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Oog voor Senioren

Acties Supermarkt Jan Linders en KBO Velden lopen goed

 
Zoals u wellicht weet, heeft Supermarkt Jan Linders
de KBO Velden dit jaar uitgekozen voor samenwer-
king voor het Goede Doel. Dit jaar zijn er al enkele

acties gehouden en deze liepen goed. In de loop van
dit jaar zal dit vervolg krijgen. Ook de actie Asper-
geverkoop begin mei is meer dan geslaagd te
noemen. Dank aan diegenen die de acties organi-
seren, maar zeker ook aan de vrijwilligers die
daadwerkelijk de verkoop- in dit geval de asperge-
s- verzorgen. Op een bepaald moment loopt de actie
zelfs zo goed dat er eventjes geen asperges meer
beschikbaar zijn. Zoals reeds aangehaald zijn er dit
jaar nog enkele acties die voor de KBO extra geld
opleveren voor het organiseren van weer andere
activiteiten van de KBO Velden.
Om deze acties te laten slagen, zal de organisatie
weer enkele vrijwilligers benaderen.
 
Samen kunnen we meer.
 
GvR

Privacydocument bij deze Nieuwsbrief
Bij deze Nieuwsbrief treft
u het privacydocument
aan. Dit document is op-
gesteld door een werk-
groepje binnen het be-
stuur dat werkt aan een
definitief protocol voor de
privacywetgeving. Via de
media en ook via deze
Nieuwsbrief is kenbaar

gemaakt dat de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) op 25 mei 2018 officieel van

kracht wordt. Als KBO-bestuur zijn we volop bezig
met het protocol, en de inventarisatie van de diver-
se persoonsgegevens binnen onze vereniging is
inmiddels afgerond. Wij als werkgroepje binnen het
bestuur verzoeken u bijgevoegd document eens
goed door te lezen. Zijn er op- of aanmerkingen laat
het dan een van de leden van dit werkgroepje even
weten. Een en ander willen we dan graag meenemen
in een definitief privacyprotocol van de KBO Velden.
 
Werkgroepje AVG
 

Themamiddag Veiligheid in en om het huis
Op dinsdagmiddag 26 juni
2018 om 14.00 uur geeft
de (wijk)politie voorlich-
ting over veiligheid in en
om het huis. Aansluitend
zal slachtofferhulp iets
vertellen over hun werk

en hoe en wanneer men een beroep op hen kan
doen. Deze interessante middag wordt gehouden in

de Brede Maatschappelijke Voorziening De Vilgaard.
Toegang is gratis en in de pauze koffie/thee voor
€ 1,--.
 
Reserveer alvast dag en tijd op uw kalender of in
uw agenda.
 
 
Organisatie themamiddagen
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Themamiddag Wijs met medicijnen
Op dinsdag 17 april om 14.00 uur was er in De
Vilgaard een presentatie door de apotheker Frans-
Peter Baalman, over het gebruik van medicijnen
door ouderen. Ondanks het mooie weer hadden zo'n
45 personen De Vilgaard verkozen boven een mooi
zonnig terras of fiets/wandeltocht. Van deze keuze
hoefde men geen spijt te hebben, want het was een
interessante, duidelijke presentatie. 
 

 
Ruim 25 jaar is de heer Baalman als apotheker
werkzaam in Velden. Voor velen dus geen onbeken-
de. Hij heeft deze middag duidelijk proberen te
maken hoe belangrijk het is om verstandig met
medicijnen om te gaan. De apotheek met zo'n 14
medewerkers probeert daar een goede controle op
te houden. Zij willen ook dat ouderen langer fit en
gezond actief blijven. Ouderen reageren namelijk
anders op medicijnen dan jongeren.
 
Het lichaam verandert bij het ouder worden zoals:
* Minder lichaamsvocht.
* Meer lichaamsvet.
* Hersenen reageren gevoeliger.
* Nierfunctie wordt minder
 (dient bij meting boven de 60 te zijn).
 

De wisselwerking van meerdere medicijnen is per
persoon verschillend. Zij (apotheker en medewer-
kers) bewaken de medicatie en zorgen voor medicijn
op maat. Verder wordt er gecontroleerd op regel-
maat van innemen. Zogenaamd therapietrouw. Ook
de vele bijwerkingen van medicijnen kwamen aan
bod, zoals maag/darmklachten, hoofdpijn, duizelig-
heid, gewichtstoename, verslaving, maar het ergste
is het risico om te vallen. 15% van alle ziekenhuis-
opnamen van ouderen komt door gebruik van me-
dicijnen.
 
Na de koffiepauze was er nog ruimschoots gelegen-
heid tot het stellen van vragen en werden er nog
een paar nuttige adviezen gegeven, te weten:
*Hou een dagboekje bij indien er veranderingen
betreffende je gezondheid optreden die je niet
vertrouwt.
*Vind je tabletten innemen moeilijk, ga niet met het
hoofd naar achteren maar voorover en neem altijd
in met water en niet met melk of grapefruitsap.
 
Iedereen kon nog wat folders en boekjes mee naar
huis nemen. De informatie kan ook op Internet
worden geraadpleegd.
 
Tot slot dankte de voorzitter voor de duidelijke
presentatie en kon iedereen nog even gaan genieten
van het mooie voorjaarsweer.
 
Opmerking: Deze mooie en interessante thema-
middag is mede mogelijk gemaakt dankzij een extra
budget van de Stichting ‘Velden Samen Schoon’.
 
 
N.L.

Wat is eenzaamheid?

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Wat
is eenzaamheid precies?
 
Eenzaamheid
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart
een gemis aan een hechte, emotionele band met

anderen. Of je hebt minder contact met andere
mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard
met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte,
verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke
of psychische klachten.
 
Persoonlijke ervaring
Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. De een
heeft meer betekenisvolle relaties of een groter
sociaal netwerk nodig dan de ander. Anderen kun-
nen moeilijk van buitenaf zien of je je eenzaam voelt.
Zij zien lang niet altijd dat je ontevreden bent over
je contact met je partner, vrienden, familie of an-
dere mensen. Dat je het moeilijk vindt om relaties
te verbeteren. Of zelfs de moed hebt opgegeven.
Dit maakt eenzaamheid zo moeilijk in te schatten.
Het is iets wat je alleen zelf kunt voelen
 
Eenzaamheid een probleem
Iedereen voelt zich weleens eenzaam. In veel ge-
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vallen verdwijnt dat eenzame gevoel vanzelf als je
weer beter in je vel zit. Eenzaamheid is vooral een
probleem voor mensen die het sterk of langdurig
voelen. Dan kan een negatieve spiraal ontstaan.
 
“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een
onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit
van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het
aantal contacten dat men heeft met andere mensen
geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de
kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft
bij de wensen.”             
Prof. De Jong Gierveld
 
 
 

Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn 
Het kan wel samenvallen. Wanneer iemand geen of
nauwelijks sociale contacten heeft, spreken we van
sociaal isolement.
 
Sociaal fundament
Sociale relaties met andere mensen zoals familiele-
den, vrienden en kennissen zijn belangrijke ‘hulp-
bronnen’ in het dagelijks leven. Ze vormen het
‘sociale fundament’ van elk mens en dragen bij aan
het gevoel van een zinvol leven.
 
Bron: Website Eenzaam.nl
 

 Brief van "Frenske" v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer  9     
van 1 – 15  April 1949
 
Liefe  jonges !!!
Hebbe julie ut al gehoort van an van
schelle pauw die was op retreet en
toen moes ze bei de pater kome en
toen viel ze over de mat en presies

op de paater zein slub en sjeng van herrmus piet
heef nu ook weer met de vingers tege de sirkelsaag
gezeete en nu staat de vinger een beetje schiks en
lies van siemons handrie die met geer van janne
hannes getrouwt is heef met ut wors massjienke
van haar weisvinger ook een stukje wors gemaak
en o jonges de borrel wort nu overaal in ut land 5
sent duurder behalve in velde hier wort hei maar 3
sent duurder wand hei staat hier al 2 sent te hoog
maar ut bier wort gelukkig goedkoper daar boffe
julie mee he jonges dat zeg joepie van de koster
ook en die heef pas naamfees gehat en toen heef
hei van mei een dikke babbelaar gekreege die was
tog zo hart dat ik ter niet op kon zoebele en joepie
zein vaader is erch krank gewees want hei is nu

allemaal de gal kweit en nou zeg joepie dat hei niet
meer kwaat kan worre en daar bof hei mee en o
jonges weette jullie al dat de fanfaar van ons deze
zomer naar nieuwkerk in duitsland naar ut festifal
gaan speele en dan brenge ze allemaal onze unifor-
me en instrumente mee trug die ze hier geleent
hebbe en sefke van kraane handrie heef hier ut
eerste kieviets ei gevonde en toen wou hei ut op-
sture naar de keuniging en toen zag hei dat ut rot
was en pierke van reinders heef nu ook een doch-
tertje er bei gekog maar hei vint ut heel gemeen
dat de kinderbeislag maar niet wil kome en deze
week is narda van pompe piet met een bloote voet
op een gloejende priem gaan staan en toen begon
de voet te sisse en toen kreeg ze het pas in de gaate
en nu gaat jeu lomme van stoffele handrie van de
velgerd afhouwe met zein ganse koedeljak naar
venray als gardenier en wens frenske hem heel veel
sukkes en nu wens ik jullie ook weer allemaal een
hele dikke goeje wel te ruste met heel veel groete
van jullie eeeeenig liefhebbende Frenske.
 
F.V.

Zitten er in bier echt evenveel calorieën als in een boterham?
Nee. Een biertje bevat 110 ki-
localorieën Een gemiddelde
dubbele boterham met halvari-
ne en kaas 160. Maar wat veel
mensen niet weten: bier bevat
wel ongeveer evenveel vitami-
nes, mineralen en vezels (af-
komstig uit de celwand van de

gerst) als twee boterhammen. Ook zit er polyfenol.
Dit is een stof die ontstekingen kan remmen. In de
basis is bier dus eigenlijk best gezond !!!! Helaas
maakt de alcohol meer kapot dan deze gunstige
ingrediënten goed maken. Daarom is het in Europa

niet toegestaan om bier en andere alcoholische
dranken zoals wijn, als een gezond product aan te
prijzen. Bij alcoholvrij bier mag dat wel. Dat bier is
ook nog eens isotoon. Het bevat evenveel mineralen
en suikers als ons lichaamsvocht. Het wordt daarom
zelfs als sportdrank aanbevolen. Overigens bevat
alcoholvrij bier weer drie keer minder vitamine B,
ongeveer de helft minder mineralen en geen vezels.
Gelukkig kun je er ONGESTRAFT een paar extra van
nemen.
 
 
Ben Gelaudemans

Een man komt bij de boekhandel en vraagt waar hij het boek
“De man is de baas in huis” kan vinden. De verkoopster
zegt: “Op de 2e verdieping, bij de Sprookjesboeken.”
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Themamiddag Waardig Ouder Worden goed bezocht
Op dinsdagmiddag 15 mei mogen we 65 mensen
verwelkomen in BMV De Vilgaard, waar het thema
Waardig Ouder Worden centraal staat. Deze
middag  wordt verzorgd door René Smeets, voor-
malig Sociaal Geriater en SCEN-arts.
 
Kees van Overveld heet René Smeets namens de
KBO van harte welkom en legt in het kort uit waar
deze middag over gaat: dementie en euthanasie.
Het is de derde en laatste themamiddag over het
thema Gezondheid, dat door de KBO wordt ver-
zorgd.
 

 
Voor de pauze geeft René uitleg over dementie.
Hij legt uit wat het betekent om dement te zijn en
wat voor invloed dat heeft op het dagelijks leven.
Omdat de mensen steeds ouder worden, zal er ook
steeds meer dementie voorkomen. De verwachting
is dat er in 2050 500.000 mensen dement zullen zijn.
 
Bij dementie denken velen vooral aan Alzheimer,
maar er zijn wel 60 soorten dementie, o.a:
Ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy
body dementie, Parkinson-dementie, frontaalkwab-
dementie, dementie t.g.v. chronisch alcoholgebruik,
dementia paralyticus, ziekte van Pick, ziekte van
Creutzfeldt-Jakob. Met behulp van afbeeldingen en
schema’s laat René zien wat de oorzaken zijn van
deze vormen van dementie en wat de gevolgen zijn.
 
Ook zijn er veel vormen van pseudo-dementie zoals:
vitaminetekorten, medicijnvergiftiging, narcose,
suikerziekte, schildklierafwijkingen, hersentumor,
bloedarmoede. Hij vertelt hoe men tot een diagno-
se komt en welke behandelingen er mogelijk zijn en
wat de dementerende zelf kan doen. Ook is het
belangrijk wat de omgeving wel of niet kan doen.
 
 
 

Na de pauze is het onderwerp Euthanasie en
wilsbeschikking bij dementie. René vertelt over
zijn werk als SCEN-arts. (Steun en Consultatie bij
Euthanasie in Nederland).
 
In 2002 is de euthanasiewet in werking getreden,
de wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en
hulp bij zelfdoding. Hij benadrukt dat dit valt onder
het strafrecht en dat er duidelijke zorgvuldigheids-
criteria zijn opgesteld:
• Goed geïnformeerd zijn over de ziekte, beloop,
  alternatieven.
• Het moet een weloverwogen verzoek zijn,
  vrijwillig en in vrijheid.
• Duurzaam.
• Er moet sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos
  lijden.
• Er moet een onafhankelijke arts zijn
  (tenminste één) – SCEN-arts.
• Het moet medisch zorgvuldig uitgevoerd worden.
 
Ook vertelt hij wat de euthanasievoorwaarden zijn:
• Aanwezig zijn van ondraaglijk lijden.
• Aanwezig zijn van uitzichtloos lijden.
• Geen mogelijkheid tot behandeling of verbetering.
• Wilsbekwaam verzoek, duurzaam en
  weloverwogen. Liefst op schrift en gedateerd.
• Onafhankelijke consultatie.
 
Hij legt uit wat er bedoeld wordt met al deze punten
en wat dit alles in de praktijk betekent. Ook geeft
hij aan welke alternatieven er zijn voor euthanasie:
• Natuurlijk beloop dementie, 'versterven'.
• Tijdig een gesprek over beslissingen levenseinde.
• Niet starten van een medische handeling.
• Stoppen met eten en drinken.
• Geen levensverlengende handelingen.
• Goede palliatieve zorg; advanced care planning.
 
Aan het eind van de middag bedankt Kees van
Overveld René voor de duidelijke uitleg. Het was
een zeer informatieve middag, waarop veel vragen
werden gesteld. Hieruit blijkt dat dit onderwerpen
zijn die onder de mensen leven. Na afloop  worden
er enkele stencils neergelegd, die iedereen die dat
wil kan meenemen: het Manifest Waardig ouder
worden, Stappenplan euthanasie en Referenties bij
deze themamiddag.
                                                                   HK

Kijkt u ook eens op de website van de KBO Velden

Evenals de Nieuwsbrief is de website van de KBO
Velden niet meer weg te denken. Naast de pagina
met actuele informatie over activiteiten bevat de

site algemene gegevens: bestuurssamenstelling, de
Nieuwsbrieven, verslagen van jaar- en bestuursver-
gaderingen, foto’s en nog veel meer. Onze webmas-
ter is Herman Middelink.
Het is belangrijk om hem actuele informatie te le-
veren zodra deze beschikbaar is.
 
De website van de KBO Velden is www.kbovelden.nl
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Weet je nog van toen?
In het Dagblad van NoordLimburg en in het boekje
‘Landlopen’ van Lei Coopmans en Toon Willemsen
hebben destijds een 37-tal artikelen gestaan over
toevallige ontmoetingen met bijzondere dorpsbe-
woners in de regio. In deze ‘Weet je nog van toen’
een artikel over een bijzondere vrouw die in Polen
is geboren en die het grootste gedeelte van haar
leven in Wellerlooi heeft gewoond. Zelf heb ik deze
vrouw goed gekend en ik beperk me in dit artikel
tot het geven van een globaal beeld van deze vrouw
en enkele uitspraken die destijds in de krant en in
het boekje ‘Landlopen’ zijn weergegeven. 
 

Anka Idczak werd in 1902
geboren in het Poolse Skr-
zynki. Toen ze 16 jaar oud
was, kwam ze met haar
ouders vanuit Polen via
Duitsland naar Nederland
en ging net als veel land-
genoten van haar in de
ontginning het ’Wellsche
Meer’ werken. Daar ont-
moette ze haar toekom-
stige man. Eigen kinderen
hebben ze samen niet
gehad, wel hebben ze een
aangenomen zoon opge-
voed. Ze woonden eerst
heel afgelegen tegen de

bosrand in Wellerlooi. Later zijn ze gaan wonen in
het Tuindorp in Wellerlooi nabij de grensovergang
met Twisteden. Als je kort een beeld zou moeten
geven van deze bijzondere vrouw, dan zou je dit als
volgt kunnen samenvatten. Ze werkte heel hard.
Voor haar dieren: de koe, de kalveren, honden en
katten deed ze alles. Ze was heel gelovig. Thuis
heeft ze altijd veel gebeden, maar naar de kerk ging
ze niet omdat de mensen daar te veel lawaai
maakten en ook praatten en lachten. Er waren maar
heel weinig mensen in het dorp die ze echt vertrouw-
de en dat liet ze nu en dan ook goed merken.
 
Enkele uitspraken van haar:
"Eerst werkte ik op de ‘kroetfabriek’ op ’t Duits. Ik
was 14 jaar en heb net zo hard gewerkt als 2
menschen. De kells verdienden elf gulden vast loon,

maar iek werkte op akkoord en verdiende doebele,
tweeëntwintig gulden per dag."

"Mijne mutter war gut, in Polen. Gaf mij boeken en
andere meisjes hebben gedanst en gefeest, ik niet.
Iek heb boeken gelezen en geprakkezeerd. En
daarom weet ik dat de grote heren maar vechten
en de arme maar lijden!"
 
"Oh, wat een ellende, wat een ellende deze winter!
Water in sjtal bevroren, leiding kaput gevroren. Ik
moest jede tag vierentwintig emmers water sjouwen
van keuken naar sjtal. Oh, alles bevroren. Mein
fingers bevroren door de handsjoenen heen. Mijn
kod, wat heb ik geroepen: oh kod, kod help mij!
Nieks  as kod gebejt en kod heeft mij geholpen!"
 
"Begrijp koed, ben niet doem, ‘…heb kewerkt…hard
kewerkt…en Kod heeft mij kracht gegeben.. Ooooh-
hh zoviel kracht gegeben!"
 
Op een bepaald moment was Anka doodziek en een
dokter ’gans oit Venlo’ liet de familie waarschuwen.
Anka wilde zeker niet sterven en greep haar laatste
strohalm.
 
"Toen ben ik opgestaan en heb kebeden tot Kod….
oooooh, fiel kebeden… zo hard kebeden! Iek kon
niet knielen… toch knielen naast het bed en kebe-
den…. Drie dagen…derde dag  iek was beter! Heb
melk kedronken.. bleef binnen. Heb boterham ke-
keten..bleef ook binnen. Koede Kod heeft mij beter
gemaakt..!"
 
"Iek heb hier falsche fijanden, willen dat ik wegga.
Sjnotneuzen, willen alles pakken. Iek sta op losse
schroeven. Ze willen mij verkopen…willen alles
abnieme…huis en groend en dieren…!"
 
 
Bron: Krant/boekje uitgeversmaatschappij Dagblad
voor Noord-Limburg, Venlo
Foto: website archief Wellerlooi
 
GvR

Um euver nao te dinke...
Ein bietje maf zien, of ein bietje gek zien of ein
bietje anders zien? Makt niks oet, bin lekker dich
zelf en heb maar plezeer.
 
Makt niks oet hoe slim daste bis of hoe riek, maar
hoe daste met diene medemins umgeis is alles.
 
Um leuke dinge te bereike motte weej neet druime,
of planne make maar ok daorin geluive.

Smeis is ut vuel fijner um neet te lang nao te dinke,
luuster nao dien hart en doon wat good aanveult.
 
Veur daste wat geis zegge, dink dao dan iers euve
nao, hoe zoels dich dat veule as ik dat taege dich
zoel zegge.
 
 
Frans Theeuwen
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Uit de bestuursvergadering van 2 mei 2018
Werkgroepje Privacy Wetge-
ving binnen het bestuur heeft
(concept) voorstel uitgewerkt.
Het bestuur is akkoord met dit
(concept) voorstel. Op 16 mei
komt het werkgroepje nog bij
elkaar en werkt voorstel verder

uit. Definitief voorstel 1e fase privacywetgeving
wordt bij Nieuwsbrief 113 gevoegd. Daarna gaat het
werkgroepje aan de slag met het eindvoorstel van
de privacywetgeving.
 
Op 9 mei 2018 komt het bestuur bij elkaar om aan
de hand van een binnen het bestuur gemaakte
notitie het financieel beleid van de KBO Velden nu
en in de toekomst te bespreken.
 
Actie Jan Linders -promoten asperges- mede dank-
zij vrijwilligers goed verlopen. De eerstvolgende
actie is in september (braderie/dorpsfeest). Met
medewerking van vrijwilligers zullen de dan te
houden acties ook best lukken en extra geld ople-
veren voor de KBO Velden.
 
Voor budget zwerfvuil (€ 1.000,-) zijn reeds 2
themamiddagen gehouden. De derde en laatste
themamiddag vindt plaats op dinsdag 15 mei 2018.
Na afloop van deze bijeenkomst worden voor afre-
kening van het toegezegde budget verslagen en

rekeningen van deze bijeenkomsten naar de Dorps-
raad gestuurd.
 
Aan de stemactie van de Rabobank (5 stemmen
uitbrengen aan 5 verschillende verenigingen) is al
veel aandacht besteed. Binnenkort volgt nog infor-
matie aan onze leden en een bericht in het ‘Klokje’.
 
Om het onderwerp ‘Levensvragen’ verder te bespre-
ken hebben zich 7 belangstellenden binnen de KBO
gemeld. Begeleiding/ruimte/kosten etc. dienen ze
samen te delen.
 
Op 26 juni 2018 is er een themamiddag over veilig-
heid in de BMV. Een werkgroepje werkt nog een en
ander verder uit. Nadere informatie volgt nog in het
‘Klokje’.
 
Op 3 juli 2018 wordt in Tegelen een educatieve
bijeenkomst van diverse KBO-afdelingen in de regio
gehouden. Een afvaardiging van de KBO Velden zal
deze bijeenkomst bijwonen.
 
Op 24 oktober 2018 houdt de KBO Limburg weer
een besturendag. Aan de orde komt dan privacy-
wetgeving. Wij als bestuur zijn met dit onderwerp
volop aan de slag. Aan de bijeenkomst in Roermond
zal de KBO Velden niet deelnemen.        
                                                                  GvR   

Activiteiten in juni Onderweg gezien

5 juni Fietsmiddag
6 juni Bestuursvergadering
6 juni Kienmiddag
19 juni Fietsmiddag
20 juni Kienmiddag
26 juni Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
26 juni Themamiddag Veiligheid

Bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek
en linedance vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
De Vilgaard plaats. In onderstaand overzicht de data
van de overige activiteiten voor de maand juni
weergegeven.
 

 

Laeve
Wát bin ik toch gelukkig,
wát bin ik toch wer blie.
Um ‘s morges wakker te waere,
iddere daag opnie.
 
Mit óch te kunne praote,
uvver dit en dát,
en same dán te lache,
uvver ván alles wát.
 

Laef óch eige laeve,
már daon dát naet allein,
daon `t lekker same,
dát helt óch op de bein.                  
 
 
 
Jan Arts
2017
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Impressie KBO voorjaarsreis 8 mei

In een stralende voorjaarszon beginnen zo’n 60
leden op dinsdag 8 mei aan de jaarlijkse voorjaars-
reis. Op het programma staan Landgoed De Aalshof
in Haps en het Kermismuseum Soet & Vermaeck in
Hilvarenbeek. Rond de klok van negen uur zet de
bus koers richting Haps via de ‘oude Rijksweg’, een
rustieke route die de deelnemers laat genieten van
ons mooie Limburgse land. Rond 10 uur is de aan-
komst bij het net buiten de dorpskern van Haps
gelegen landgoed De Aalshof. De koffie met zelfge-
bakken appeltaart staan al klaar en gastvrouw
Connie van den Besselaar vertelt boeiend over
kippen, eieren en eiproducten. Natuurlijk kan het
bekende verhaal over de ‘kip en het ei’ niet ontbre-
ken. Ofwel wat was er het eerst: de kip of het ei?
De gastvrouw houdt het erop dat de kip de primeur
heeft gehad er als eerste te zijn. Maar met de kip
bedoelt ze zowel de hen als de haan…. Geproefd
wordt er van de huisgemaakte advocaat en wel in
vier variëteiten: ‘Doortje’ (de ‘bekende’ advocaat),
Moortje (met toevoeging van chocolade), advocaat
met amaretto en tenslotte advocaat, aangevuld met
whisky. Dan is het tijd voor de grote ‘eitje tik-wed-
strijd’. Een competitie met opstelling in twee rijen:
de uitdaging is je eitje ongeschonden te houden in
de ‘strijd’ met je overbuurman. Zo ontstaat een
afvalrace en uiteindelijk is Jac Engels de onbetwiste
winnaar, Riek de Jong-Rothoff eindigt op de 2e
plaats. Beiden ontvangen een cadeautje. Intussen
kan iedereen verder rondkijken in de tuin en / of
het eigen ‘beschadigde’ eitje pellen en oppeuzelen.
Na het afscheid van onze gastvrouw brengt de bus
ons dwars door het Brabantse land naar Hilvaren-
beek, waar een bezoek aan Kermismuseum ‘Soet &
Vermaeck’ wacht. Eenmaal binnen in het ‘entertain-
mentmuseum’ wordt begonnen met een broodjes-
lunch waarna de presentator op een humoristische
manier uitleg geeft over de fascinerende kermiswe-
reld door de eeuwen heen. De eerste kermissen
dateren van rond 1800. Het evenement was toen
tevens een soort jaarmarkt. Circus, dierentuin en

het theater vinden hun oorsprong in de kermis. De
tijd tussen 1900 en 1920 was een ware bloeiperio-
de voor de kermis. Artiesten verdienden veel geld
met tal van activiteiten en bezienswaardigheden,
zoals ‘de vrouw met de baard’ of een griezelkabinet.
Op grote stadskermissen was een ‘binnenprater’
actief, die de bezoekers in de attracties probeerde
te krijgen. Te midden van een groot aantal authen-
tieke kermisattracties anno 1920 worden we tijdens
ons bezoek meegenomen in o.a. het voorspellen van
de toekomst, peperkoek doormidden slaan en aller-
lei weddenschappen. Het spel wordt gespeeld met
behulp van het Rad van Avontuur en speelkaarten;
altijd spannend voor iedereen. Het zorgt voor een
aantal leuke verrassingen met mooie prijzen als
beloning. De ‘hoofdprijs’ was voor Ina van der
Zanden en voor haar tevens een mooie verrassing
nu zij recent gestopt is als lid van de reiscommissie.
Bij de kermis hoort natuurlijk ook snoepen van al-
lerlei lekkernijen, zoals popcorn, gesuikerde pinda’s,
poffertjes en niet te vergeten de ouderwetse suiker-
spin. Na volop de nostalgische kermissfeer te heb-
ben geproefd, kan nog een kijkje worden genomen
in de Spiegelzaal waar maar liefst tien historische
draaiorgels te bewonderen zijn. Op gezette tijden
wordt in die zaal nog een ouderwets dansmatinee
gehouden. Ook op weg naar buiten zijn diverse
kermisattracties te zien. Onder draaiorgelklanken
en het nuttigen van een ijs wordt dit bijzondere
bezoek afgesloten en is het tijd voor de terugreis
naar Velden.
Weer terug in ons dorp aan de Maas wordt vanaf
19.00 uur genoten van een driegangendiner bij
Hostellerie De Maasduinen. Volop gelegenheid om
nog eens na te praten over deze dag. Dank aan de
reiscommissie, bestaande uit Annie Lommen en
Wim Jacobs die deze mooi verzorgde en goed ver-
lopen voorjaarsreis hebben georganiseerd. 
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Klein feestje voor sportdocent Margriet   
Iedere donderdagmorgen zijn
2 groepen van de KBO Velden
in het kader van bewegen voor
ouderen actief bezig met de
gymnastiekles in een zaal van
de Brede Maatschappelijke
Voorziening De Vilgaard. Onder
leiding van gediplomeerd
sportdocent Margriet van der
Stegen wordt dit op donder-
dagmorgen 3 mei 2018 even-
eens gedaan, maar deze keer

toch iets aangepast. Deze keer zijn de 2 groepen
samengevoegd. Zodoende is er na de les voldoende
tijd voor een ingepland gezellig samenzijn. De reden
van een en ander is de volgende: vandaag is het 50
jaar geleden dat Margriet van der Stegen als sport-
docent is begonnen. Bij de KBO Velden geeft ze al
ruim 20 jaar met veel plezier gymlessen aan seni-
oren/ouderen van de KBO. Gelijktijdig met dit jubi-
leum viert ze vandaag ook maar gelijk haar verjaar-
dag (is officieel 4 mei).
 

Kortom: genoeg reden dus voor Margriet om te
trakteren op koffie en vlaai. Na de korte toespraak
met overhandiging van een cadeau door Doortje
Jeucken en het voordragen van een mooi gedicht
van Miep Verbeek benadrukt Margriet nogmaals
graag naar Velden te komen om de gymlessen te
verzorgen en prijst de inzet van de deelnemers.
Daarna volgt er nog een gezellig samenzijn.

 
GvR
 

Koningsbrunch op vrijdag 27 april 2018 in de Rozenhof 
Als om 12.00 uur de deuren van
de grote kerk in Groningen
worden geopend, gaan tegelij-
kertijd ook de deuren open van
de verblijfsruimte in Rozenhof
2 in Velden. Maar wel met een
andere bedoeling dan wat in
Groningen gaat gebeuren. Hier
is geen koninklijke familie aan-

wezig om de 51e verjaardag van koning Willem-
Alexander en zijn vijfjarig jubileum als Koning der
Nederlanden te vieren maar er wordt wel feestge-
vierd in de vorm van een heerlijke koningsbrunch.
De aanwezige genodigden worden door Jan Middel-
burg welkom geheten en uitgenodigd om deel te
nemen aan de koningsbrunch en dat zijn in totaal -
inclusief de commissieleden- 40 deelnemers. Als
iedereen een plaatsje heeft gevonden en na even
met elkaar te hebben gesproken, kan de brunch
beginnen. Als wij allemaal voorzien zijn van koffie
en thee, worden de tafels volgezet met allerlei
lekker eten waaronder, om maar wat op te noemen,
koude schotel met eieren, vier soorten brood, boter
en verschillend broodbeleg. En nog warm vlees

wordt geserveerd, eigenlijk te veel om alles op te
noemen. De stemming zit er goed in, maar hoe kan
het anders als men met een heerlijke maaltijd bezig
is. Halverwege het eten neemt Jan Middelburg het
woord en geeft te kennen dat Frans Theeuwen voor
een kleine verrassing heeft gezorgd. Frans overhan-
digt alle aanwezigen een oranje gekleurde balpen
die natuurlijk bij een dergelijk oranje feestmaaltijd
hoort. Ook wil hij Marianne Giesberts, de hulp in de
huishouding bij de Familie Middelburg, bedanken
voor haar bijdrage aan deze middag.
Een apart woord van dank wil ik toch zeggen tegen
de organisatie van de koningsbrunch, maar ook
tegen de vrijwilligers die op een vakkundige en leuke
manier iedereen tijdens het diner hebben bediend
en voor alles hebben gezorgd. Deze gezellige mid-
dag wordt afgesloten met een heerlijk en bijzonder
lekker toetje in de vorm van een ijsje met vruchten
en slagroom. Na een dankwoord door Jan Middel-
burg aan alle deelnemers voor hun aanwezigheid
sluit hij af met de woorden: "Tot het volgend jaar."
 
Frans Theeuwen
 


