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Oog voor Senioren

Interessante najaarsreis - Sluizentocht
Bij deze Nieuwsbrief treft
u het opgaveformulier
aan voor de mooie en in-
teressante najaarsreis op
11 september 2018. Deze
keer wordt onze provinci-
ale hoofdstad Maastricht

bezocht waar we een boottocht van ongeveer 4 uur
maken. Naast de mooie natuur aan de oevers krijgen
we ook een totaalbeeld van de stad Maastricht te
zien. Heel interessant is het om de overbrugging

van de waterhoogte van 9 en 15 meter (het zoge-
naamde schudden) mee te maken. De overige in-
formatie staat vermeld op het opgaveformulier.
 
Belangstelling om met deze mooie reis mee te gaan?
 
Vergeet dan niet u op te geven op maandag 27
augustus 2018 tussen 13.30 en 14.30 uur bij
Hostellerie De Maasduinen.
 
De Reiscommissie

Uitreiking cheque Goede Doel Jan Linders

In eerdere Nieuwsbrieven en op de website van de
KBO hebt u kunnen lezen dat de KBO Velden door
de directie en supermarktmanager Dirk Hanegraaf
van Jan Linders Velden dit jaar is uitgekozen voor

het fonds Goede Doel. Het 1e halfjaar heeft de KBO
samen met de supermarktmanager een aantal ac-
tiviteiten georganiseerd. Te noemen zijn: kienen,
emballage, paasactie en verkoop asperges. De rest
van dit jaar zijn de navolgende activiteiten gepland:
Braderie met Rad van Fortuin en de Toneel- Sinter-
klaas- en Kerstmiddag met extra activiteiten.
 
Op vrijdag 27 juli 2018 heeft de supermarktmanager
de cheque van het 1e halfjaar (€ 530,40) aan de 
activiteitencommissie, Ine en Annie, van de KBO
overhandigd.
 
Op het eind van het jaar geschiedt de afrekening
van het 2e halfjaar, waarbij zeker interessant voor
de KBO is, dat de opbrengst van enkele activiteiten
die dit jaar het meeste hebben opgebracht door Jan
Linders Supermarkten wordt verdubbeld.
 
GvR

Fietsliefhebbers KBO Velden
Begin juli was het door het
warme weer onverant-
woord om de jaarlijkse
fietstocht van de KBO Vel-
den door te laten gaan. De
organisatie heeft toen be-

sloten om deze fietstocht in september opnieuw te
organiseren.

Dinsdag 18 september vertrekken we om 13.45
uur vanaf de parkeerplaats nabij ‘Fysio Vita Velden’
aan de Veerweg.
Noteer alvast deze datum en tijd en zeg het
tegen andere fietsliefhebbers die u kent.
 
Organisatie fietstocht 2018
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Rabobank Clubkas Campagne voor KBO de moeite waard 
De Rabobank Clubkas Campagne zit erop. De
stemmen zijn geteld en cheques geschreven. Op
donderdagavond 21 juni 2018 maken medewerkers
van Rabobank Venlo voor de dorpen Arcen, Lomm
en Velden de uitslag bekend op het terrein nabij de
hoofdingang van BMV De Vilgaard. Na het openings-
woord door Rabobankdirecteur Addy Lutgenau
maakt de heer Ron Alberts van de Rabobank bekend,
dat er totaal 180 verenigingen in de gemeenten
Venlo en Beesel hebben meegedaan aan de club-
kascampagne. Elke stem uitgebracht op een bepaal-
de vereniging levert het mooie bedrag van € 6,- op.
Het bestuur van de KBO Velden is met de aanwe-
zigheid van 7 personen goed vertegenwoordigd.
Tussen een mooi muzikaal programma, verzorgd
door jeugdslagwerkgroep Batucada en de Fanfare,
roept de heer Alberts vertegenwoordigers van de
deelnemende verenigingen op het podium.
 
KBO Velden behoort tot de ‘Top-3’ van verenigingen,
die in Velden de meeste stemmen hebben verza-
meld. Voorzitter Ine Jacobs wordt op het podium
geroepen en Sylvi Heinemans van Rabobank Venlo
overhandigt haar de cheque van maar liefst
€ 895,23. Op de vraag welke bestemming aan dit
bedrag wordt gegeven, geeft Ine aan dat dit wordt
ingezet voor activiteiten voor kwetsbare ouderen.
 
Namens de KBO hebben Ine Jacobs en Jan Keijers
zich ingezet om de Rabobank Clubkas Campagne
voor onze KBO te laten slagen. Samen met vier
andere verenigingen: Fanfare Velden, GMV De
Wuilus, Jeu de Boulesclub De Krómme Herk en
Schutterij St. Andreas is actief campagne gevoerd
in de vorm van advertenties in het Klokje en mailings
aan de leden. Deze actie heeft beslist bijgedragen
aan dit mooie resultaat.
 
 

Ine Jacobs en Jan Keijers tonen de cheque voor KBO
Velden.  
 

 
Ten slotte:
Dank aan Rabobank Venlo die het mogelijk heeft
gemaakt dat verenigingen over een extra budget
kunnen beschikken voor nuttige activiteiten.
 
Ook dank aan al die Rabobankleden, die één van
hun stemmen aan KBO Velden hebben gegeven.
 
Mooi dat volgend jaar weer deze mogelijkheid door
de Rabobank wordt geboden. Uiteraard zaak voor
de KBO Velden om hetzelfde bedrag (of met extra
inzet misschien wel hoger) bij elkaar te krijgen.
 
GvR

Mutaties ledenbestand KBO Velden 
10 november 2017 - 1 juli 2018
 
Nieuwe leden
Dhr. en Mevr. Kuijpers-Hagens Schoolstraat Velden;
Dhr. en Mevr. Kusters-Theelen Markt Velden; Dhr.
en Mevr. Bosboom-v.d. Wekken Zwartwaterweg
Venlo; Dhr. en Mevr. Van Rengs-Rutten Molendijk
Velden; Mevr. Smeets Maaskade Venlo; Mevr. Van
Melick-Derikx Beatrixstraat Velden; Mevr. Gom-
mans-v.d. Munckhof Schandelo Velden; Dhr. en
Mevr. Smeets-Kassenaar Gerrittenweg Venlo; Dhr.
en Mevr. Brueren-in ’t Zandt Bernhardstraat Velden;
Mevr. Bongartz Pastoor Joostenstraat Velden; Dhr.
en Mevr. Lommen-v.d.Kerkhof Rijksweg Velden;
Mevr. Van Herpen-Ruijs Oude Schandeloseweg
Velden; (ondersteunend lid); Dhr. L. Lucassen
Schoolstraat Velden.
 
Overleden leden
Mevr. v.d. Hombergh-Backus Julianastraat Velden;
Mevr. Steegh-Verspaij Solingerhof Velden; Mevr.

Ponjee-Vossen Oude Heerweg Velden; Dhr. Heek
Ursulinenweide Grubbenvorst; Dhr. v.d. Venne
Schoolstraat Velden; Dhr. Beurskens Rozenhof
Velden; Dhr. Smit Sparrenlaan Velden.
 
Leden afgemeld 
Dhr. Driessen Ooievaarstraat Velden; Dhr. Engels
Kloosterstraat Velden; Mevr. Heuvelmans- Thuss
Auxiliatrixweg Venlo; Mevr. Nissen Rozenhof Vel-
den; Mevr. Knippenberg Rozenhof Velden; Mevr.
Rodijnen-Geers Op ’t Aardbroek Velden; Dhr. Flin-
senberg Rozenhof Velden; Mevr. Holthuisen J.
Verschurensingel Velden; Mevr. Stass-Kuijpers
Molenbossen Venlo; Dhr. Fitten Patersstraat Ven-
ray; Mevr. Philipsen-Habraken De Krosselt Velden;
Dhr. en Mevr. Vosbeek- Verspaij Akelei Velden; Dhr
en Mevr. v.d. Worm-Meuwissen Hasselderheide
Velden; Mevr. Dirix-Geurts Scholtisstraat Velden.
 
Totaal aantal leden per 1 juli 2018: 456
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Brief van "Frenske" v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 10     
van 15 – 30  April 1949
 
Liefe  jonges
Ut zal nu wel voor de laatste keer
zein dat ik jullie schreif als veldense
wand de volgende keer dan zein we
allemaal vendelesse dat hadde jullie

niet gedag he wand ze wouwe de krosseld en genooij
bei venloo doen maar dat doen we noojt wand de
netste mense van velde woonne aan de krosseld en
als de boere van genooj weg zein waar moete we
dan ut kippe voer haalle en dan kan de veldese
pliessie in genooij geen boere meer vange met
snoekke steekke en nu zingd mein vader de ganse
dag “wen wier geen dan geen wier alle soesammen”
en in aarse gaan ze nu een niej raathuis bouwe en
breeke ze de pragtigste huize af en in velde snakke
ze naar nootwoninge zoveel mense wone hier en dat
kos in aarse een paar hondert duizent gulde maar
dat is helemaal niet erch want velde zal wel betaa-
le en joeppie van de koster gaat met mei mee naar
vendele wand hei wil ook niet hebbe dat zein
kindskindere nog aan het raathuis gaan betaalle en
als wei weg zein dan kreig lom alles van aarse wat

velde anders zou kreige wat zulle die blei zijn he
jonges en in velde kreige ze ook wat niejs en dat
wille ze bei ut heilich hartbeelt neer zette wand der
is in velde geen andere plaats meer en nu zeg mein
vader dat ze dat dink maar weglaatte en dat zeg
joeppie van de koster ook wand we hebbe veel
harder een bewaarschool nodig en fikkie van bruure
lei is nu ook kapot gereeje en hebbe jullie ook één
april gehat jonges die was zo lollig hier want bruure
pietje die zat aan de raadijo te luistere en die zei
dat ze allemaal een emmer water moeste klaarzet-
te met een dweijel drover en pietje zette gauw gauw
alles klaar en toen zei de radijo dat ut 1 april was
en o jonges wat pietje toen gezeg heef durf ik niet
te schreive en nu kreige we nog een stuk van
pruise der bei he jonges daar boffe julie weer mee
dan kunne we daar messchien de petatte aan kweit
worre en nu ga ik weer naar bet en wens julie alle-
maal ook onze missioonarisen en zuster heel harte-
likke en zaaligge paasse met eijer met dubbele
doorns en wens jullie ook van joepie v.d. koster heel
veel groete van jullie eeeenig liefhebbende Frenske.
 
F.V.
 

De 50+ BeleefPlus beurs in evenementenhal Venray

Arrangement 1: Busvervoer, entree, goodiebag €   9,95  
Arrangement 2: Busvervoer, entree, koffie, gebak, goodiebag  € 14,50  
Arrangement 3: Busvervoer, entree, lunch, goodiebag  € 19,00  
Arrangement 4: Busvervoer, entree, koffie, gebak, lunch, goodiebag € 23,50  

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2018 is het mogelijk om georganiseerd naar de 50+ BeleefPlus
beurs in Venray te gaan. RegioXpo nodigt de diverse verenigingen uit om met voordeel per bus af te
reizen naar deze beurs in Venray.
 
Er kan worden gekozen uit vier voordelige arrangementen.

  
Op vrijdag en zaterdag kan worden gekozen uit de dagdelen: 10.00-14.00 uur en 13.00-17.00 uur.
Georganiseerd busvervoer is al te reserveren vanaf 10 personen.
Als vereniging regelen we deze arrangementen niet. Lukt het u om een groep van 10 personen te vormen
dan kunt u zelf ook de reservering plaatsen via de website: www.kaartenbeleefplus.nl 
Bent u van plan om op eigen gelegenheid de beurs te bezoeken dan kunt u gratis entreekaarten bestel-
len via bovenstaande website. Als u geen kaartje reserveert, betaalt u aan de kassa € 5,-.
 
Wilt u meer informatie over de BeleefPlus beurs, bel dan 073-7600190.

Voorinschrijving boek
'De gemeente Velden tijdens de Franse republiek en
keizer Napoleon van 1794 tot 1815 en de volkstel-
lingen van Velden, Schandelo, Lomm en Arcen'
 
Schrijver: Jos Logister
Prijs: €19,50
214 Bladzijden A4
ISBN/EAN 978-90-828792-0-9
 
Wilt u een boek bestellen van de eerste druk van
100 stuks?

Stuur een email naar: genealogie-velden@outlook.
com of bestel bij:
J. Logister,
Burg.v. Deelensingel 26, 5941 BC Velden,
onder vermelding van uw naam, adres en het
aantal exemplaren.
Sluitingsdatum: 1 september 2018
 
Voor de samenvatting en inhoudsopgave zie de
website: http://home.hccnet.nl/jmw.logister
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Weet je nog van toen?

Deze keer in ‘Weet nog van toen?’ een vereniging
uit Velden die eigenlijk al heel lang bestaat maar die
al die jaren minder in de publieke belangstelling
heeft gestaan dan andere (grotere) Veldense vere-
nigingen. Ik bedoel in dit geval de Hengelsportver-
eniging De Vriendenkring uit Velden, of kortweg ‘de
visclub’.
 
Korte schets van De Vriendenkring
In de ‘ArcenLommVelden-Clopedie’, samengesteld
door Ragdy van der Hoek en uitgegeven in 2013,
staat het volgende over de Hengelsportvereniging:
“De Hengelsportvereniging De Vriendenkring werd
op 2 november 1934 opgericht. Mannen van het
eerste uur waren Jan (Sjeng) Hermkens; Thei
Lommen; Thei Hoeymakers; Elbert Smits en Piet
Holthuisen, die tevens het eerste bestuur vormden.
 
De vereniging startte met elf leden. Als clublokaal
diende café Mooren (later De Bascule – nu: De Sport
2.0) aan de Markt. Later werd ‘Het Wapen van
Velden’ aan de Rijksweg het clublokaal. Vanaf 1975
is De Vriendenkring actief langs het viswater Het
Ravenven (De Luld) in Schandelo. De vereniging
telde in 1974, bij het 40-jarig bestaan, 85 leden.
Dat zijn er in 2013 ongeveer dertig.”
 
Op dit moment heeft de club 15 leden.

Op concours in het Duitse Xanten
In deel 2 van het boekje ‘Kent u ze nog… de Vel-
dense Kiêszek’ van Sef Janssen en Sjaak Theelen
staat de bij dit artikel opgenomen foto van Hengel-
sportvereniging De Vriendenkring die is gemaakt in
het begin van de vijftiger jaren tijdens een concours
in het Duitse Xanten.
Op de foto staan van links naar rechts:
Sraar Heuvelmans (De Witte); Jan Meurs; Handrie
Heldens (Handrie van Nate Sjang); A. Holthuizen;
Jan Driessen; Toon (Toën) Martens; Wiel Simons;
een Xantenaar en Sjeng Hermkens (metselaar).
Zittend: Truus Meurs en een Xantenaar met zijn
vrouw.
 
Huldiging Huub Lommen in 2010 
Op het internet trof ik een artikel met foto aan
waarin Huub Lommen van HSV De Vriendenkring op
22 februari 2010 de Speld van Verdienste ontvangt
van Sportvisserij Limburg als erkenning voor de vele
verdiensten voor ‘zijn’ Veldense vereniging.
 
Een samenvatting van dit feestelijke gebeuren:
“Vijftig jaar geleden (1960) werd Huub lid van ‘HSV
De Vriendenkring’, waar hij van 1969 tot 1974 en
van 1984 tot 1997 voorzitter was. Onvergeten zal
Huub Lommen blijven -natuurlijk samen met zijn
verenigingsvrienden- als de initiator voor het ver-
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krijgen van een eigen viswater Het Ravenven,
waarvoor in januari 1971 een huurovereenkomst

met het Limburgs
Landschap werd gete-
kend. Een mooie anek-
dote daarbij is dat als
officiële naam van de
visvijver eigenlijk De
Luld of het Luldven
geldt. Het toenmalige
bestuur stelde echter

om ook nu nog enigszins begrijpelijke redenen prijs
op een andere dan die officiële naamgeving. Het
verkoos daarop de in hun ogen meer ‘fatsoenlijkere’
benaming Het Ravenven. In de volksmond bleef het
echter toch altijd bij de oorspronkelijke naam. In
zijn ‘jonge jaren’ was Huub Lommen vaste deelne-
mer bij de verschillende onderlinge hengelsport-
wedstrijden. Huub bleek hierbij steeds een gedegen
subtopper binnen De Vriendenkring te zijn. De
81-jarige Huub Lommen gooit ook nu nog regelma-
tig een hengeltje uit op de visvijver en springt naar
vermogen bij als er weer eens enkele klusjes te
klaren zijn. In de woorden van Henny Martens,
huidig voorzitter van HSV De Vriendenkring Velden,
mag Huub gekend worden als een uitermate aima-
bele, maar tevens vooruitstrevend man, die een
gezonde dosis humor koppelt aan een luisterend oor
voor iedereen.”
 
Huub Lommen is overleden te Venlo op 22 december
2015, bijna 87 jaar oud.
 
Gesprek met Toon (Toën) Martens
Als ik Toën tref en hem vraag of ik hem een paar
vragen mag stellen over de visclub geeft hij heel
enthousiast aan: “Kom mee naar boven dan zitten
we tenminste rustig." Toën heeft inmiddels (je zou
het niet zeggen) de leeftijd van 97 jaar bereikt. Hij
is daarmee niet alleen het oudste lid van De Vrien-
denkring, maar ook een van de oudere leden van
onze KBO-afdeling. Toën, die lange tijd in de mijn
heeft gewerkt, is in 1952 lid geworden van de Vel-
dense visclub. Hij vertelt: “In het begin konden we
helemaal niets. Maar met wat hulp van anderen en
af en toe een beetje afkijken, lukte het al heel gauw.
 
 

In het begin werd er dikwijls deelgenomen aan
concoursen; vooral langs de Maas. We gingen er
altijd met de fiets naar toe, zelfs naar Heijen. Eerst
werd er gevist voor mooie prijzen en later waren er
alleen geldprijzen. Ook werd er af en toe op zee
gevist.” Toën is altijd een heel betrokken lid van de
vereniging gebleven. Of het nu is als visser, als
bestuurslid of bij het aanleggen of onderhouden van
de visvijver ‘De Luld’; hij is meestal wel van de
partij en doet wat hij kan.
 
Toekomst
Voor veel verenigingen is het tegenwoordig heel
moeilijk om nieuwe, jeugdige leden te krijgen.
Jongeren kiezen vaak voor andere zaken/sport.
Oudere leden vallen door ziekte of overlijden af.
Zodoende ontstaat de situatie dat meer en meer
werk door een beperkt aantal leden gedaan moet
worden. De mensen die nog overblijven, kunnen en
willen dat niet meer. Dat geldt ook voor De Vrien-
denkring. De Veldense vissers moesten de laatste
jaren dan ook steeds meer tijd en moeite besteden
aan het op peil houden van hun visvijver ‘De Luld’.
De waterstand is mede door de lage grondwater-
stand en allerlei invloeden van buitenaf te laag voor
de aanwezige vis in de visvijver. Als de waterstand
te laag is, moet soms dag en nacht worden bijge-
pompt om de aanwezige vis in leven te houden.
Vooral ‘s nachts levert dit problemen op omdat er
vrijwel constant toezicht dient te zijn als de pomp
draait. Dat extra werk is nogal intensief. De leden
hebben dan ook samen besloten om op andere
plaatsen te gaan vissen en het huurcontract voor
het viswater, in 1971 aangegaan met het Limburgs
Landschap, te beëindigen. 
 
Onze Veldense visclub die in 1934 (bijna 85 jaar
geleden) is begonnen, heeft in al die jaren een
stevige basis gelegd voor de sportvisserij in Velden.
De visliefhebbers zullen dan ook in de toekomst hun
hobby kunnen blijven uitoefenen en hun hengel naar
hartenlust uitwerpen.
 
 
GvR
 

Activiteiten in september

4 sept. Fietsmiddag
5 sept. Bestuursvergadering
5 sept. Kienmiddag
11 sept. Najaarsreis
18 sept. Fietstocht
19 sept. KIenmiddag
26 sept. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief

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 septem-
ber weergegeven.
 

Visvijver 'De Luld'
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Uit de bestuursvergadering van 4 juli 2018
Frans Vousten meldt dat
hij 1 nieuw lid heeft inge-
schreven.
 
Actie Jan Linders (samen-
werking met KBO Velden
voor het Goede doel) -
Activiteiten Braderie/Dorps-

feest 7-8-9 september 2018- worden door commis-
sie met bedrijfsleider van Jan Linders en organisatie
‘Dorpsfeesten’ besproken/opgepakt. Commissie
benadert nu ook weer enkele vrijwilligers om mee
te helpen bij deze actie.
 
Na afloop van de stemcampagne van de Rabobank
heeft de KBO Velden een voucher van €895,23 ont-
vangen. Een 2-tal zaken wordt aanhangig gemaakt
om dit bedrag geheel of gedeeltelijk in te zetten:
 
1. Bij de eettafel op dinsdag mag een deelnemer
(steeds wisselen) 1 of 2 oudere gasten  meebrengen
om gezellig met alle deelnemers mee te eten.
2. Bij de kerstmiddag iets extra’s doen.
 
Gekozen wordt voor voorstel 1.
In de maand september wordt een maand lang
proefgedraaid en in oktober vindt evaluatie plaats.
Al met al heeft de KBO een heel mooi bedrag ont-
vangen. Deze campagne wordt het volgend jaar
weer gehouden. Het gevoel is dat bij de KBO -die
toch over vrij veel leden beschikt- om de een of
andere reden diverse stemmen verloren zijn ge-

gaan. Een commissie binnen het bestuur bekijkt wat
de mogelijkheden voor een volgende campagne zijn.
 
Op 16 oktober wordt een themamiddag georgani-
seerd bij Wijnproeverij ’t Hanik in Lomm.
Nadere berichten volgen nog via onze Nieuwsbrief
en het Klokje.
 
De fietstocht op dinsdag 3 juli 2018 is in verband
met het warme weer afgelast. Via de gezamenlijke
mail van de KBO is geprobeerd om alle leden voor
deze afgelasting te benaderen. Sommige leden
beschikken niet over de mail en hebben dit bericht
gemist. Volgende keer dient iemand van de organi-
satie bij het vertrekpunt aanwezig te zijn om die
mensen te waarschuwen. In september organiseert
de organisatie deze activiteit opnieuw. Nader bericht
volgt nog via onze Nieuwsbrief en het Klokje.
 
Een afvaardiging van het bestuur heeft de Algeme-
ne Ledenvergadering van de KBO Limburg bezocht.
Totaal was 80 % van alle afdelingen van de KBO
Limburg aanwezig. Als bondsvoorzitter is gekozen
de heer Marcel Ballas uit Kerkrade. Penningmeester
werd de heer Joos Jenniskens uit Heythuysen.
 
De actie/afsprakenlijst van deze vergadering treft u
aan op www.kbovelden.nl onder de subgroep ‘Ver-
slagen vergaderingen’.
 
GvR

Themamiddag Veiligheid in de wijk en Slachtofferhulp
Op dinsdag 26 juni waren ± 70 senioren -voor de
laatste keer voor de zomervakantie- aanwezig op
onze themamiddag. Hoofdagent Thijs Gubbels, die
de veiligheidspresentatie verzorgde, begon met
iedereen gerust te stellen na de onrust die in het
dorp was ontstaan door de inbraakgolf. De dader is
gepakt en het is wat dat betreft weer rustig in
Velden. Vervolgens gaf hij een presentatie over:
woningovervallen, babbeltrucs en woninginbraken.
 
1. Waar gaat het over?
2. Hoe is het te voorkomen?
3. Wat als het toch gebeurt?
 
Woningovervallen
Meestal 's avonds en in de wintermaanden, 30% bij
Senioren 55+ en 25% in het criminele circuit.
 
Babbeltrucs
50 % Senioren en 20% Volwassenen (18-65) bij
pinautomaat, voordeur of op straat.
 
Woninginbraken
Bij iedereen waar zich de gelegenheid voordoet of
waar ze buit zien.

Openstaande ramen, forceren van deuren, of kast-
jes van hulpdiensten.
 
(Deels) te voorkomen door veilig gedrag
Kijk eerst voor je de deur open doet en vraag om
legitimatie.
Minimum aan contant geld en op betaalrekening.
Geef nooit je pincode.
Zorg dat je woning er bewoond uitziet en laat licht
branden.
Zet niet op internet dat je op vakantie bent.
 
Als het toch gebeurt: RAAK 
Rustig blijven.
Accepteren, volg bevelen op.
Afgeven, geef geld/goederen waar ze om vragen.
Kijk goed, probeer signalement te onthouden,
automerk, kleur.
 
En!! Ga niet opruimen of schoonmaken maar
bel politie 112.
 
Tot slot werd er nog eens duidelijk de nadruk op
gelegd dat deze presentatie niet was bedoeld om
angst aan te wakkeren maar om je juist veiliger te
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voelen. Tijdens de koffiepauze kon men, voor zover
daar behoefte toe was, nog even persoonlijk met de
agent of een van zijn assistenten van gedachten te
wisselen.

 
Na de pauze werd het programma voortgezet door
de heer Jac Peulen, die een presentatie gaf over het
werk van Slachtofferhulp.
 
Wie komen er in aanmerking voor hun hulp?
Slachtoffers van misdrijf, vermissing, verkeerson-
geluk of calamiteiten.
 
De dienstverlening -door zo'n 1100 vrijwilligers en
500 betaalde krachten- bestaat uit: praktische hulp,
juridisch advies en emotionele steun.
 
 

Praktische hulp
Ondersteuning verzekeringszaken, hulp bij invullen
van formulieren en informeren van procedures en
fondsen( schadefonds geweldsmisdrijven) en mee-
gaan naar gesprekken advocaat/officier van justitie.
 
Juridisch advies
Informeren over juridisch proces, in kaart brengen
van schade, voorbereiden op spreekrecht en bege-
leiden voor/tijdens/na zitting.
 
Emotionele steun
Luisteren, wijzen op stressklachten, organiseren
lotgenotencontact, slachtoffer-dader bemiddeling.
 
Calamiteiten en rampen
Directe opvang via contact politie.
 
Het programma van 2015-2018 bestaat uit het
streven om meer slachtoffers te bereiken en te
ondersteunen op een manier die bij hen past.
 
Hermien Kamphuis bedankte aan het eind van deze
middag Thijs Gubbels en Jac Peulen voor hun dui-
delijke presentaties.
 
 
N.L.

Computercursussen najaar 2018
In september 2018 start
SeniorWeb Velden weer
met gevarieerde compu-
tercursussen in kleine
groepjes in het eigen les-
lokaal van SeniorWeb Vel-
den, Vilgert 21A. Speciaal

voor oud-cursisten en alle 40+ die ‘iets of méér’ met
de computer, laptop of tablet willen doen.
 
Tevoren is er de gebruikelijke open dag op vrijdag
31 augustus 2018. Kom voor meer informatie tussen
14 en 17 uur naar Vilgert 21A, Velden (noord) over
allerlei cursussen en workshops, zoals:

• Tablet en smartphone (iPad / iPhone en Android)
• Opfriscursus (algemeen voor computer / laptop)
• Fotoboek-cursus
• Workshop Foto’s overzetten
• Workshop Hoe vind ik mijn foto’s en bestanden
   terug?
 
Ook als wensen niet in dit rijtje staan, kom dan ook,
dan kan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.
 
Telefoon: 077-4721065.
E-mail: SeniorwebVelden@live.nl  
Adres leercentrum: Vilgert 21A, Velden
 

Worden Zwitserse koeien niet gek van de bel om hun nek?
Tijdens een studie uit
2015 in de Zwitserse
Alpen hebben onderzoe-
kers drie groepen koeien
onderzocht.  Om te kijken
hoe ze gedurende drie

dagen op het dragen van een bel reageerden, vertelt
Joop Lensink van Groupe Institut supérieur d’agri-
culture de Lille. Een groep had geen bel, een groep
had een functionerende bel van 5,5 kilo met een
geluid van 93 tot 113 decibel en de laatste groep
kreeg diezelfde bel maar zonder klepel. Uit obser-
vaties bleek dat het gedrag van de laatste twee
groepen een aantal dagen anders was dan dat van

de koeien zonder bel. Ze herkauwden minder,
graasden minder en rusten wat minder. Of de bel
functioneerde of niet had weinig effect op het ge-
drag, het was meer het gewicht dat invloed had.
Ook het stressniveau van de dieren werd gemeten
door hun hartslag te registreren. Daarbij werd geen
enkel verschil tussen de drie groepen gevonden. De
conclusie van deze studie is, dat de dieren een paar
dagen moeten wennen aan het dragen van een bel,
maar dat hen dat geen stress oplevert.
 
Bron Quest
 
Ben Gelaudemans
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Um euver nao te dinke…
Zelfvertrouwe kriegste neet door valle te veurkom-
me, maar door te liere nao de val.
 
Dien verleeije kan neet waere veranderd of vergae-
te, dat kan allein maar waere gerespecteerd.
 
Moeije dinge in ut laeve gebeure wannier daste
aafstand neems van ut negatieve.
 
Spanning is wie se dinks daste zoels motte zien,
ontspannen is wae daste bis.
 
As ik lach beteikent dat neet dat mien laeve perfect
is, dat beteikent dat ik waardeer wat d´r nou is.
 
Blief wae se bis as andere dich slecht behandele.

Zörg daste kins blieve zoeë as dich bis.
 
Vertrouwe is ‘t zette van d’n ierste stap zonder daste
de ganse trap gezeen hebs.
 
Kwaod zien is ‘t zelfde as ‘t goeije met heite kaole,
de duis dich zelf verbrande.
 
As alles taege zit, dink dan dat ein vleegtuug opstijgt
beej taege wind, neet met de wind mei.
 
Ut meist leuke waste veur eine andere kins doon is
luustere zonder ‘n meining te vorme.
 
 
Frans Theeuwen


