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Oud-lid (Mar)Tinus Rothoff 100 jaar
De leeftijd van 100 jaarbereiken is niet aan zovelen gegeven. Een vanonze oud-leden Tinus Rot-hoff  heeft deze mijlpaalop 11 oktober bereikt.Hoewel Tinus zich op 31december 2019 heeft af-gemeld als lid van onzeafdeling, omdat hij werdopgenomen in het Zorg-centrum in Roermond,besteden wij als redactietoch even aandacht aandeze bijzondere verjaardag. Als KBO zijn we name-lijk heel dankbaar dat Tinus en zijn vrouw Nellytientallen jaren lid van onze vereniging zijn geweesten aan heel veel activiteiten hebben meegedaan diedoor onze afdeling in het verleden zijn georgani-seerd. Een van de laatste keren dat Tinus heeft

deelgenomen aan een activiteit van de KBO Veldenwas de Kerstmatinee op 20 december 2016. Eengroot gedeelte van dit matinee werd toen verzorgddoor Folkgroep ‘Parelmoer’. Het mooie middagpro-gramma werd afgesloten met een heerlijke koffie-tafel met warm vlees. Aan Tinus die gezellig metenkele andere ‘oudjes’ aan tafel had plaatsgeno-men, vroeg ik: ‘En hoe was de middag en de koffie-tafel?’ Lachend gaf hij toen als antwoord: ‘De middagwas heel mooi, en de koffietafel was ook wel prima,maar ik had nog best een sneetje ‘Kluntjesmik’gelust.' Dat heb ik toen nog maar gauw even voorhem geregeld. Opmerking: foto van Tinus heb ik gemaakt op 30september 2016 in de BMV bij het 60-jarig jubileumvan de KBO Velden tijdens het optreden van deSeniorentoneelgroep 60+ uit Horst. GvR

Belastinginvullers gevraagd
KBO Limburg gaat dit najaar weer nieuwe belasting-invullers werven en scholen voor de plaatselijkeafdelingen. Binnen onze afdeling kunnen we ook weleen aanvulling gebruiken nu Frans van Neer isweggevallen. Heb je interesse in dit zinvol en boei-end vrijwilligerswerk meld je dan aan voor 10 no-vember. Wat is er nodig voor dit werk: digitalevaardigheid en het om kunnen gaan met computeren internet. Verder dien je ervaring te hebben met

het invullen van belastingaangiftes en kennis tehebben van de zorg- en huurtoeslag. KBO Limburg biedt bijscholing en themadagen aan.Ondersteuning wordt geboden door fiscalistenvanuit een provinciaal coördinatiepunt. Wat krijg jeer voor terug: dankbare KBO-leden.Voor meer informatie/aanmelding kun je contactopnemen met Marie-José Peters  tel. 077-4721874.
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Streep door alle KBO-activiteiten dit jaar
Zeer tot onze spijt hebbenwij het besluit moetennemen om alle geplandeactiviteiten voor de restvan 2020 te annuleren.De recente maatregelenmaken het onmogelijk omop een verantwoorde ma-nier samenkomsten te houden. Recentelijk hebbenwe op voorstel van deelnemers aan de gymgroepengekeken of een voorzichtige start van de MBVO-activiteiten mogelijk zou zijn. In overleg met allebetrokkenen is er toen voor gekozen om eerst opeen informele manier bij elkaar te komen om samente kijken wat binnen de regels haalbaar is. Deeerste samenkomst stond al gepland voor donder-dag 1 oktober. Maar de snel ongunstig gewordenCorona-ontwikkelingen gooiden roet in het eten. Metals gevolg dat de eerste bijeenkomst vlak voordatdeze zou beginnen, in samenspraak met de leidstersmoest worden afgeblazen. De huidige situatie en kijkend naar de nabije toe-komst maken duidelijk, dat er de rest van dit jaargeen MBVO meer zal zijn, hoe jammer dat ook is.Volgens de nu geldende regels kan het gewoon niet.Gezondheid gaat voor en we gaan geen onnodige

risico’s lopen. De activiteiten in de Rozenhof zullenapart worden bekeken, waarbij voldoen aan devoorschriften en veiligheid voorop staan. Ook de Kerstmiddag op dinsdag 15 december a.s.zal niet doorgaan. Er zijn te veel onzekerheden omdie verantwoord te kunnen organiseren. Als het alzou kunnen, dan zal het aantal deelnemers beperktzijn (een groepsgrootte van 30 personen). Normaalnemen zo’n 120 – 140 leden deel aan de Kerstmid-dag. Als bestuur vinden we dat activiteiten voor alonze leden toegankelijk moeten zijn. Iedereen diedat wil moet eraan kunnen deelnemen. Zonder datdit wordt beperkt tot een klein aantal mensen. Zokunnen we ook geen passende sfeer bieden, die nueenmaal bij een Kerstviering hoort. U zult zich misschien afvragen: wat gaat dat bete-kenen voor het programma voor 2021? Dat is ookvoor ons een lastige vraag. In ieder geval zullen wede reguliere activiteiten -zoals MBVO- wel op deplanning zetten. Voor alles geldt het voorbehoud,dat een activiteit verantwoord moet kunnen door-gaan. Dat wordt per activiteit vooraf bekeken entijdig gecommuniceerd. Bestuur KBO Velden

Tip de redactie!
Voor u ligt weer een nieuwe Nieuwsbrief. Juist indeze tijd hopen wij dat de Nieuwsbrief -naast hetleesplezier- ook een bindmiddel in onze verenigingis. Zonder verenigingsactiviteiten moeten verschil-lende pagina’s nu op een andere manier wordeningevuld. Om ook in de komende maanden eenaantrekkelijke Nieuwsbrief te bieden, zou het mooizijn om méér bijdragen van de leden te ontvangen.

Denk niet dat dit zo moeilijk is. Heb je een foto waareen (leuk) verhaal aan verbonden is, een herinne-ring of een suggestie voor een onderwerp? Neemgerust contact op met Ger van Rensch (contactge-gevens: zie pag. 8). Want de Nieuwsbrief maken weimmers samen! Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
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Gezond en gevarieerd eten is belangrijk
In elk voedingsadvies zie je het staan: eet gevari-eerd. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Omdatelke soort groente, fruit, vis, vlees, graan en nootweer een andere mix van voedingsstoffen bevat. Zozijn walnoten rijk aan omega-3-vetzuren en para-noten rijk aan selenium, zo bevat een kiwi veel vi-tamine C en een banaan veel kalium. Variatie zorgter dus voor dat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt.Vitamines, mineralen, maar ook de kleine schattenvoor onze gezondheid, zoals antioxidanten, spoor-elementen en bioactieve stoffen. In groente en fruitkomen maar liefst 600 verschillende bioactievestoffen voor. 

Als je een beetje gemiddeld eet, dan ontbijt je metbrood, neem je brood als lunch en eet je ‘s avondsmeestal aardappelen, groenten en vlees. Je eet elkedag van de week een andere soort groente en andersoort vlees. Toch eet je dan niet zo gevarieerd alsje zou denken, zeker als je ook kiest voor altijdhetzelfde soort brood, hetzelfde broodbeleg enfruitsoorten. Als je wat meer afwisselt met pasta-maaltijden, en rijst en vlees afwisselt met vis envegetarisch, wordt het al beter. Maar zelfs dan kunje in een routine komen.  Hoe kun je nou gezond blijven eten en tóch meervariatie aanbrengen? Onderstaand een aantal tips. Ga er eens voor zitten, eventueel ook met je ande-re gezinsleden en maak een lijstje van de gerechtendie je vaak op tafel zet. Hoeveel zijn dat er? Schrijfook de groentesoorten op die je vaak koopt en ookvaak gekocht broodbeleg en fruit. Nu weet je waarjouw 'repertoire' uit bestaat. Gemiddeld varieert eengezin in Nederland met ongeveer tien gerechten.   

Koop elke week een nieuwe groente- of fruitsoort.Doe naast de gebruikelijke sla, tomaten, appels enbananen ook eens paksoi, venkel, groene asperges,zoete aardappel, mango, blauwe bessen, stoofpeer-tjes of meloen in je winkelkar. Probeer wekelijks éénnieuwe soort uit. Wie weet worden het 'blijvertjes'en wordt zo je repertoire groter. Als je vlees afwisselt met vis en vegetarisch, danwordt je eten meteen een stuk gevarieerder. Zekerbij vegetarische maaltijden is het leuk om ietsverder te denken dan aardappelen, groenten en eenvegetarische burger. Wat dacht je van een stoofpotmet peulvruchten of een curry met noten? Kies elk weekend één gezond recept uit dat je gaatuitproberen. Kies een recept dat snel klaar is en nieteen hele rij aan ingrediënten bevat. (Dan weet jenamelijk zeker dat je dit nooit op maandagavond nade zwemles gaat koken.) Maar probeer een gerechtuit dat wel echt anders is dan je standaardlijst.Probeer, proef en besluit: kan dit gerecht vaker optafel, ook tijdens de werkweek? Variatie bij het ontbijt? Ja! Hoeveel mensen hebbenniet jaar in, jaar uit hetzelfde standaardontbijt? Probeer eens of je drie of vier eenvoudige en lekke-re variaties kunt vinden die je ook doordeweeksgemakkelijk maakt. Denk aan roggebrood met na-gelkaas, havermoutpap, yoghurt met zelfgemaaktegranola en fruit, roerei of pannenkoekjes. Diepannenkoekjes kun je van tevoren bakken en in devriezer bewaren. Daag jezelf uit om niet elke daghetzelfde ontbijt te eten. Boterhammen met kaas of ham zijn lekker, maarook best eenzijdig. Meer variatie in de broodmaaltijdkrijg je door bijvoorbeeld groenten en fruit toe tevoegen, door andere (volkoren) broodsoorten tekiezen, door eens te kiezen voor vis als beleg, ofvoor vegetarische smeersels als hummus, noten-pasta’s of baba ganoush (met geroosterde aubergi-ne). Ook kun je natuurlijk soep of salade eten bij ofin plaats van je broodmaaltijd. Verse groene kruiden en kiemen zijn verrassend rijkaan bioactieve stoffen en mineralen. Wist je bijvoor-beeld dat peterselie rijk is aan ijzer en vitamine C?Zet een rijtje met kruidenplanten en kiemplantjesin je tuin of vensterbank en maak er een gewoontevan dagelijks minstens van één soort te gebruiken.Basilicum bij de tomaten of aardbeien, tuinkers opde boterham met kaas, peterselie door de gehakt-balletjes, tijm in een stoofschotel, koriander overeen curry of thee van verse citroenmelisse. Bron: Plus Magazine
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Aafvalle en opvalle
Zeej kiekt mit eur auge allebei toeen steit zeej zich daodan te waege.Zeej zit ouk wied baove eur gewicht,kiek wat de schaol gek geit bewaege En langzaam telt zeej dan tot tieën,zeej kiekt dan ok is bang nao onder.maar wat eur uigskes dan dao zeendat vindt zeej echt ein groeët wonder. Nao twieë kier waer op niej gewaoge,eure verstand vruegt um zekerheid,maar de ciefers hebbe neet gelaogeen eindelijk vuelt zeej zich ok bevrijd.    

Nou is d’n oerlog dan ok echt gedaontaege allemaol die gehate gramme,en weg is ok daen echte oerlogsstried,D’r is waer tied veur botterhammen. Belag met schink en worst en ok kieësen smeis ok un eike in de pan gebakke.Jao eur liefke dat is nou waer den baasen ok de wörsjes die zoeë lekker knakke. Zeej kiekt in ut speegel nao eur gezeechen nou durft zeej der waer nao te kieke.Zeej is klasse, en neet ein zwaorgewichveur hoelang, ja dat mot dan nog blieke. Frans Theeuwen  

Hoeveel mensen hebben nog een vaste telefoonaansluiting?
Je zou het misschien niet verwachten, maar delaatste jaren stijgt het aantal vaste telefoonaanslui-tingen weer enigszins. Volgens onderzoek van hetVakblad  Telecompaper hehadden we (media 2015)in Nederland zo’n 6,3 miljoen vaste telefoonaanslui-tingen. Het blad verwacht dat de markt van vastetelefoons tot 2019 jaarlijks met zo’n 0,3 procent zalblijven stijgen. Dit komt vooral door het groeiendeaanbod van digitale telefoonaanbiedingen, die vaakonderdeel zijn van een pakket dat je als koper af-neemt bij verschillende telefoonaanbieders. Het is

dus maar de vraag of iedereen die een vaste tele-foonaansluiting heeft die ook echt gebruikt. Hetonderzoek zegt namelijk niks over hoeveel menseneen vaste telefoon hebben. Een vaste telefoon iseen apparaat -met een snoer-  waar vroeger eendraaischijf op zat. Een draaischijf is een ron-de…………. Ach, laat maar.  Bron QuestBen Gelaudemans

Uitspraken van Oma
-Kindjes in Afrika, dié hebben honger.-Het is geen weer om binnen te blijven.-Zo, hoor je het ook eens van een ander.-Dan máák je maar zin.-Waar een wil is, is een weg.-Als je niets aardigs kunt zeggen, zeg dan maar niks. 

-En als iedereen in de gracht springt,    spring jij dan ook?-Deur dicht! Ben je in de kerk geboren?-Je bent toch niet van suiker?-Het is hier geen hotel!                                                                Bron: Gerardus kalender 

Herfststijloos
Herfststijloos: veel vanonze leden die over denodige kennis van bloe-men en planten beschik-ken, weten direct welkeplant bedoeld wordt. Defoto in dit artikel werd mijtoegestuurd door LeoMunsters, een van onzeleden. Bij een bezoek aan de Kasteeltuinen in Arcenwerd deze foto door hem gemaakt. Op de websitevan ‘De tuinen van Appeltern’ heb ik enige informa-tie over dit onderwerp opgezocht voor onze ledendie daarvoor belangstelling hebben.Herfststijloos oftewel Colchicum autumnale lijkt veelop een krokus. Deze bloem bloeit echter in de herfst(autumnale) en bladloos. Het blad verschijnt wel inhet voorjaar, maar sterft af voordat de plant in bloeikomt. Een ander Nederlands benaming is ‘naakte

begijn'. Deze bloem is een droogbloeier en dit houdtin dat de bol droog, zonder grond of water, uitkomten prachtig bloeit. Na de bloei kan deze in de tuingeplant worden op een plek in de halfschaduw. Hierzal de bol zich uitbreiden en is dus zeer geschiktvoor verwildering. De bloem/bol heeft geen specia-le zorg nodig, maar heel belangrijk om te weten isdat alle delen van de bloem giftig zijn. Het bestand-deel colchicine wordt gebruikt ter behandeling vaneen acute jichtaanval (ontstekingsremmend) enmag alleen in farmaceutische preparaten wordentoegepast omdat er maar een klein verschil is tussende werkzame en de giftige dosering. Bron: Plantenencyclopedie van ‘De tuinen van Ap-peltern’.  GvR
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Iedereen heeft weleens gehoord van het beroepbezembinder of hier in Limburg ‘Bessembiender’. Devrije internetencyclopedie Wikipedia schrijft over debezembinder het volgende: De bezembinder ver-vaardigde als ambachtsman bezems voor gebruikop straat, in de stal of in huis. Voor straat- enstalbezems werden berkentakken, maar ook heideof brem gebruikt. Voor veegwerk binnenshuiswerden bezems gemaakt van huttentut planten(vlasdodder). In het winterseizoen ging de bezem-binder in het bos op zoek naar geschikte berkentak-ken. Naast de dunne twijgen werden ook dikkeretakken verzameld voor de stelen. De twijgen werdenop twee tot drie plaatsen samengebonden; in oudetijden met wilgentenen en later met binddraad. Tenslotte werd de aangescherpte steel in de takken-bundel geslagen. Aanvullende informatie van de website ‘IsGeschiedenis’ : De planten moesten met blotehanden op de heide worden geplukt. De handenwerden daarmee goed beschadigd omdat dezeplanten in de handen konden snijden. Thuis werdende takken goed gedroogd en vervolgens stijf opelkaar gebonden, zodat er een stevige bezem konworden gemaakt. Dit was zwaar werk. Eenmaal bijelkaar werden de gebonden takken met een bijl opeen hakblok tot de juiste grote gehakt.

Het Dagblad van Noord-Limburg van 22 januari1953 publiceerde de in dit artikel geplaatste zwart-wit foto en onderstaande koptekst met bijbehoren-de omschrijving. ‘Oud handwerk in Siebengewald- Nog twee bezem-binders in bedrijf’Een goede halve eeuw geleden was de bezembin-derij een typisch bedrijf in Siebengewald. De eerstepioniers, die zich hier te midden van de uitgestrek-te hei langs de grens vestigden brachten het beroepvan thuis mee. Zij kwamen uit Groesbeek, waar debezembinderij van oudsher een soort huisindustriewas geweest: een welkome bijverdienste voorkleine boertjes, maaiersknechten, en ondernemen-de handelslieden, waarbij het hele gezin betrokkenwas. Als de mannen er op uit waren voor werk ofhandel, dan trotseerden vrouwen en kinderen dehitte van de zomerdag op de zon-doorstoofde heiom de taaie struiken te kappen die als werkvoorraadvoor de winter bij het huis werden opgeslagen.Siebengewald is het 'emigratiegebied' voor Groes-beek geweest, toen dit dorp overbevolkt geraakte.Daar was nog hei genoeg en bestond ook de moge-lijkheid een stukje grond te ontginnen.  GvR

Weet je nog van toen?

Nieuwe bezems vegen schoon,maar oude bezems kennen alle hoeken en gaten.
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Uit de bestuursvergadering van 7 oktober
Vicevoorzitter Kees van Overveld heeft zijn takenbinnen het bestuur voorlopig neergelegd. Zijn pri-vé-situatie noopte hem tot deze beslissing. Voor dejaarvergadering in maart 2021 neemt hij een defi-nitief besluit. Als gevolg van de snelle opmars van het aantalCorona-besmettingen is de ‘start- en koffiebijeen-komst’ voor MBVO-groepen op 1 oktober jl. afgelast.Vanwege de onzekere ontwikkeling in de nabijetoekomst is besloten om dit jaar niet meer te be-ginnen met de MBVO-activiteiten. Ook zullen we tot1 januari geen (grotere) bijeenkomsten gaan hou-den. Ieders veiligheid en gezondheid staan voorop.Dat betekent dat er geen Kerstmiddag zal zijn. Hetis niet haalbaar om deze op een verantwoordemanier te organiseren. In deze Nieuwsbrief (pagina2) is nadere informatie over dit besluit te lezen. In het kader van de actie Rabo ClubSupport hebbenalle leden een mail ontvangen met uitleg hoe testemmen. Halverwege de stemperiode (van 5 t/m25 oktober) krijgen de leden een herinneringsmail.We hopen daarmee iedereen te motiveren om hunstem uit te brengen. Er wordt een idee uitgewerkt van een alternatievemogelijkheid van bewegen voor senioren. De indrukis dat daar belangstelling voor bestaat. Te denkenis aan een zgn. ‘trimtuin’ met fitnesstoestellen en/of een speciaal fysiofitnessprogramma. De effectenvan vergelijkbare voorzieningen elders wordenverkend.

De eettafel op dinsdagen in de Rozenhof is gestarten voldoet aan de geldende regels. Voortzettingwordt wekelijks bekeken. Voor onze activiteiten volgend jaar is nog heel veelonzeker. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingenin de komende maanden. Wel wordt het activitei-tenprogramma 2021 voorbereid en een selectiedaaruit wordt ook opgenomen in de DorpskalenderArcen – Lomm – Velden. Per activiteit zal t.z.t.worden bekeken of het verantwoord is die door telaten gaan. Maandelijks wordt gepubliceerd in deNieuwsbrief welke van de geplande activiteiten welof niet door kunnen gaan. Versterking van het groepje belastinginvullers isgewenst. KBO-Limburg biedt nu een trainingstrajectaan om als vrijwilliger belastingaangiftes voor KBO-leden te kunnen verzorgen. In deze Nieuwsbriefwordt op deze mogelijkheid geattendeerd (zie pa-gina 1). We richten ons vooral op jongere leden metkennis / vaardigheid van belastingzaken en feelingvoor dit vrijwilligerswerk. KBO Velden heeft zich aangemeld om in 2021 weerin aanmerking te komen voor deelname aan deMuseum PlusBus. Onze deelname in 2019 was eengroot succes en dus aanleiding om ons nu weer aante melden.  HL 
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Veldense Vergezichten
De skyline van Velden is flink veranderd in de afge-lopen -pakweg- 40 jaar. Dat geldt ook voor het zichtvanaf de dorpskern (kerktoren) richting de Maas.De bovenste foto is in 1980 gemaakt door TwanVerbeek (zoon van Twan). Ger van Rensch maaktein 2019 vanaf hetzelfde punt de onderste foto. Deplaat uit 1980 biedt een rustiek uitzicht op eenvertrouwd landschap. Zo zien we de St.-Sebastia-nusschool, geopend in 1969. Onderaan de eersteRozenhof, daterend uit 1973, bestaande uit 20laagbouw seniorenwoningen, die tot 1999 in gebruikzijn gebleven. Zij maakten plaats voor de woon-zorgcomplexen Rozenhof -I en II. In het midden vande foto uit 1980 de kassen van het tuindersbedrijfvan Sjaak Beurskens. Links van de Veerweg de

tuinderskas van Hay Theelen (Hay ván StappersPietje). Inmiddels zijn alle kassen verdwenen enlangs de Veerweg zijn er enkele statige huizen voorin de plaats gekomen. Waar de Sebastianusschoolstond, zijn in het project ‘Maasvelden’ 10 woningenverrezen. Ankerpunten op beide foto’s zijn natuurlijkde Maas en het karakteristieke silhouet van deGrubbenvorster kerktoren. Het zicht op de Maas isduidelijk veranderd: in 1980 volgt de rivier nog haarvrije loop. Intussen zijn de oevers voorzien vanflinke dijken na de grote overstromingen in 1993 en1995. Er is veel veranderd maar het uitzicht blijftevengoed mooi. HL
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Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@ziggo.nl
Cor van der Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl
Voor overige contactpersonen: zie Jaarprogramma.
Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 25 november 2020   


