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Oog voor Senioren

Fietstocht KBO Velden – Niet vergeten
In deze Nieuwsbrief treft
u informatie aan over de
jaarlijkse fietstocht van
de KBO Velden. Op dins-
dag 4 juli 2017 vertrekken
we om 13.30 uur vanaf de

parkeerplaats nabij het gebouw van ‘Fysio Vita’ op
de Veerweg. Opgeven voor deze fietstocht is niet
nodig. Hebt u belangstelling? Noteer dan alvast
datum en tijd op uw kalender.
 
GvR

KBO actief op controleposten Avondvierdaagse

 
Jaarlijks vraagt de organisatie van de Avondvier-
daagse vrijwilligers van de KBO voor het uitvoeren
van werkzaamheden op de controleposten. Op deze
posten worden de deelnemerskaarten gecontro-
leerd en krijgen de wandelaars water, versnaperin-
gen, tomaatjes etc.  Ook worden er vrijwilligers
ingezet om de deelnemers van de Avondvierdaagse

op bepaalde punten veilig te laten oversteken.
Van 6 tot en met 9 juni 2017 waren dagelijks een
10-tal vrijwilligers van de KBO in de weer om bo-
venstaande taken met veel plezier uit te oefenen.
 
Enkele zaken waar deze mensen veel plezier aan
beleven, wil ik graag benoemen:
-Leuke contacten met de deelnemers op de posten
en bij het oversteken.
-Dikwijls lopen hun eigen kinderen en kleinkinderen
mee.
-Samen na afloop nog lekker een glaasje drinken
en even bijkletsen.
 
Mede namens de organisatie van de Avondvierdaag-
se hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben
meegeholpen aan het slagen van dit jaarlijks terug-
kerend evenement.
 
GvR

Buurtbus Venlo-Noord komt ook in Velden
Rit reserveren?
Bel altijd minstens één dag van tevoren.
Belt u dan s.v.p. tussen 9.30 en 11.30 uur.
Bellen voor een rit op dezelfde dag gaat niet. De
chauffeur is dan al onderweg.
 
U bent verhinderd?
Door omstandigheden kan het gebeuren dat u niet
mee kunt gaan. Bel dan s.v.p. even met de buurtbus.

Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag
van 9.30 tot 11.30 uur. Dan komt de chauffeur niet
voor niets bij u aan de deur.
 
Feestdagen?
De buurtbus rijdt niet op Koningsdag, Bevrijdings-
dag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag.
 
Telefoon chauffeur buurtbus: 06 -82970250

't Is een perfecte zomerdag... 
wanneer de zon schijnt, er een verkoelend briesje waait, de vogels zingen en de grasmaaier kapot is.
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Uitreiking van ‘De Kiëskop’ voor Ine Jacobs nu officieel

 
U herinnert zich wellicht nog wel dat de uitreiking
van ‘De Kiëskop’ aan Ine Jacobs op zondag 29 ja-
nuari 2017 niet is doorgegaan. Bij het afhalen met
de koets van Ine, Leo en familie en bij de ‘Wuilusmis’
is er nog helemaal niets aan de hand. Alles is - zoals
gebruikelijk- keurig verzorgd. Bij binnenkomst in de
zaal  in het 'Wapen van Velden' voor de koffietafel
gebeurt er iets geheel onverwachts. Ine struikelt en
komt ongelukkig ten val. Al gauw blijkt dat Ine veel
pijn aan de schouder, ten gevolge van deze val heeft
overgehouden. Daardoor is het onmogelijk om als

‘hoofdpersoon voor de Kiëskop’ aan de receptie deel
te nemen. De organisatie -‘Joekskapel Noeijt
Thoês’- moet noodgedwongen besluiten de uitrei-
king op een later tijdstip te doen. Op dat moment
is het allemaal zo anders. Sfeer verandert, geen
officiële uitreiking meer door Ger Koopmans -gede-
puteerde van de Provincie Limburg, mensen die
naar de receptie komen, moeten weer huiswaarts
keren en ga zo maar door. Maar toen is afgesproken:
‘We doen dit op een later tijdstip’.
In overleg tussen Ine en de organisatie heeft een
en ander op donderdagavond/nacht 18 mei 2017 bij
haar en Leo thuis plaatsgevonden.
Door de mooie zomeravond is het mogelijk om deze
gezellige bijeenkomst in de achtertuin te houden.
Joekskapel ‘Noeijt Thoês’, enkele familieleden en
diverse afgevaardigden van verenigingen waar Ine
vrijwilligerswerk voor doet, hebben tot in de vroege
uurtjes samen gezellig geborreld.
Tijdens dit gezellig samenzijn vond het officiële
gedeelte - wat destijds door overmacht niet moge-
lijk was- plaats.
De uitreiking van ‘De Kiëskop’ voor het jaar 2017 is
hiermee definitief een feit.
 
Ger van Rensch
 

Peter Spronck treedt af als bondsvoorzitter
De Algemene Ledenver-
gadering van de KBO Lim-
burg wordt op 14 juni
2017 in Roermond gehou-
den. Twee bestuursleden

van de KBO Velden zullen deze vergadering bijwo-
nen. Een van de punten op deze vergadering is het
aftreden van voorzitter Peter Spronck van de KBO
Limburg. Voorlopig wordt deze functie overgenomen
door de heer Martin Arntz (thans plaatsvervangend
voorzitter en voorzitter van de regio Gennep van de
KBO).
In het najaar wordt een zorgvuldig voorbereide
voordracht aan alle afdelingen voorgelegd en een
extra vergadering gehouden.
 
In de inleiding op het beleidsplan 2017-2020 van de
KBO Limburg, dat in de ALV op 14 juni 2017 wordt
besproken, vermeldt de heer Spronck de volgende
tekst.
 
Senioren van nu: Meer dan de moeite waard!
Gezond oud worden, dat vinden we belangrijk. Maar
oud zijn? Dat is een ander verhaal. Voor de KBO is
het een uitdaging om daar een weg in te vinden.
Daarom spreken we al lang niet meer van ouderen,
maar van senioren. Feit is dat we met z’n allen steeds
ouder worden en dat het aantal senioren groeit. Een
groep die ertoe doet in onze maatschappij. Niet
alleen vanwege het aantal, ook vanwege de toege-

voegde waarde en ook vanwege de zorg die een deel
van deze groep uiteindelijk nodig heeft.
 
Senioren in onze samenleving. 
Ze staan voor kracht, maar ook voor kwetsbaar-
heid. Kracht als het gaat om kennis, ervaring, be-
trokkenheid, verantwoordelijkheid, en actief zijn.
Kracht als actieve vrijwilligers, mantelzorgers, veel
gevraagde oppas en betrokken burgers. De moeite
waard om als samenleving gebruik van te maken!
 
Kwetsbaar, soms sociaal, soms financieel.
Kwetsbaar als het gaat om veiligheid en gezondheid.
De moeite waard om als samenleving voor op te
komen en voor te zorgen!
 
Het mooie is dat senioren tegelijkertijd krachtig en
kwetsbaar kunnen zijn, ongeacht hun leeftijd! En
dat kracht en kwetsbaarheid zorgen voor verbon-
denheid met elkaar. Binnen de KBO is dat heel goed
zichtbaar. We maken samen plezier, we werken
samen aan onze gezondheid en onze ontwikkeling,
we komen voor elkaar op en we zorgen voor elkaar
als het nodig is.
 
Senioren van nu, meer dan de moeite waard!
 
Peter Spronck
Voorzitter KBO Limburg
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Alerter op brandgevaar bij ouderen
U herinnert zich ongetwij-
feld nog dat een aantal
jaren geleden de Brand-
weer brandveiligheids-
campagnes heeft gevoerd
die speciaal op senioren/
ouderen waren gericht.
Afgelopen tijd hebben
twee Limburgse brand-
weerkorpsen een nieuw

onderzoek uitgevoerd. In het dagblad De Limburger
van 13 juni 2017 is de uitslag van het ingestelde
onderzoek bekend gemaakt. Het eindresultaat van
dit onderzoek is dat een op de vijf ouderen door
eigen gedrag een groter risico loopt op brand in zijn
of haar woning.
 
In de navolgende opsomming een aantal zaken waar
veel senioren/ouderen volgens het ingestelde on-
derzoek toch extra aandacht aan zouden moeten
schenken.
 
Veel senioren/ouderen lopen tijdens het koken re-
gelmatig weg uit de keuken, laten de kaarsen on-
beheerd achter, maken de wasdroger niet schoon
of roken op de bank of zelfs in bed. In de vorige

campagne was driekwart van de senioren/ouderen
van plan om een rookmelder aan te schaffen. Veel
rookmelders zijn nooit opgehangen of zijn nooit
meer gecontroleerd.
 
Veel senioren/ouderen willen eigenlijk niet over het
onderwerp brandveiligheid praten. Wel willen ze
praten over inbraakbeveiliging. De reden: inbraak-
veiligheid gaat om gedrag van anderen en brand-
veiligheid gaat om het eigen gedrag.
 
De vervolgstappen van de twee brandweerkorpsen:
De resultaten van het onderzoek willen de twee
korpsen gebruiken om nieuwe projecten op te zet-
ten. De bedoeling is dat deze korpsen dit in het
najaar samen met de KBO Limburg, woningcorpo-
raties, thuiszorg en gemeenten gaan oppakken.
 
Voor dat het zover is, kunt u natuurlijk zelf al heel
veel doen aan bovengenoemde aandachtspunten.
Lukt dit niet voor bepaalde zaken dan zijn er altijd
mensen binnen uw familie, uw buurt of bij de KBO
die u graag daarbij willen helpen. Samen kunnen
we meer!
 
GvR

Veiligheidstips CCV
Algemeen
CCV betekent Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Vei-
ligheid. Het CCV toetst regel-
matig de eisen en aanbevelin-
gen van het Politiekeurmerk
aan de huidige ontwikkelingen.
Maandelijks ontvang ik digitaal
van het CCV de nieuwsbrief
waarin de laatste wijzigingen
zijn verwerkt. Onderstaand 2

onderwerpen uit de nieuwsbrief van april 2017.
 
Auto-inbraak voorkomen
Doe uw auto altijd op slot. Controleer of de auto
echt op slot is. Laat het dashboardkastje open. Laat
zien dat er niets van waarde te halen is. Verwijder
de afdruk van uw navigatiesysteem op uw voorruit.
 
Stop de aansteker terug in de houder nadat u deze
heeft gebruikt voor uw smartphone of navigatiesys-
teem. Laat u toch apparaten in de auto liggen?
Schakel ze dan helemaal uit. Dieven kunnen laptops,

tablets en telefoons aan de hand van 't Bluetooth-
signaal detecteren.
Parkeer als het kan op een goed verlichte plek en
in het zicht van omliggende huizen.
 
Veilig op vakantie
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is
vaak makkelijk te zien waar bewoners voor langere
tijd weg zijn: post op de mat, gordijnen die gesloten
blijven en nooit een lampje aan. Het advies: geef
uw woning een bewoonde indruk.
Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden
wanneer u op vakantie bent.
Vraag aan de buren of zij hun auto af en toe op uw
oprit parkeren.
Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter.
Zet uw fiets/brommer altijd op slot, ook als deze
binnen staat.
Vertel niet op sociale media dat u op vakantie gaat.
Scherm persoonlijke berichten zoveel mogelijk af
voor buitenstaanders. 
 
GvR

Nieuw gezamenlijk magazine van KBO-PCOB
Nu ontvangen KBO-leden nog het magazine Nestor
en PCOB-leden het magazine Perspectief. Vanaf
augustus krijgt u allemaal het magazine van KBO-
PCOB. Dat wordt een geheel nieuw magazine met
daarin voor PCOB-leden een PCOB-katern en voor
KBO-leden een KBO-katern. Een nieuw magazine

vraagt om een nieuwe naam die past bij onze ge-
zamenlijke ambitie. In de Nestor van juni die u
ontvangt bij de NIeuwsbrief wordt de naam van het
nieuwe magazine onthuld.
 
De Ledenraad KBO-PCOB 
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TOEN 
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen,
er stond 'n warme kachel in, wat had je meer te wensen?
De was hing er te drogen en de worst aan een spijker.
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen man te eten
met soep vooraf en pudding toe, ik zal 't nooit vergeten.
De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen,
'n grote zinken teil, dat was ons bad, er waren ergere dingen.
De keukenmat werd opgerold, want vader kwam van de markt,
ik zie hem nog zweten.
De armen vol met groenten, we hadden weer te eten.
Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder,
was 't vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder.

en NU….

De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten,                           
het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja wie dat toch verzon?
'n twee minuten maaltijd, zo uit de magnetron.
de afwas die gaat in 't machien, daar zitten ze niet mee
en zingen dat hoeft ook al niet meer, ze draaien een cd.
Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur
wie nou niet tevreden is, die is een ouwe zeur.
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer
'n kostbaarheid in ’t leven, gezelligheid en sfeer.
 
Groetjes,
een gelukkig, “ouderwets” mens

Activiteiten in juli en aug.

4 juli Jaarlijkse fietstocht  
5 juli Bestuursvergadering  
5 juli Kienmiddag  
18 juli Fietsmiddag  
1 aug. Fietsmiddag  
15 aug. Fietsmiddag  
16 aug, Magazine KBO-PCOB/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 weergegeven.
 

De kunst om te laeve
De kunst um te laeve
is ein kostbaar bezit
en wae ok in de zurg
den humor neet vergit.
 
Maar wie ut laeve begriept
en zich dao mei versteit
en regelrecht op zien
bestumming aaf geit.
 
Dat is eine kunstenaer
en dae met Gods guns
ut laeve ein kleur guef
allein door zien kunst.      Frans Theeuwen
 

Zomer
Zomer...
iedereen heeft er een gedachte bij:
Zon, strand, prachtige natuur,
heerlijk op een terrasje zitten,
lange avonden, vakantie
maar ook...
files om bij het strand te komen,
lange wachtrijen bij de pretparken,
zomerse regenbuien die eindeloos duren.
Kortom een typisch Nederlandse zomer.
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Weet je nog van toen?

Als je bovenstaande luchtfoto goed bekijkt, dan
weten de meeste lezers wel dat daar het oude St.-
Josephziekenhuis aan de Hogeweg in Venlo op staat
afgebeeld.
Deze foto, afkomstig van AVIODROME Luchtfoto-
grafie in Lelystad, is opgenomen in het boek ‘Venlo
van boven bekeken’ en is gemaakt in het jaar 1934.
Onderstaande tekst is grotendeels opgesteld aan de
hand van de toelichting die de heer Frans Hermans
(Gemeentearchief Venlo) in genoemd boek bij deze
foto geeft.
In 1861 was in een nieuwbouwcomplex aan de
Begijnengang, waar voorheen het eeuwenoude
klooster van de kruisheren had gestaan, het eerste
Venlose ziekenhuis van start gegaan. Na verloop
van tijd voldeed het oude gebouw niet meer aan de
eisen des tijds. Het aantal patiënten groeide, uit-
breiding en modernisering waren in de benauwde
binnenstad echter niet meer mogelijk. Ir. Jules
Kayser ontwierp naar de nieuwste inzichten van die
tijd een modern complex, te bouwen even ten
noorden van het Villapark, waar destijds nog een
zee van ruimte was. De opening vond plaats in
december 1933.
Het contrast met het oude ziekenhuis was groot. In
het nieuwe gasthuis waren de verblijven van de
patiënten duidelijk gescheiden van de technische
ruimtes. De ziekenkamers waren gesitueerd aan de
zonnige zuidgevel, met uitzicht op de tuinen. Op de
verdiepingen bevonden zich open lighallen. Infec-

tiezieken verbleven in een afzonderlijk paviljoen op
enige afstand van het hoofdgebouw (St.-Josephpa-
viljoen genaamd). In een jubileumboek uit 1936 was
sprake van een gebouw “dat aan zoovele eischen
voldoet en terecht de bewondering van alle deskun-
digen opwekt”.
De hoofdingang was gesitueerd aan een van de oude
uitvalswegen naar het noorden, de Hogeweg. Links
van de hoofdingang lag de villa van de geneesheer-
directeur. Achter het hoofdgebouw ligt nog voldoen-
de bouwgrond voor toekomstige uitbreidingen van
het ziekenhuis. Linksboven op de foto is de Hoge-
schoorweg zichtbaar en even naar rechts de wonin-
gen genaamd de ‘twaalf apostelen’. Verder werd de
omgeving in deze tijd gedomineerd door de velden
en kassen van de ‘gerdeneers’ (tuinders).
Enkele jaren na de opening van het ziekenhuis werd
tussen de Hogeweg en de Hogeschoorweg de Dok-
ter Blumenkampstraat aangelegd. In de naoorlogse
periode werd het St.-Josephziekenhuis enkele
malen uitgebreid. Zo verrezen het Mariapaviljoen
(aan de zijde van de Hogeschoorweg) en een labo-
ratoriumgebouw. Eind jaren zestig werd het com-
plex uitgebreid met een nieuwe vleugel, waarin de
poliklinieken werden ondergebracht (hoek Dr. Blu-
menkampstraat – Hogeweg). Ongetwijfeld zijn er
talloze verhalen te vertellen over het oude zieken-
huis. Vermeldenswaard is zeker de hectische peri-
ode in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog
toen in de kelders van het St.-Josephziekenhuis niet
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Uit de bestuursvergadering van 7 juni 2017
Frans Vousten werft afge-
lopen maand 2 nieuwe
leden.
 
Het huishoudelijk regle-
ment van de KBO Velden
wordt besproken. Diverse
aanvullingen/mutaties zijn

noodzakelijk en zullen worden opgenomen. In de
Algemene Ledenvergadering in maart 2018 wordt
het definitief huishoudelijk reglement ter goedkeu-
ring aan de leden voorgelegd.
 
Het bestuur is tevreden over de website van de KBO
Velden. Ziet er netjes uit en is actueel. Voorgesteld
wordt om met de huidige werkwijze door te gaan.
Tip: Bekijk ook eens af en toe onze website www.
kbovelden.nl
 
Aan de orde komt het voorstel van de stuurgroep
biljarters met betrekking tot een meerjaren planning
met uitgangspunten voor onderhoud van de biljarts
in de Brede Maatschappelijke Voorziening. Met deze
voorgestelde planning gaat het bestuur en stuur-
groep komende 5 jaar aan de slag. Nader overleg
over een paar uitgangspunten vindt nog plaats.
 

De toneelgroep 60+ uit Horst oefent wekelijks voor
een nieuwe toneelvoorstelling. Deze groep die al
twee keer eerder in Velden een voorstelling heeft
gegeven, heeft aangegeven om in het najaar heel
graag weer een voorstelling in Velden te willen
verzorgen. Een werkgroepje binnen het bestuur
gaat dit organiseren.
 
De toegekende subsidie van de Gemeente komt aan
de orde. In een uitgewerkt schema heeft voorzitter
Ine een opzet gemaakt voor besteding van de
toegekende huurkosten in het kader van Meer Be-
wegen Voor Ouderen. Deze opzet wordt in de ver-
gadering besproken en het bestuur gaat hiermee
akkoord.
 
In verband met de vele zaken die in deze vergade-
ring worden besproken/uitgewerkt komt de enquê-
te over activiteiten van de KBO –in mei is een for-
mulier bij de Nieuwsbrief gevoegd- niet meer aan
de orde. De enquêteformulieren die zijn binnenge-
komen, worden in de bestuursvergadering van juli
besproken. Hebt u het formulier nog niet ingeleverd
dan kan dit alsnog bij Ger Peeters, Schoolstraat 19.
 
GvR
 

alleen de patiënten werden ondergebracht; ook
gewonden werden er behandeld en verpleegd en
alle andere medische handelingen uitgevoerd.
Daarnaast vonden vele Venlonaren er een veilig
onderkomen tijdens de bombardementen in het
najaar van 1944. In 1984 werd het St.-Josephzie-
kenhuis gesloten. Het nieuwe, centraal tussen Venlo
en Tegelen gelegen Sint Maartensgasthuis (nu
VieCuri) werd toen door koningin Beatrix geopend.

De eerste plannen voor dit nieuwe ziekenhuis waren
al in 1970 gepresenteerd. Het oude ziekenhuis is
nagenoeg geheel gesloopt. Alleen de voormalige
polikliniek is blijven staan en biedt tegenwoordig
huisvesting aan het gemeentearchief.
 
GvR

Ledenmutaties 4e kwartaal (ged.) 2016 en 1e en 2e kwartaal
(ged.) 2017
Nieuwe leden (16 nov. 2016 - 9 juni 2017)
Mevr. Koenders- Martens Rozenhof 5 Velden; Mevr.
Lommen-van Wanroy Aan Vreezen 5 Velden; Mevr.
Van Kraaij Plevierstraat 25 Velden; Mevr. Obers
Rozenhof 67 Velden; Dhr. en mevr. Tangelder Be-
atrixstraat 18 Velden; Mevr. Pijpers Rozenhof 22
Velden; Mevr. Rheiter- Hermkens Rijksweg 133
Velden; Dhr. en mevr. Joosten Oude Venloseweg 20
Velden; Dhr. en mevr. Luijpers-Coopmans Oude
Heerweg 26a Velden; Dhr. Berden Bernhardstraat
16 Velden; Dhr. en mevr. Ripmeester Oude Heerweg
62a Velden.
 
Overleden leden (16 nov. 2016 - 9 juni 2017)
Mevr. Koopmans- Schoeber Schandelo 16 Velden;
Dhr. Simons Rijksweg 75 Velden; Mevr. Van Ren-
sen-Schreurs Rozenhof 67 Velden; Dhr. v/d Bercken
Markt 11 Velden; Mevr. v/d Akker- Arends Rozenhof

13 Velden; Dhr. Hackbarth Irenestraat 10 Velden;
Mevr. Berden-Gijzen Bernhardstraat 30 Velden;
Mevr. Heijligers-Koopmans Markt 12b Velden.
 
Leden afgemeld (16 nov. 2016 - 9 juni 2017)
Dhr. Luijten Kloosterstraat 14 Velden; Mevr. Aerdts-
Engels De Wachtpost Venlo; Mevr. Driessen  Van
Stockhemstraat 4d Blerick; Mevr. Huijs Bij de
Postwagen 17 Venlo; Mevr. Reijnders-Simons
Deken van Oppensingel 523 Venlo; Mevr. Sauvage-
ot Jan Verschurensingel 9 Velden; Dhr. Schutte 
Hogeweg 6 Velden; Dhr. Vennekens Oude Venlose-
weg 89 Velden; Mevr. Janssen-Kusters Rozenhof 49
Velden; Mevr. Cup-Elbers Rijksweg 140a Velden en
Dhr. A. Zeelen Schoolstraat 72 Velden.
 
Totaal aantal leden per 9 juni 2017- 459
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 Zolder van de kerk weer in gebruik genomen
 
Al vele jaren broedt de kerkuil in het voorjaar in de
uilenkast op de zolder van onze H.-Andreaskerk.
Vanuit de kerk in de richting van de Maas heeft de
uil een prachtig gebied waar hij 's nachts zijn
voedsel -vooral muizen- kan zoeken. Overdag
verbergen ze zich ergens op de donkere zolder (een
uiltje knappen). Dit jaar hebben ze voor 5 jonge
uilen gezorgd, waarvan 4 zichtbaar op deze foto, die
binnenkort uit zullen vliegen. Dat kerkuilen in een
kerk broeden is een zeldzame gebeurtenis. Meestal
kan dat niet meer omdat kerken 'duivendicht' zijn
gemaakt. Nadeel is dat de uilenfamilie de zolder hier
en daar bevuilt met uitwerpselen.
 
GvR

Waarom kijkt onze koning naar rechts? 

Bijna elke dag hebben we geld in handen. Maar hebt
u de munten wel eens goed bestudeerd? Niet? Kijk
dan maar eens en u zult zien dat onze koning Willem-
Alexander op alle munten naar rechts kijkt. Zou de
koning rechts georiënteerd zijn? Zou die zijde van
de koning zijn beste kant zijn die hij het liefste ‘in
beeld’ wil hebben?
 
Het antwoord voert ons terug naar 1818, toen de
eerste koninkrijksmunten van Nederland werden

uitgebracht. Het vorstelijk hoofd van koning Willem
I stond naar rechts gericht. Daarmee ontstond een
van de tradities die ons landje rijk is. Toen koning
Willem II aantrad en er nieuwe munten gemaakt
moesten worden met zijn afbeelding, werd besloten
dat hij naar links zou kijken. Het werd voortaan om
en om. Dit betekende dus koning Willem III naar
rechts, koningin Wilhelmina naar links, koningin
Juliana naar rechts, koningin Beatrix naar links en
nu koning Willem-Alexander naar rechts. Op bijge-
voegde foto ziet u afbeeldingen van koningen en
koninginnen die of naar links of naar rechts kijken.
Bouke-Jan van der Veen van ‘Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet’ in Leiden zei daar des-
tijds het volgende over: ‘Er is geen speciale reden
voor, het werd een traditie’. In het museum in
Leiden kunt u alle munten bezichtigen.
 
Gedeelte tekst uit: WegWijs boek. Uitgever Dagblad
De Limburger in 2002
 
Ger van Rensch

Afbakbrood of gewoon brood?
Veel mensen houden van af-
bakbrood uit de oven. Is dat net
zo gezond als gewoon brood?
 
‘In principe is afbakbrood ge-
woon kant-en-klaar voorge-
bakken brood dat alle kenmer-

ken heeft van versgebakken brood’, mailt Patricia
Schutte van het voedingscentrum. Een volkoren
afbakbroodje kan dus een prima alternatief zijn voor
een sneetje versgebakken volkorenbrood. Het
probleem is dat de meeste afbakbroodjes in de
schappen niet volkoren zijn, maar wit of meergra-
nen. Net als bij gewoon brood zijn die varianten

minder gezond. Schutte geeft verder aan: ‘In vol-
korenmeel is de hele tarwekorrel vermalen, het
bevat daardoor veel voedingsvezels, vitamines en
mineralen.’ Volkorenbroodjes zijn trouwens niet
automatisch de meest donkergekleurde varianten.
Toen de consumentenbond in 2010 afbakbroodjes
onder de loep nam, bleken de twee donkerste
broodjes uit de test de minste vezels te bevatten.
Wie verantwoord wil afbakken, moet dus vooral
even op het etiketje kijken, staat er volkoren- of
tarwemeel op, dan zit je goed.
 
Ben Gelaudemans
 

Zelfs de wijste uil is ooit een uilskuiken geweest.
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Um euver nao te dinke...
Weej hebbe genne tied veur later, os ziel fluustert,
tied is tiedloos, dat is as dich van diene tied eine
druim van eine tied kins make.
 
As kind wille weej zoe gauw as meugelijk groeët
waere, en as weej groeët zien wille weej gaer nao
den tied van ein kind zien.
 
Weej rake ozze gezondheid kwiet door rap vuel geld
te wille hebbe, en gaeve dan os geld oet um rap
waer gezond te waere.
 
Weej make os echte zurg euver de toekomst. En
vergaete dan ok altied um in den tied van nou nog
te meuge en kunne laeve.
 
Weej vergelieke den tied van nou met dae tied van
vreuger en vergaete daobeej dat dae tied van nou
ozze enige echte tied is.
 

Weej neme de neudige tied neet um is rustig te zien
en loupe onnuedig ozze tied hieël gauw veurbeej en
kieke neet mier um.
 
Weej kunne in eine korte tied hieël vuel hebbe maar
weej gunne os den tied neet um dao dan ok bliej
euver te zien.
 
Weej praote vuelste gauw en laote genne tied euver
um stil te zien dae emus nuedig haet um zich oet te
spraeke.
 
Weej wille gaer geneete van os laeve maar bin is
ierlijk, neme weej da om wal den tied veur dae weej
nuedig hebbe.
 
Toch kan den tied, tiedloos zien as weej allemaol
van ozze tied eine druim van eine tied doon make.  
 
Frans Theeuwen


