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FIETSTOCHT KBO VELDEN  
Op dinsdag 14 juli 2009 is onze jaarlijkse 
fietstocht. U heeft het reeds eerder in het 
“Klokje”kunnen lezen. Opgave kan via 
afzonderlijk strookje op de laatste 
bladzijde van deze nieuwsbrief. 
Dus niet vergeten even het strookje uit te 
knippen en in te leveren. 
 
Als je nergens op mikt raak je ook nooit 
iets. 
 
8e INLOOPMIDDAG AFSLUITING 
SEIZOEN 
Wanneer: woensdagmiddag 15 juli 
van 14.00-16.00 uur 
 
Waar:  De Kiësstolp 
 
Thema’s:  

• Modern bankieren 
 

• Seniorbeleid Rabobank 
 

• Toekomstige 
ontwikkelingen bij de bank 
in Velden en regionaal, 
nationaal en internationaal 

 
 Verzorging: De heer Lei Vaessen , 
  senioradviseur van de 
  Rabobank  
 
Wat nog? Presentatie van onze nieuwe 
  website 
 

Na de pauze gezellige 
 afsluiting van het seizoen. 

HUIFKARRENTOCHT 
Op dinsdagmiddag 8 september 2009 zal er 
weer een huifkarrentocht worden gehouden. 
Een heel mooie activiteit die het vorig jaar 
zeer geslaagd was te noemen.  
In de nieuwsbrief van augustus komen we 
hierop terug. 
Reserveer alvast de datum.  
 
LEUKE INSPIRERENDE 
SPREUKEN 
Een ongeluk zit in een klein hoekje, het geluk 
zit in de rest. 
Het meervoud van lef is leven. 
Je kan drie keer vallen, als je maar vier keer 
opstaat. 
Gedachten zijn net als wolken. 
Een appel kan niet veranderen in een peer. 
Het krachtigste medicijn voor ellende is 
loslaten. 
Mensen struikelen niet over bergen maar over 
molshopen. 
Het is veel belangrijker om geïnteresseerd dan 
interessant te zijn. 
Verander in je zelf wat je fout vindt bij anderen. 
Beter de eerste steen leggen dan hem werpen. 
F.Th. 
  
MINIMA – BELEID  
In deze nieuwsbrief op pagina 7 is 
opgenomen het minima-beleid van de 
gemeente Venlo.  
Naast de algemene bijstand kent de 
gemeente Venlo diverse aanvullende 
regelingen om de inwoners van de 
gemeente te ondersteunen. Komende 
maanden zal in de diverse nieuwsbrieven 
aan deze zaken extra aandacht worden 
besteed.  
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OP BEZOEK BIJ.                                                                

Maar, zo zegt hij, even terug naar de 
schoolbanken. Wij hadden altijd veel 
plezier maar een ding zal ik nooit vergeten. 
Het was in de 4e of 5e klas dat de meester 
aan Jan Flinsenberg vroeg waarom hij 
tijdens de les zat te lachen, Jan gaf als 
antwoord, meister de witte is zwart. Wat 
was er gebeurd? Er was op de rand van de  
inktpot een vlieg neergestreken en Sraar 
Hermkens die de bijnaam had van “de 
Witte” wilde die wegblazen maar had niet 

in de gaten dat door het harde blazen de 
inkt uit de inktpot allemaal in zijn gezicht 
terecht was gekomen. En er werd door de 
hele klas hartelijk om gelachen natuurlijk. 

Het is de gewoonste zaak van de wereld 
dat als gevraagd wordt om te fungeren in 
het vertellen van zijn of haar levens 
verhaal, dan wel beknopt, dat elk lid van de 
KBO sympathiek ja zegt. 
Zo ook deze keer en dan begeef ik mij naar 
het opgeven adres waar ik met een welkom 
door de vrouw des huizes wordt binnen 
gelaten.. 
Ja, zegt ze, mijn man is boven nog iets aan 
het zoeken maar komt zo naar beneden. En 
inderdaad na een paar minuten wachten 
komt hij, en wie dat is dat leest u later, naar 
beneden met in zijn hand een stapel 
documenten. 
Als ik een deel van deze documenten heb 
doorgelezen vraag ik of het mogelijk is om 
een deel hiervan te mogen publiceren in 
ons nieuwsblad want met zowel het een als 
het ander is het lachen geblazen omdat het 
allemaal over zijn familie gaat en dan ook 
nog in het Veldes dialect en in vers vorm.  
Maar nu het verhaal waar voor ik op 
bezoek ben: 
Geboren in Schandelo op 16-04-1930 in 
een gezin met 13 kinderen t.w. 3 meisjes 
en tien jongens.  
In het eerste huwelijk van mijn Vader, zo 
zegt hij, werden twee jongens en een 
meisje geboren en daar kwamen er later, in 
het tweede huwelijk van mijn Vader, nog 
tien bij waarvan ik de jongste telg was. 
De ouders runden een boeren- c.q. tuinders 
bedrijf en daar moest veel en zwaar werk 
worden gedaan. 
Na de lagere school met goed gevolg te 
hebben afgemaakt en met de bekende 
leerkrachten uit die tijd waaronder Meester 
van de Heuvel, Koppers, Kessels en 
Kroonenbergs was het de gewoonste zaak 
van de wereld dat er thuis op het bedrijf  de 
kost verdiend moest worden. 

Maar nu even terug naar zijn verhaal waar 
het eigenlijk om gaat. In 1953 heeft hij met 
3 broers het bedrijf van zijn ouders 
overgenomen. 
Ik weet nog, zegt hij, dat we naar de bank 
moesten om 11.000 gulden te gaan lenen 
voor de koop van de boerderij, de woning , 
en 10 hectare grond evenals alle landbouw 
machines die bij dat bedrijf hoorden. Daar 
heb ik nachten niet van kunnen slapen en 
als ik weg had kunnen lopen had ik het 
beslist gedaan, zegt hij lachend. 
Dan komt hij zijn grote liefde Truus tegen 
en samen trouwen ze op 15-05-1956. Uit 
hun huwelijk worden 6 dochters geboren 
waarvan er een in Arcen, een in Lomm en 
de rest in Velden zijn gaan wonen. 
En met trots verteld hij dat ze Opa en Oma 
zijn van 15 kleinkinderen. 
Maar ook door omstandigheden is hij in 
1955 gaan werken als volontair bij een 
champignon bedrijf bij de Fam. Cristiaans 
in Mook. 
Maar ook als zelfstandige  ondernemer 
heeft hij van 1956 tot ongeveer 1960 een 
eigen champignon bedrijf gerund in 
Velden maar om gezondheids redenen 
heeft hij dit later verkocht. Dan, want 
ambitie had  hij wel, is hij gaan werken in 
het vetmesten van slachtkippen en nog wat 
later in de tuinbouw tot 1982. 
Ook hier zit weer zo een mooi verhaal 
achter en dat, zegt hij , zal ik ook nooit 
vergeten. Toen wij in het houten huisje 

woonden in 
Schandelo had ik 
voor 700 gulden 

slachtkippen 
verkocht en was 
twee dagen later 
dat geld allemaal 
kwijt. Het hele 
huis werd 

overhoop gehaald maar de centen bleven 
spoorloos en we  konden niks vinden. Maar 
dan gebeurt er een wonder. Tien dagen 
later, toen ik weer even naar het land moest, 
vond ik daar mijn jas die ik daar had laten 
liggen terug met daarin de 700 gulden. 
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Vanuit het houten huisje zijn ze gaan 
wonen op de Straelseweg 31 a met de zes 
dochters. 
Dan komt de tijd dat hij het wat rustiger 
aan gaat doen en heeft het bedrijf over 
gedaan aan zijn dochter en schoonzoon en 
is toen gaan werken bij het Fauna beheer in 
Den Haag en vandaar uit naar de provincie 
Limburg. 
Inhoudelijk is werken bij Fauna beheer het 
bestrijden van de muskusrat die veelvuldig 
in onze provincie voortkwam. Dit heb ik 
gedaan tot op mijn twee en zestigste jaar en 
toen, zegt hij,  kreeg ik meer tijd om van 
mijn hobby,s te gaan genieten wat ik dan 
ook samen met echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen ook doe. 
Ja en als het woord hobby’s is gevallen en 
als de vraag gesteld wordt wat zijn grootste 
hobby was of is dan  zegt hij met trots in 
zijn stem, IVO de voetbalclub waar ik in 
mijn vrije tijd toen ik nog jong was de 
voetbalsport met wisselend succes heb 
beoefend.  
Zo heb ik als eerste elftal speler een keer 
het kampioenschap en de promotie naar de 
tweede klasse mee mogen maken. Voor 
mij is dit nog altijd een van de mooiste 
dingen die ik in mijn leven als hobby heb 
mogen meemaken. 
Zijn tweede hobby is de jacht en dat doe ik 
al meer dan vijftig jaar, verteld hij verder, 
en zeer zeker om de sportiviteit en het 
plezier die het jagen op het wild met zich 
meebrengt. 
Maar bij het jagen daar horen ook 
jachthon
den bij 
en met 
trots 
toont hij 
een 
aantal 
foto’s 
van Roza 
de hond 
die zijn 
 trouwe 
metgezel was als hij op jacht ging. Maar 
niet alleen de jacht bracht hem succes. 
Met Roza, een Duitse staander korthaar, 
won hij op een concours zes bekers en op 
diverse wedstrijden die gehouden werden 
van bijvoorbeeld Fijnaart tot in Lanaken en 
op nog veel andere plaatsen veroverde hij 

met Roza meerdere keren de eerste plaats 
die gegeven werd in zijn soort. En met 
trots toont hij mij de beker, een pracht 
exemplaar goudkleurig en wel vijftig 
centimeter groot en medailles waarmee hij 
deze successen behaalde. 
Ook werd deelgenomen aan de 
wereldkampioenschappen in 1985 in 
Joegoslavië waar hij met de Nederlandse 
ploeg in jacht en veldwedstrijden tweede 
werd. 
En als hij met Esta van ’t  Hertenland , ook 
zo een pracht van een hond, in 1987 
jeugdkampioen is geworden van alle 
staande jachthonden rassen is zijn succes 
kompleet.   
Ook aan zijn jeugd bewaart hij fijne 
herinneringen. Zo was ik met mijn broer op 
weg naar mijn verloofde in Lomm en wij 
kregen het voor elkaar om onderweg in de 
sneeuw een haas te vangen, zegt hij breed 
lachend.  
Zijn verdere vrije tijd, als hij daar nog tijd 
voor vrij kan maken, zegt zijn echtgenote 
Truus lachend, bestaat uit het beoefenen 
van de biljartsport, kaarten, 
fietsen ,wandelen , de vakantie’s en vissen 
maar ook zeker niet te vergeten zijn 
kinderen en met zijn echtgenote en 
natuurlijk de kleinkinderen.  
En, zoals gewoonlijk beste lezers van de 
nieuwsbrief, bent u er inmiddels achter 
gekomen waar ik deze keer op bezoek ben 
geweest? Ongeacht of u het wel of niet 
weet ik zal u het zeggen: 
BEEJ SCHELLEN TÜN. 
Of Teun Steegh                          
Solingerhof 7  Velden  
F.Th. 
 
Nu is niet de tijd om te denken aan wat 
je niet hebt. Denk aan wat je kunt doen 
met wat er is. 
 
WAT U MOET DOEN ALS HET 
WARM WORDT. 

• Drink voldoende (2 liter) ook als u 
geen dorst heeft. Vermijd alcohol, 
koffie. 

• Vermijdt inspanning vooral tuseen 
12.00 en 16.00 uur. 
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• Blijf binnen of in de schaduw 
tussen 12.00 en 16.00 uur. Draag in 
de zon hoed/pet en lichte kleding. 

• Zorg voor koelte, ramen dicht als 
het te warm is en weer open als het 
s’avonds koeler wordt. 

• Zorg voor elkaar en help eens 
anderen die dat niet meer zo goed 
kunnen. 

 
KERMISMATINEE  VANOUDS 
Een van de laatste  liedjes op het 
kermismatinee op donderdag 11 juni 2009 
(sacramentsdag) was “Geneet van ut 
laeve” . Het orkest deze middag  “Midlife 
Combo”zette het liedje in en stopt dan 
even. Alle senioren in “De Kiêsstolp”(bijna 
100 - wat een mooi aantal) nemen de regie 
over. Als je dit moment meemaakt dat 
iedereen  zo uit volle borst meezingt, dan 
kun je alleen maar zeggen “Wat is dit toch 
prachtig”  

Niet alleen dit 
moment, maar 
de hele middag 
was goed en 
gezellig te 
noemen.  
Na de opening 
van Anny 
Theelen bracht 
het orkest er al 
gauw de juiste 
sfeer in. Oude 

speciale 
dansen zoals  

de Veleta,  Losse polka, Engelse-Weense 
wals werden door verschillende senioren 
gedanst. Bij dansen zoals de Foxtrot en  
de Tango was de vloer uiteraard beter 
bezet.     
Liedjes uit de tijd van weleer waren onder 
andere “Tanze mit mir in den morgen”, 
“Good bye Ireen” en“Melodie d’amour”.In 
de pauze zoals gebruikelijk de tombola met 
verschillende prijzen geschonken door 
Veldense ondernemers. Na de pauze (na 
een paar consumpties) is de sfeer helemaal 
ontspannen. tijd dus om tussendoor te 
“Schunkelen”en zelfs de “Polonaise”te 
doen.  

 
Sfeer goed op het kermismatinee 
 
Het orkest doet met goed verzorgde 
muziek er alles aan om de senioren het 
naar de zin te maken. En zoals altijd, als 
het leuk en gezellig is vliegt de tijd. De 
middag is veel te gauw om. Een goed teken, 
dan weten we dus dat de mensen het naar 
de zin hebben gehad. Ook een reden om in 
het najaar op zaterdag 28 november 2009 
(Feestdag St. Andreas) een en ander over te 
doen. Reserveer alvast de datum en vertel 
het verder. Tenslotte dank aan de 
organisatie die dit matinee alweer voor de 
3e keer keurig heeft georganiseerd.   
  
LEUKE EN INSPIRERENDE 
WOORDEN 
Achteraf =    Min acht?                                  
Acht-er-af. 
 
Bedacht =     Naast bed nummer zeven?         
Bed-acht. 
 
Eileider =      Een autoritaire kip?                    
Ei-leider.  
 
Kieskeurig = Tand in goede staat?                  
Kies-keurig. 
 
Maling =      Moeder van een chinees 
meisje?  Ma-Ling.  
 
Misleider =  Priester?                                      
Mis-leider. 
 
Panama =    Pa laat ma voor gaan?                  
Pa-na-ma. 
 
Papier =      Vader van een worm?                   
Pa-pier. 
 
Softenon =  Een zachte zuster?                        
Softe-non. 
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Theoloog = Theo vertelde de waarheid niet?     
Theo-loog. 
 
F.Th. 
 
Hoe ouder je wordt, hoe geweldiger je 
bent geweest 
 
UIT  DE 
BESTUURSVERGADERING 
VAN 3 JUNI 2009 
Een greep uit het besprokene: 

• de Boottocht met de Maashopper 
was een groot succes. De evaluatie 
van de activiteiten geeft reden tot 
tevredenheid, maar houdt ook 
nieuwe opdrachten in.  

• De jaarlijkse fietsmiddag is op 14 
juli. 

• Op 8 september staat ook weer een 
huifkarrentocht op het programma. 

• KBO Velden zal zich presenteren 
op de Braderie tijdens het 
dorpsfeest van 12 en 13 september. 

• Op 23 september organiseert 
Proteion in samenwerking met de 
Seniorenraad , de KBO-afdelingen 
van Arcen , Lomm en Velden, de 
ANBO afdeling Venlo e.o. en 
Synthese een Dag van de Zorg in 
Velden. Nadere mededelingen 
volgen.  

• Als het kermismatinee weer een 
succes wordt, (inmiddels gehouden en 
was een groot succes) organiseert KBO 
Velden op 28 november ook weer 
een “Sintendrismatinee” 

• Er is een start gemaakt met de 
bouw van een eigen website voor 
de KBO afdeling Velden. 

VOA’S - VRIJWILLIGE 
OUDEREN  ADVISEURS 

In het Nederlandse woud van regels is 
verdwalen niet moeilijk, derhalve beschikt 
onze vereniging over 5 VOA’s die  
opgeleid zijn om daar waar nodig voor 
onze leden de weg te vinden.  
De vrijwillige ouderen adviseurs zijn graag 
bereid om u ondersteuning te bieden.  
De VOA’s met een * willen u bovendien 
graag helpen bij regelen van uw 
belastingzaken. 
De VOA’s zijn als volgt bereikbaar: 
Huub van den Hombergh  - 4721955                              
Sjaak Hovens    - 4721413 
Jo van Keeken  *  - 4721201 
Frans van Neer *  - 8502443 
Wiel Scheffer    - 4722782 
 
Om in je agenda te schrijven:  
14 juli  2009   Fietsmiddag  
8 september 2009  Huifkarrentocht 
 
De volgende Nestor en nieuwsbrief komen 
uit op 18 augustus 2009 
 
WEET JE NOG VAN TOEN?

 
 
Deze foto van de carnavalsoptocht is 
gemaakt in het jaar 1953. Het onderwerp 
is de afzetting (in 1952) van de 
Egyptische koning Faroek door president 
Nasser. Links (met koffertje) Henk 
Overest werkzaam in de bakkerij van 
Adolf. Hij stelt Nasser voor. Rechts (met 
parasol) Jan Vosbeek (Jan vaân Benders 
Bert). Hij is dus koning Faroek. De foto is 
gemaakt op de Vorstweg, waar toen de 
optocht zich opstelde.  
Op de achtergrond het huis waar Sraar 
Lommen nu woont. 
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