodat het doorslikken makkelijker gaat
of is er een andere toedieningsvorm mogelijk, zoals
een drank of zetpil. Een laatste optie kan zijn om
tabletten te breken, fijn te maken of capsules te
openen. Vraag uw apotheker wat in uw geval mogelijk is, dit kan namelijk niet bij alle medicijnen!

Tip-2 Hoofd voorover
Dit lijkt misschien wat onnatuurlijk, maar uw hoofd
naar voren buigen tijdens het slikken maakt het een
stuk makkelijker. Leg de pil op uw tong, neem een
slokje water, maar slik deze pas door als de kin naar
de borst is gekanteld. Uw keelgat wordt groter,
waardoor de pil met de slok water makkelijker naar
binnen glijdt!
Tip-3 Flesje water
U kunt ook een flesje water gebruiken in plaats van

Bron: Service Apotheek Leef.nl

VieCuri keurmerk 'seniorvriendelijk' kwijt
Wellicht hebt u via de
media of in het dagblad De Limburger van
4 januari 2018 het bovenstaande vernomen.
De ziekenhuisorgansatie VieCuri VenloVenray voldoet niet
aan de strenge eisen
van de ouderenorganisatie KBO-PCOB. Twee punten
die worden genoemd, zijn:
VieCuri Medisch Centrum zou meer moeite moeten
doen om oudere patiënten die hulpbehoevend zijn
goed over te dragen aan een zorginstelling.

De ziekenhuisorganisatie heeft te weinig aandacht
voor ouderen op de spoedeisende hulp en bovendien
zijn er geen verpleegafdelingen die voldoende toegerust zijn op zorg voor kwetsbare ouderen.
VieCuri noemt het verlies van het keurmerk erg zuur
en doet er alles aan om in 2019 dit keurmerk weer
terug te halen. Verder wil het ziekenhuis in 2018
een transferium openen, een verpleegafdeling waar
ouderen korte tijd opgenomen kunnen worden in
afwachting van een verpleeghuisopname.
Bron: dagblad De Limburger
Foto: Website VieCuri

Waar doet een bijensteek het meeste pijn?
Dat wilde Michel Smith
van Cornell University
(VS ) ook weten, nadat
een bij de pijp van zijn
korte broek was ingevlogen en hem in zijn
scrotum had geprikt.
Dat deed veel pijn,
maar kon het nog erger? Ja, ontdekte de student
nadat hij zich bij wijze van experiment 38 dagen
lang vijfmaal daags liet steken op 25 verschillende
plekken van zijn lichaam. Smiths pijnschaal liep van
1 (geen pijn) tot 10 (ondraaglijk). Het minste pijn
met een score van 2,3 deed een steek boven op zijn

hoofd, zijn middelste teen en zijn bovenarm. De
steek op zijn scrotum (score 7) eindigde op plaats
vier. Op plaats drie stond zijn penis (score 7,3) op
twee zijn bovenlip (8,7) en bovenaan met de score
9 de binnenkant van zijn neus. Smith weet dat zijn
schaal subjectief is en dat anderen wellicht tot een
andere top-25 komen. Maar niemand met wie hij
het experiment besprak, had interesse om het te
herhalen. In 2015 kreeg Smith er een Nobelprijs
voor: de alternatieve Nobelprijs voor onderzoek
waar je eerst om moet lachen, maar dat je daarna
aan het denken zet.
Ben Gelaudemans
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Gratis computerspreekuur Velden
SeniorWeb Velden is begin februari
gestart met een gratis computerspreekuur. Dit wordt gehouden op
elke eerste en derde dinsdagmorgen
van de maand van 9.30 tot 11.30 uur. In maart,
april en mei wordt het computerspreekuur gehouden
op de dinsdagen 6 en 20 maart, 3 en 17 april en 15
mei 2018. U kunt zonder afspraak het leslokaal

binnenlopen aan de Vilgert 21A in Velden.
Het computerspreekuur is bedoeld voor het geven
van korte tips en aanwijzingen en het oplossen van
kleine problemen op de computer, laptop, tablet of
smartphone. Het is niet bedoeld voor technische
reparaties van apparatuur en het volgen van cursussen.
SeniorWeb Velden

Van Buimkes naar Teutenboom
In de vorige Nieuwsbrief stond een verhaal naar
aanleiding van de sloop van het oude boerderijtje
van de familie Reijnders aan de Oude Heerweg. Een
boerderij met een lange historie, die teruggaat tot
tenminste de 18e eeuw. Deze boerderij stond bekend als ‘beej Buimkes’. Aanleiding om eens in de
vroegere plaatselijke situatie te duiken.

het plaatsen bij uitstek om samen te komen. Zo
bespraken de dorpsoudsten er hun zaken. Dergelijke oude bomen boezemden ontzag in. Mensen
wisten sinds hun vroegste jeugd niet beter dan dat
die boom er stond. Daarom werden ze gezien als
een heilige boom. Toen de handel op gang kwam,
kregen de ‘heilige bomen’ er een functie bij. Ze
werden een oriëntatiepunt en ontmoetingsplek voor
rondtrekkende handelaren, marskramers en ambachtslieden, zoals ketellappers, tonnenmakers en
hoefsmeden. Deze handelaren heetten in de volksmond ‘teuten’. Of ze nu werkelijk ‘teut’ waren of niet
als ze elkaar ontmoetten bij zo’n markante boom
(teutenboom), vertelt het verhaal verder niet. Wel
is bekend, dat de rondtrekkende handelaren onder
zo’n boom bij elkaar kwamen. In elkaars nabijheid
en in de schaduw van het bladerdak konden ze
uitrusten zonder al te veel gevaar te lopen. Ongetwijfeld zullen ze onder elkaar nieuwtjes hebben
uitgewisseld en tips hebben doorgegeven over
mogelijke klandizie. Niet alleen een ‘hangplek’ dus,
maar zeker ook een ‘netwerkplaats’.
Uit de vermelde plaatselijke benamingen is af te
leiden, dat Velden ook zo’n heilige boom of teutenboom heeft gehad. Dat wordt bevestigd in een akte
uit 1760, door Twan Verbeek ontdekt in het kerkarchief. In die akte schrijft de toenmalige pastoor
Otto Hollands, dat hij in maart 1755 eigenhandig
een nieuwe boom heeft geplant en deze dezelfde
naam heeft gegeven als zijn voorganger: ‘teuten
boomke’. Over de oude teutenboom schrijft hij dat
deze wel zo’n 200 jaar oud is naar beweerd wordt
en dat deze door zijn ouderdom sterk aangetast is.
Het vervangen van de oude teutenboom door een
jong exemplaar is destijds gedaan op initiatief van
de Heer van Arcen, die daarover meerdere malen
met pastoor Hollands gecorrespondeerd zou hebben. Volgens de akte is de boom geplant ‘op de
Hasselder Heijde, midden op den weg die naar Arcen
leidt’. Die ‘weg naar Arcen’ is ook ingetekend op de
bewuste kadasterkaart: dat is de tegenwoordige
Oude Heerweg. De Rijksweg bestond toen nog niet;
deze is aangelegd rond 1845. Nu terug naar het land
‘bij Pierke’. Dit land werd zoals gezegd ‘aan teile
boomke’ genoemd, de boerderij stond bekend als
‘Buimkes’, beiden gelegen aan de weg naar Arcen.
Bovendien had het land en het oude boerderijtje van
de familie Cuenen aan de Rijksweg 36 de plaatselijke benaming ‘Tuutjes’ (= teuten). Het is aanne-

Op de gemeentelijke kadasterkaart uit de jaren
tussen 1811 en 1832 staat het land tegenover
boerderij Buimkes (Reijnders) richting Maas vermeld als: ‘Aan teile boomke’. Dat betekent: ‘bij het
heilig boompje’. Vanwaar een heilig boompje?
Eeuwenlang zijn oude bomen op markante plekken
in het landschap van betekenis geweest. Zij vormden een herkenningspunt en al in de oudheid waren
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melijk dat de teutenboom in 1755 geplant is in de
buurt waar de weg richting Hasselt aansluit op de
tegenwoordige Oude Heerweg. Ter herinnering aan
de in 1755 geplante teutenboom is op 30 november
2009 een nieuw exemplaar geplant bij de kruising
van de Vilgert en de Hasselderheidelaan. Een toepasselijke plek voor deze boom, ook op de Hasselderheide en in de nabijheid van akkers met de
namen ‘Eik’ en ‘beej d’n eikenbaum’. Het planten
gebeurde door burgemeester en wethouders van de
toenmalige gemeente Arcen en Velden, waarna de
Veldense priester Lambert Arts de nieuwe ‘teutenboom’ heeft ingezegend.

Een tastbaar gemaakte herinnering aan een bijzonder stukje uit Veldens’ verleden.
Otto Hollands was maar liefst 43 jaar pastoor van
Velden (van 1749 tot 1792). Sinds 1780 was hij
tevens landdeken van het dekenaat Kriekenbeck.
Hoewel Velden destijds nog geen 400 inwoners
ouder dan 12 jaar had en er ook nog een kapelaan
actief was, toch wel een opmerkelijke combinatie
van pastorale functies. Nu is dat heel gewoon, maar
voor die tijd wel bijzonder.
HL

Januaristorm: vloek of zegen?
Natuurlijk bosbeheer
Beheer in de bossen van Stichting het Limburgs
Landschap is vooral gericht om een zo rijk mogelijk
dieren- en plantenleven mogelijk te maken. De
storm heeft daarbij een handje geholpen. Een mooi
voorbeeld vormen de grote omgevallen bomen [foto
Henk Heijligers]. Zij maken open plekken in het bos
en zorgen dat het licht, inclusief de zonnewarmte
weer tot de bosbodem kan reiken. Een natuurlijkere vorm voor spontane bosontwikkeling kunnen we
ons niet wensen. Komende weken zullen planten
daar meteen gebruik van maken: sommige kiemen
er, andere komen er tot bloei, en jonge boompjes
groeien op. Vele soorten insecten profiteren van die
nieuwe situatie, en die dienen op hun beurt weer
als voedsel voor vogels. De omhoog staande wortelkluit geeft extra variatie en reliëf en biedt nestgelegenheid aan vogels, maar ook aan solitaire
bijen. In de ontstane kuil kan achtergebleven regenwater en de opengewerkte bodem ook weer
zorgen voor nieuwe natuurkansen. De dikke stam
zal nog lang en prominent aanwezig blijven en
zorgen voor veel nieuw leven. Een bekende kreet is
immers dat ‘dood hout leeft’. Vele dieren leven in
en van het dode hout, mossen benutten het als
groeiplaats en paddenstoelen zullen het uiteindelijk
volledig afbreken. Daarmee is de boskringloop weer
rond en heeft de storm zijn visitekaartje afgegeven
voor natuurlijk bosbeheer. De januaristorm: een
vloek, maar voor natuurlijk bosbeheer ook een
zegen.

Foto: Henk Heijligers
Op donderdag 18 januari 2018 teisterde een heftige storm Nederland. Limburg kreeg er ongekend
van langs; ook de natuurgebieden van Het Limburgs
Landschap werden niet ontzien. Nog steeds wordt
er gewerkt om wegen en wandelpaden vrij te krijgen
van omgevallen bomen. Flinke overlast dus, maar
Het Limburgs Landschap ziet ook de positieve
kanten aan deze natuurlijke vorm van bosbeheer.
Overlast
Alleen al in de natuurgebieden van Het Limburgs
Landschap in Noord-Limburg zijn naar schatting zo’n
15.000 bomen gesneuveld. Ongeveer 20% viel over
wegen en paden, wat voor veel overlast zorgde. De
afgelopen weken is hard gewerkt om onveilige situaties op te heffen en paden weer begaanbaar te
maken, een enorme klus die veel onkosten met zich
meebracht.

Bron: Persbericht 2 februari 2018 van website
Stichting het Limburgs Landschap

Humor
Pijaer en zien vrouw Mientje zote nao dat ze ut
ontbijt hadden gehad nog wat nao te proate. Dan
op ein zeker moment zaet Pijaer taege zien vrouwke, Mientje, as dich met dien vriendinne aan ut
kienen bis, wao praot geej dan euver in de pauze?
Ik denk dat weej euver ut zelfde onderwerp praote
as wat geej doot onder ut biljarte, zag Mientje. Nou
zag Pijaer, dan mot geej och toch allemaol echt
schame.

Eine Veldese jonge jong stond met ein megje te
praote en opens zag dae jong taege dat megje, Leef
moeij schattig megje, zoels dich met mich wille gaon
trouwe? Nae, jungske, zag dat megje, maar ein ding
mot ik dich zegge, dich hebs wal verstand van moeije
megjes en eine gooije smaak.
Frans Theeuwen
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Uit de bestuursvergadering van 7 februari 2018
Frans Vousten is deze vergadering niet aanwezig maar meldt
telefonisch dat hij 3 nieuwe
leden heeft ingeschreven.

Besproken worden de 2 navolgende activiteiten.
Jan Linders bv Supermarkt: Als KBO Velden zijn
we dit jaar uitgekozen voor het fonds Goede Doel
van Jan Linders bv Supermarkt.
Als KBO kunnen we dit jaar bepaalde activiteiten
organiseren. Van totaal 5 activiteiten wordt de winst
zelfs verdubbeld. Ook zijn er nog diverse andere
mogelijkheden om een extra bedrag binnen te halen
voor onze vereniging. Denk daarbij aan activiteiten
rond Pasen, Braderie, Sinterklaas, Kerstmis etc.
Maar ook bij eigen activiteiten zoals kienen na afloop
van de Algemene Ledenvergadering, tombola bij de
toneelmiddag zijn er mogelijkheden. Een commissie
gaat aan de slag om in overleg met de supermarktmanager van Jan Linders een plan van aanpak uit
te werken. Diverse leden/vrijwilligers zullen worden
benaderd om een paar uurtjes -uiteraard geheel
vrijblijvend- aan deze actie mee te werken.

Ook voor dit jaar is de senioren
toneelgroep 60+ uit Horst vastgelegd. Op dinsdag
27 november 2018 geven ze weer een toneelvoorstelling voor de KBO-leden in de Brede Maatschappelijke Voorziening De Vilgaard.
Het kienen kan tot april nog worden gehouden in
Hostellerie De Maasduinen. Een afvaarding van het
bestuur bekijkt op welke locatie het kienen daarna
gehouden kan worden.
Er wordt ingegaan op de privacywetgeving die 25
mei 2018 van kracht zal worden. In de Algemene
Ledenvergadering op 6 maart zal de voorzitter hier
verder op ingaan. Definitief plan van aanpak wordt
nog uitgewerkt. Aandachtspunt: Het moet mogelijk
blijven om in onze Nieuwsbrief foto’s, contactadressen etc. op te nemen.

Rabobank Venlo e.o.: Enige tijd geleden heeft de
Rabobank een informatiebijeenkomst gehouden.
Het plan van de Rabobank is dat een totaalbedrag
van € 75.000,- wordt verdeeld over diverse verenigingen binnen de regio van de Rabobank Venlo. Elk
lid van de Rabobank mag 5 stemmen uitbrengen
voor een bepaalde vereniging. Hoe meer stemmen
onze KBO verzamelt hoe groter het bedrag (subsidie) is dat de vereniging ontvangt. Het is dus zaak
om goed samen te werken met andere verenigingen
om zodoende over en weer veel stemmen te verzamelen. Ook medewerking -stem op de KBO Veldenvan al onze leden is voor deze actie heel belangrijk.
Voorwaarde is dan wel dat je lid van de Rabobank
moet zijn om te stemmen. Een commissie binnen
het bestuur van de KBO gaat bekijken hoe we een
en ander het beste gestalte kunnen geven.
GvR

Het dagelijks bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering vrijwel geheel voorbereid. In de bestuursvergadering worden de laatste puntjes nog besproken. De jaarstukken worden samen met de Nieuwsbrief door onze bezorgers/bezorgsters bij onze leden
afgeleverd.
Via de KBO Limburg en de regio KBO hebben we
informatie ontvangen over brandveiligheid, dementie, fietsinstructiedagen, fietsbegeleiders. Aan enkele activiteiten wordt deelgenomen. Eventueel
volgt interessante informatie over deze activiteiten
in een van de volgende Nieuwsbrieven.

Belastingaangifte over 2017
Het belastingseizoen staat
weer voor de deur. Onze
belastinginvullers zijn inmiddels op scholing geweest en staan klaar om
u te helpen bij uw aangifte. Als u niet beschikt over
een DigiD code, hebben zij een nieuwe machtigingscode nodig, waarmee zij vanaf 1 maart uw vooraf
ingevulde gegevens over het vorig jaar kunnen
‘ophalen’ bij de Belastingdienst. Zo nodig vragen zij
die nieuwe machtigingscode voor u aan. Daar
hebben ze dan uw Burgerservicenummer (BSN) en
uw geboortedatum voor nodig. Ook dit jaar kunt u
aangifte doen tot 1 mei. Onze invullers stellen het
zeer op prijs als u alle benodigde gegevens al bij
elkaar hebt gezocht.

Voor het invullen vragen zij een onkostenvergoeding
van € 5,- per adres.
Leden van onze afdeling kunnen voor het verzorgen
van hun aangifte en het eventueel aanvragen van
zorg-en huurtoeslag contact opnemen met:
Ria Hermans
Jo van Keeken
Frans van Neer
Marie-José Peters

Schoolstraat 68
Rijksweg 142
Rozenhof 30
Akkerwinde 8

472 2053
472 1201
06-51207729
472 1874

In verband met het aanvragen van de benodigde
machtigingen en de planning vragen zij u op korte
termijn een afspraak te maken.
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SGL Velden 5-jarig jubileum

Als er kenbaar wordt gemaakt: ‘SGL 5 jaar in Velden’, zegt dat heel veel mensen in ons dorp niet zo
veel. Wanneer je zou zeggen: ‘Het gebouw De vier
Torens in Velden is alweer 5 jaar in gebruik’, dan
weet vrijwel iedereen waar we het over hebben. Op
zondag 14 januari 2018 wordt ter gelegenheid van
dit 5-jarig jubileum een ‘Open dag’ georganiseerd.

Samen met mijn vrouw en een kennis hebben we
de moeite genomen om even een bezoekje te
brengen. Onderstaand een korte opsomming over
de ‘SGL 5 jaar’: Stichting Gehandicaptenzorg Limburg biedt mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking of niet-aangeboren
hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte of
hersenletsel na een ongeval) een totaalpakket aan
diensten aan. Je moet dan denken aan dagbesteding
tot begeleiding thuis en van revalidatie tot wonen
met begeleiding.
In het gebouw De vier Torens wonen totaal 14
cliënten. Er wordt 24 uur per dag begeleiding verleend. De kelderruimte beschikt over een wasruimte. De cliënten kunnen zelf -al dan niet met een
beetje begeleiding- hun kleding wassen. Verder
bevindt zich in de kelder een hobbyruimte, vergaderruimte, rustruimte en een fietsenberging.
Verder nemen we een kijkje in een 2-tal kamers
(begane grond en 2e verdieping) van de cliënten.
Het valt vooral op dat deze kamers heel ruim en
gezellig zijn ingericht. Op de begane grond in de
gemeenschapsruimte krijgen we een kop koffie met
een wafel aangeboden en kunnen we de hobbywerkstukken van de cliënten bekijken. Het merendeel
van de cliënten bezoekt namelijk 2 keer per week
Dagcentrum De Maashorst in Baarlo.
Een van de cliënten die daar wekelijks naartoe gaat,
is Leo Lommen. Wie kent Leo niet? Wist u trouwens
dat Leo heel goed kan schilderen en vrij creatief is
aangelegd. In de geplaatste stand (zie ook foto) zijn
diverse schilderijen en hobbyspullen van hem te
zien. Al met al kunnen we stellen dat een bezoekje
ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van SGL
Velden meer dan de moeite waard is geweest.
GvR

Activiteiten in maart

't Huuske

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 maand maart
weergegeven.

En boerehoes dát haej en huuske,
en hierehoes, dát haej en plee,
die woort in later jaore,
vervange dór WC.

6
7
20
21

maart
maart
maart
maart

27
27

maart
maart

dán zien d'r ok nag minse,
die vinde dát naet net,
die hebbe nag en ander waord,
die zegge dán twalet.

Algemene Ledenvergadering (BMV)
Bestuursvergadering
Fietsmiddag
Kienmiddag
(in Hostellerie De Maasduinen)
Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
Themamiddag
(Sabine Wennekers/Dr. Kessels)

már of dát nouw en huuske het,
en plee, WC, twalet,
genne mins daen 't kán misse,
as ge dát már wet.
Jan Arts

"Wees trots op wat je hebt bereikt. Al heb je nog wel duizend
dromen, zorg dat je af en toe ook kijkt naar hoe ver je reeds
bent gekomen."
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