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Oog voor Senioren

Het 400e lid bij de KBO Velden
Het is altijd mooi wanneer je nieuwe leden mag
begroeten. Het is heel bijzonder wanneer de grens
van een veelvoud van 100 wordt gepasseerd. Op
vrijdag 22 april 2011 was het zover. Het 400e lid
was Gerda Driessen- Albers.  Een goede reden om
de gelukkige te ontmoeten, een attentie aan te
bieden en een foto te maken.
" Veel belangstelling hoeft niet " maakt Gerda direct
kenbaar. "Ik ben door de familie Fleuren enthousiast
gemaakt om KBO lid te worden en we hebben nu
wat meer tijd dan voorheen" aldus Gerda.
Het enthousiast maken van familieleden en het
benaderen door Frans Vousten heeft er overigens
voor gezorgd dat we de laatste maanden tientallen
leden mochten inschrijven. - Prachtig werk- 

Samen kunnen we meer - 5e Jaargang van de Nieuwsbrief
In de vorige nieuwsbrief werd dit reeds aangekondigd. Deze maand met nieuwsbrief nummer 43 is de 5e
jaargang definitief. Vele positieve reacties hebben we vooral de laatste tijd mogen ontvangen. We werken
als redactie nog steeds aan verbeteringen. Ook is de redactie heel gelukkig met feit dat steeds meer leden
meewerken aan deze verbeteringen. Het tijdelijk ter beschikking stellen van foto's en het het schrijven
van een artikel zijn daar voorbeelden van.    

Kermismatinee voor senioren
Het Kermismatinee dat de KBO al jaren organiseert
met muziek en dans van "toen" voor senioren (50+)
wordt gehouden op donderdag 23 juni 2011 om
14.00 uur in “De Kiësstolp”. 
Wederom is het "Midlife Combo" ons orkest.
Reserveer de datum alvast op de kalender, volg de
berichten in het “Klokje” en maak vrienden en be-
kenden enthousiast. 
 

 
    Tot dan ! 
 
 
 
 

Steeds meer 70 plussers op
sociale media
Steeds meer senioren zijn actief op sociale media.
Van alle 70-plussers die op internet zitten, maakt
20 procent gebruik van Hyves en bijna 15 procent
van Facebook.

Rijbewijs of paspoort nodig? 
Rijbewijs of paspoort verlengen, denk eraan even
een afspraak te maken. Een lichtmast die defect is
of een stoeptegel die gevaarlijk ligt, geef het door
en denk niet dat een ander dat wel zal doen.
Voor genoemde en diverse andere zaken kunt u
bellen: 14077 of mailen info@venlo.nl
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Veilig op de fiets
U zult denken dat seniorenongelukken met de fiets
meestal komen door een botsing. Niets is minder
waar! De meeste fietsongevallen gebeuren zonder
dat er gebotst wordt met een ander persoon of
vervoersmiddel in het verkeer. Vaak is er sprake
van het verliezen van het evenwicht.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blijf in evenwicht
Let op omhoogstekende stoeptegels, stoepranden
of boomwortels.
Gebruik voor uw bagage fietstassen aan beide
kanten van uw fiets. Deze kunt u kopen bij fietsspe-
ciaalzaken of warenhuizen.

Zorg dat uw bagage zo is vastgemaakt dat het niet
tussen uw spaken kan komen.
Vervoer zware bagage niet op de fiets. Zware ba-
gage achterop of aan het stuur kan uw fiets in on-
balans brengen.
Zorg voor hard opgepompte banden.
Neem bij een glad wegdek uw fiets liever aan de
hand.
Pas op wanneer het regent. Uw trappers of schoenen
zijn dan glad, waardoor uw voet van de trapper kan
glijden.
Een E-bike biedt u extra comfort en veiligheid.
Voor volwassenen met een handicap of voor senio-
ren die willen blijven fietsen ook als het evenwichts-
vermogen minder wordt, bestaan er driewielfietsen
en loopfietsen.
 
 
Seniorenfiets
Waar moet u op letten bij de aanschaf van een
seniorenfiets en/of een E-bike?
Een seniorenfiets heeft een lage instap.
De fiets heeft een passende framehoogte.
Het zadel is niet te hoog. 
De handvaten en pedalen zijn voorzien van antislip.
De fiets heeft goede remmen. Bent u gewend aan
een achteruittraprem of juist een knijprem? Neem
dan een seniorenfiets met hetzelfde systeem.
De banden zijn breed en voorzien van goed profiel.
De fiets heeft goede verlichting en reflectoren.
Een achteruitkijkspiegel is makkelijk en veilig.

Van de voorzitter......
Uit eigen ervaring weet ik nu hoe het
voelt als je moeilijk kunt lopen. Door
botaangroei in mijn ruggenwervel
wordt mijn grote beenzenuw tijdens

het lopen afgekneld. Na 100 meter verga ik van de
pijn en kan soms geen stap meer zetten. Dit moet
geopereerd worden maar daarvoor is het noodza-
kelijk dat ik eerst afval. Mocht u me de komende
weken tegenkomen en vinden dat ik er slecht uitzie,
dan weet u dus nu dat ik niet ziek ben, maar er hard
aan het werk om mijn gewicht te reduceren.  
Veel van onze oudere leden hebben ook loopproble-
men. Als je dan ook niet meer kunt fietsen of auto-
rijden, wordt de wereld wel erg klein.
Daarom is het fijn als deze mensen aan de activi-
teiten die door de KBO georganiseerd worden,
kunnen blijven deelnemen. Het terugdringen van de
eenzaamheid is daarbij een belangrijke doelstelling.
Goede en makkelijke bereikbaarheid van de voor-
ziening is daarbij wel een voorwaarde.
 
Mensen worden tegenwoordig steeds ouder. We

krijgen steeds meer leden die de tachtig zijn gepas-
seerd. Het is dus wenselijk dat er activiteiten plaats
vinden waaraan deze groep, gezamenlijk met de
andere leden, kan blijven deelnemen.
Als bestuur van de KBO blijft onze voorkeur daarom
uitgaan naar een geschikte en betaalbare locatie
aan de westzijde van de Rijksweg.
 
Vanuit de politiek krijgen we wel eens te horen dat
we teveel in hokjes denken: het is toch fantastisch
als jong en oud in de nieuwe B.M.V. gezamenlijk
hun activiteiten kunnen ontplooien! Uiteraard zijn
we het daar volledig mee eens.
Onze jongere ouderen zullen dit ook geen enkel
probleem vinden, maar de reeds eerder genoemde
oudere leden zullen mogelijk buiten de boot gaan
vallen.
Creëren we dan een nieuw hokje voor deze groep?
 
Ine Jacobs
Voorzitter
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Het herkennen van een herseninfarct met de letters PLAT
 
Een neuroloog zegt dat hij de effecten van een
herseninfarct (ook wel CVA genoemd) volledig on-
gedaan kan maken als het slachtoffer van een be-
roerte binnen 3 uur bij hem is.
 
Volgens hem is de truc om de signalen te herkennen
en vast te stellen, en dan de patiënt binnen 3 uur
de nodige zorg te laten ontvangen.
 
Soms is het moeilijk om te zien dat het om een
hersenaandoening gaat. Het slachtoffer kan ernsti-
ge hersenbeschadiging hebben opgelopen als om-
standers niet in staat zijn om de symptomen te
herkennen.
 

 
  Lees dit en leer het van buiten!! 
 
 Omstanders kunnen een infarct herkennen door
slechts vier simpele opdrachten te geven:
 P: Praten; laat de persoon een simpele zin
uitspreken
L: Lachen; vraag het slachtoffer te lachen
A: Armen omhoog; laat de persoon beide armen
tegelijk omhoogsteken
T: Tong; vraag om de tong uit te steken.
 
Als hij of zij moeite heeft met één van deze opdrach-
ten, bel dan onmiddellijk 112 en beschrijf de symp-
tomen aan de telefonist(e).
 

Koopsompolis
Een van onze leden meldt het volgende:
Als je een koopsompolis hebt afgesloten en die komt
vrij als je ouder bent dan 70 jaar dan kun je deze
niet meer omzetten in een banklijfrente rekening.
Volgens een regeling van het Ministerie van Finan-
ciën moet je in dit geval een lijfrentepolis van een
verzekeringsmaatschappij kopen of het bedrag in-
eens laten uitkeren. Uitkeren ineens is fiscaal zeer

nadelig. Een lijfrentepolis is eveneens nadelig omdat
de verzekeringsmaatschappij in een periode van 5
jaar zoveel kosten berekent dat je de inleg niet
terugkrijgt.
Het bestuur van de KBO Velden heeft het berichtje
van het KBO lid doorgezonden naar de Unie KBO
met de vraag of de Unie KBO bovenstaande leef-
tijdsdiscriminatie al heeft aangevochten.

Even nakijken en misschien geld terug ontvangen?
Bent u lid van het Groene Kruis dan krijgt u (collec-
tiviteitskorting)korting op de premie die u betaalt -
voor de ziektekostenverzekering indien u verzekerd
bent bij het VGZ. Vele mensen weten dit niet, dus
kijk het even na. Het kan u al gauw Euro 5,00 per
maand opleveren!!
 
U dient deze korting zelf aan te vragen bij het VGZ
tel. 0900-8490. Als u gaat bellen zorg dan dat u uw
VGZ lidmaatschapsnummer bij de hand hebt en
het relatienummer van het Groene Kruis: 3415

  
Let op: er is maar één collectiviteitskorting moge-
lijk, dus als u al korting hebt op de premie via uw  
(voormalige) werkgever of verzekering dan kunt
U geen beroep meer doen op de genoemde korting
(er is slechts 1 korting per polis mogelijk!).
Een en ander heeft ook gestaan in Z-Magazine, een
tijdschrift dat wordt uitgegeven door het Groene
Kruis. Het is heel belangrijk om dit goed te lezen!!
Zijn er nog vragen hierover dan kunt u de Klanten-
service van het Groene Kruis bellen tel. 088-6108861.

Yoga
Op 11 april hebben we als KBO Velden een proefles
yoga georganiseerd. Deze les werd gegeven door
ons KBO lid en yoga docente Marie-Louise Otjens.
De proefles is prima verlopen en 3 mensen willen
serieus doorgaan met de yoga.
Helaas…... een vervolg zal er voorlopig niet komen,
 zo is besloten tijdens de afgelopen bestuursverga-
dering. De reden hiervoor is dat de animo voor de
yoga gering is en dat mede daardoor de kosten per
les erg hoog worden. Daardoor wordt het te duur
voor onze leden.
Mocht straks blijken dat de belangstelling toeneemt
en dat we op een betaalbare wijze yoga kunnen
aanbieden, dan zullen we dit zeker onderzoeken.
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Frenske
Uit de “Kieskop” nummer 3   van   1 – 15 December
1947
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. Kwartelemerrt.
Liefe jongens
O,o wat ben ik tog blei dat de kermis voorbei is want
ik heb beina 3 nagten niet kunnen slape zo hart
hebbe ze de ganse nagt gezonge van ut nieje beer
en mein moeder is nog erch kwaat want mein vader
kwam savonds ook al zingende tuis en toen heef
 hei nog een telder pap opgegete en toen heef mein
moeder de hele dag naar de nieje gordeintjes gezog
van agter in de keuken die hat ze in de kelder ge-
wasse en toen heef mein vader heel hart gelagge
en zei dat is geen wonder dat ik vont dat er veel
velle in die pap zaate en de voriche week hebbe we
3 stoele gekoch op de verkoop in de blokhut en
pietje van jannen hannes een heele slaapkamer en
toen ging pietje die oplaaije maar ut duurde zo lang
dat ut paart maar vas ging en bei bruere lei ut lant
over en toen maar reg door over alle velde en beeke
en weijepaale door naar huis en toen pietje tuis
kwam hat hei nog maar alleen de bet planke over
en ut spiegel van ut nagkasje stont nog mooi tusse
de spruitjes en nu vint ik ut zonde van ut nagkasje
dat zeg joepie van de koster ook en doortje van smit
toon heef tegenwoordig ook al heel veel leed want
die gaat om de veertien dage naar ut lager om zig
te laate weege voor de slanke lein en dan moet
klemens kuujep haar alteid drop zette en dat vint
hei beestig joeksig en nol verbeek wort nu wilde
zweine kampejoen die zag der op de ossenberg twee
op zig afstorme een moeder en een dogter zei hei
en toen sprong hei boven op zein paart en kwispel-
de de moeder en de dogter zo lang met de staart in

ut gezig dat ze viersprongs weg vloge en toen heef
hei van eemoosie een uur lang flauw geleege en
mein vrient joepie van de koster heef zondag aan
de missiepater een dubbeltje extra gegeven voor
een niej hemd voor de naakse missie en nu kreige
ze  met de kermis hier bei ut bier bei ieder glas
zowat een haring bei en proef je op ut laats noch
niet meer of je bier of  haring drink en dat is zo
beestig lekker  en in venraaij heef ievoo met voet-
ballen alle eier opgegeten en alleen al Sjaak van sef
van de krosselt en tuujen van tiese Frans hadde er
al ieder twintig op en daarom zal ievoo wel verlore
hebben en nu zegge ze ook nog dat we weer opnieij
gaan stemme want ze meene dat in aarsen de
dooije nog meegestemt hebben zoveel stemme
hadde ze daar en morgen komt sinter klaas bei ons
de klas o jongens ik ben tog zo bang voor zwarte
piet zein ketting maar mein moeder zeg dat ik nooit
iets gedaan hebt en dat zeg joepie van de koster
ook want die is ook erg bang en mein moeder zeg
ook dat ik niet bang meer hoef te zein voor zwarte
piet want op de belasting zegge ze dat in velde al-
lemaal zwarte pieten wonen op een paar na maar
dat zulle wel sinterklaaze zein die hebbe ut van ut
afgeeve gekrege en nu jongens wens ik jullie alle-
maal veel krag en stekte voor zwarte piet ik zal weer
heel veel aan jullie denken savonds als ik bit dan
kreige jullie meschien ook nog wat en nu wens ik
jullie weer heel veel groete en een spoedig weerzien
van jullie eeeenig liefhebbende FRENSKE
                                                                        -
                                                                        -
                                                    F.V.

Wandelactiviteiten
Als KBO Velden hebben we geprobeerd een wandel-
groepje op te starten.
Tweemaal hebben we een wandeling georgani-
seerd; 1x in de sneeuw en 1x in de mooie lente-
zon. De opkomst was echter te gering om met deze
activiteit door te gaan.
Toch willen we de mensen die graag lopen of een
wandelmaatje zoeken wijzen op de mogelijkheid om
via de gemeente Venlo (Sportkern Vrijenbroek.
nl) deel te nemen aan de door hun georganiseerde
wandeltochten. Deelname aan de eerste wandeling
is gratis.  
 
Deze worden gehouden:
 
Nordic Walking:
elke dinsdag, 10.00-11.30 uur, sportpark Vrijen-
broek, Venlo
elke dinsdag, 13.30-15.00 uur, restaurant Jagers-
rust, Velden

Sportief Wandelen:
elke dinsdag, 10.00-11.30 uur, restaurant Jagers-
rust, Velden
elke donderdag, 10.00-11.30 uur, sportpark Vrijen-
broek, Venlo
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Kunt u ons helpen ??
 
Soms zie je wel eens van die oude foto's met per-
sonen die je helemaal niet kent.
 
Enkele mensen in Velden, die  vrij veel af weten van
het verleden van Velden zitten ook met een klein
probleem.
Zij vragen zich af welke personen op deze foto staan.
Langs deze weg (via de Nieuwsbrief)  vragen wij de
oudere leden binnen de KBO of zij ons misschien
kunnen helpen.
 
Kent u een of meerdere namen geef het even door
aan  Ger van Rensch, ghrenschv@kpnplanet.nl of
telefoon 077-4721797 

Zoeë lang ut kan
Zoeë lang ut kan,
Dan moste zeen te laeve.
Zoeë lang ut kan,
Nou hebste nog den tied.
Zoeë lang ut kan,
Vuel neme en vuel gaeve.
Zoeë lang ut kan,
Want later jao dan hebste spiet.
               ****
 Zoeë lang ut kan,
De mos nou maar zoeë dinke.
Zoeë lang ut kan,
Dat is zeker en gewis.
Zoeë lang ut kan,
Dat is nou net ut linke.
Dat ut nog kan,
As d’r nog emus beej dich is.  ---- Fr.Th.

Nieuws van de Dorpsraad

-  Veiligheid, alternatief parkeren en aantrek-
kelijker maken van de Markt

-  Gebruik de Maas recreatief en maak de
entree vanaf de Maas mooier.

-  Informatie en bereikbaarheid BMV "De
Vilgaard"

-  Verkeersveiligheid buitengebied Schandelo
en Oude Venloseweg

-  Zwerfvuil, hondenpoep en fout parkeren.

Op maandag 2 mei 2011 heeft de Dorpsraad een
openbare vergadering gehouden in het "Wapen van
Velden"(Bouten). Buiten de leden van Dorpsraad
waren een 10 tal inwoners van Velden aanwezig.
Zoals u wellicht weet is er op 22 maart 2011 een
Informatie avond van de Dorpsraad geweest. De
inwoners van Velden (± 80) hebben toen een 16 tal
knelpunten kenbaar gemaakt. In de vergadering 
van 2 mei 2011 zijn een 5 tal van deze punten be-
sproken.
Dat waren:

Per onderwerp werd in de vergadering een (tijdelijk)
werkgroepje geformeerd.
Per onderwerp waren er de volgende vragen: Wat
willen we uiteindelijk bereiken ? Wanneer willen we
dat? Hoe ver zijn we na al? Wat en wie hebben nodig
om het doel te bereiken?
Het was een goede bijeenkomst met nuttige discus-
sies.
Als je reëel bent moet je niet denken dat alle aan-
gedragen punten ook daadwerkelijk uitgevoerd
kunnen worden. Feit  is en blijft, dat een belangrij-
ke taak voor de Dorpsraad is gelegen in acties om
de leefbaarheid voor de inwoners te verbeteren en
de overlast beheersbaar te houden.

Zijn er zaken die u
graag aanhangig wilt
maken bel  of mail
naar het secretariaat
van de Dorpsraad tele-

foon 077- 4722790 of e-mail dorpsraadvelden@g-
mail.com

Wat hebben we het toch
goed!!
Ik loop een rondje langs de Maas en maak een
praatje met een 2 tal dames die zitten te genieten
van het mooie weer en van het uitzicht op de Maas.
Na een tijdje vertelt een mevrouw het volgende:
Ik heb geholpen bij een lunch in de “Rozenhof”.
Op een bepaald moment maak ik een praatje met
2 dames.
De ene mevrouw zegt: “Wat hebben we het toch
goed, we kunnen best iets missen”
De andere mevrouw antwoord dan:  “Dat hoeft toch
niet”      GvR

Geniet van alles wat je wel
hebt
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice Voorzitter 077-4721201 jovankeeken@planet.nl
Marie-José Peters Extern Secretaris 077-4721874 mjvtpeters@hetnet.nl
Ger van Rensch Intern Secretaris 077-4721797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Penningmeester 077-4721334 hondorado@wanadoo.nl
Ger Peeters Bestuurslid 077-4721422 gerpeeters@home.nl
Frans Vousten Bestuurslid 077-4722149  
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-4722968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Asp. Bestuurslid 077-4721527  

Bestuursvergadering op 4 mei 2011
Met tevredenheid kan terug worden gekeken op de
Fittest en Sportkennismakingsdag op het sportcom-
plex van SV Velden. De resultaten zijn nog niet
binnen. Bepaalde activiteiten krijgen een vervolg. 
De KBO afdelingen aan oostzijde van de Maas zullen
verder gaan samenwerken. Zodoende kan op be-
paalde punten een gezamenlijk standpunt worden
ingenomen. Aan de andere zijde van de Maas ge-
schiedt dit al.
 
Het bestuur heeft besloten om niet het gehele ar-
chief dat vanaf de beginjaren van de KBO op papier
is bijgehouden te digitaliseren. De laatste jaren
wordt door het bestuur alles digitaal bijgehouden.
Deze zaken zal Chrit Janssen van het bestuur gaan
verzamelen en coördineren.
 
 
De Algemene Vergadering van de KBO Limburg
wordt op 23 juni 2011 in Baexem gehouden. Cor v.
d. Zanden en Chrit Janssen zullen namens het be-
stuur aan deze vergadering deelnemen.
 
De bezuinigingen van de regering, provincies en de
gemeenten treffen ook de Unie KBO, KBO Limburg
en de KBO afdelingen.
Alle afdelingen binnen onze provincie dringen erop

aan dat eerst bij de Unie KBO en de KBO Limburg
zelf gekeken dient te worden hoe intern kan worden
bezuinigd om een eventuele contributieverhoging
naar de afdelingen te voorkomen of te beperken.
 
Het bestuur is bijzonder blij met het passeren van
de 400 leden grens.Ook zeer positief is dat vooral
de laatste tijd leden van de KBO, bekenden en fa-
milieleden enthousiast maken om ook lid te worden.
 
 

 
 

Boottocht voor mantelzorgers (van dementerenden)
Op zaterdag 17 september 2011 kunnen mantelzor-
gers van dementerenden gratis deelnemen aan een
verwendag in de vorm van een bootreis op de
Maas. Koffie met gebak en een uitgebreide lunch
onder het genot van muziek behoren tot het ver-
wenpakket. Als de mantelzorger de zorg voor de
dementerende niet aan iemand anders kan overla-
ten, mag hij of zij ook mee. Tijdens de boottocht
neemt een vrijwilliger de zorg dan over. Het enige
waar u zelf voor moet zorgen is vervoer van en naar
Neer.

De dag wordt georganiseerd door de
afdeling Noord-Limburg van Alzhei-
mer-Nederland in het kader van de
Wereld Alzheimerdag.
Opgave is mogelijk tot 18 juli 2011
bij de contactpersoon van Alzhei-
mer-Nederland in Arcen,Lomm en
Velden, Mevrouw Veronie Nijholt,

Maliebaan 30, 5944 BL ARCEN, 077-473 30 86. Zij
geeft ook nadere bijzonderheden.
 

Reis naar de Eifel geslaagd
Met 2 bussen, meer dan 90 leden, goed weer, goede
sfeer, veel gezien en een lekker diner zo kon de reis
naar de Eifel het beste worden samengevat. De tijd

is te kort om in deze nieuwsbrief een verslag op te
nemen. In de volgende nieuwsbrief zullen we een
aantal foto 's met uitgebreid reisverslag plaatsen.
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VoorOma.nl
De leukste website voor alle oma's met de volgende
hoofdonderwerpen:
 
Lekker lezen
Kijken en luisteren
Reizen en uitgaan
Puur natuur
Lijf en leden
Receptenschrift
Kleinkinderen
Prikbord
Hobbyhoek
Tips en trucs
Koopjeshoek
 
De website luistert naar de enige echte oma's naam:
www.vooroma.nl

 

Geslaagde ' Sportdag' met Fitheidstest

 De afdeling Sportbedrijf van de gemeente Venlo
organiseerde op vrijdag 15 april een sportdag op
Sportpark Theo Lommen voor senioren vanaf 55 tot
en met 74 jaar. Met 214 sportieve deelnemers,
waarvan 142 uit Velden, en met de inzet van talrij-
ke vrijwilligers, waaronder veel KBO-leden, mogen
we van een geslaagde dag spreken.

 
De dag begon voor de vrij-
willigers al om 08.15 uur en
zou voor een aantal van hen
tot rond 19.00 uur duren.
De eerste deelnemers kon-
den om 09.00 starten. Het
eerste onderdeel van de
fitheidstest was het meten
van de bloeddruk en het
bepalen van lengte en ge-
wicht. Daarna legde ieder-
een een circuit af langs alle
beschikbare tests. Zo
kwam je bij een reactietest,

een zit-en-reik test, een test voor de oog-handcoör-
dinatie, een voor de soepelheid van de schouders

en een wandeltest.
Na afloop konden de resultaten worden vergeleken
met die van een grote normgroep, waardoor je kon
zien of je prestaties gemiddeld waren of dat ze onder
of boven het gemiddelde lagen. Aan de hand van de
uitslag kreeg je tenslotte een advies rond sport en
bewegen. 
 

 
Dat advies kon je meteen opvolgen door die dag
kennis te maken met allerlei sporten, die speciaal
voor de doelgroep waren gekozen: Sportief Wande-
len, Nordic Walking, Fithockey,  Funtennis, Golf en
Jeu de Boules (bij ‘De Kromme Herk’). In de komen-
de tijd biedt de gemeente in samenwerking met
sportkern Vrijenbroek nog een aantal sportkennis-
makingen aan. Zo kunt u bijvoorbeeld de komende
dinsdagen vanaf Jagersrust ’s morgens van tien tot
half twaalf sportief gaan wandelen en ’s middags
van half twee tot drie uur meedoen met Nordic
Walking. De eerste twee (?) keer gratis!
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Recepten van streekgerechten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wij zoeken ten behoeve van leuke artikelen in onze
Nieuwsbrief recepten van typische streekgerechten.
Bent u in het bezit van een oud recept of maakt u
een streekgerecht zonder recept, wij zouden gaarne
uw informatie ontvangen ten behoeve de Nieuws-
brief. De informatie kunt u sturen ter attentie van
een van de redactieleden.
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Inloopmiddag naar "Venkoelen" en "Zwarte Water"
Beste mensen,
 
 
Op de eerste plaats mijn complimenten voor jullie
blad Nieuwsbrief KBO Velden, zeer verzorgd en
overzichtelijk.
 
Als nieuw lid heb ik kennisgemaakt en deelgenomen
aan de activiteit "wandelen door de natuur" met een
gids van het Limburgs landschap. Vertrek vanaf de
parkeerplaats.

Het  was een heel interressante wandeling door het
oerwoud met deskundige voorlichting en uitleg van
de vrijwilliger van het Limburs Landschap,......zelfs
naalden van bomen en die breken en dan
ruiken????????

Termen als: stinkende gouwe, een geel bloemetje
daar de stengel van breken......en het sap wat daar
uit komt doe je op een wrat.......en 10 dagen later
zijn ze weg (elke dag wat sap op de wrat ).

Zo vervolgden wij onze wandeling ( ca.15 ps ) met
wat hindernissen waar vooral Baer Geelen wat
moeite mee had met zijn scheurijzer (scootmobiel ),
maar met wat hulp van een paar vogelverschrikkers
kwam alles goed.
Dit waren mijn eerste indrukken van een zonover-
goten natuurwandeling.

Met vriendelijke groeten  Ben Gelaudemans

 
  
 
Ben, 
 
Namens de redactie hartelijk dank voor dit  mooie
verhaal.
Even nog een paar opmerkingen over deze middag.
De wandeling op dinsdag 26 april 2011 is gehouden
in het kader van de Inloopmiddagen.
Wist u trouwens dat het "Zwarte Water" het natuur-
gebied is en het kleine "Zwarte Water" van vroeger
uit was gelegen op het huidige trace van de A-67.
Het grote water moeten we  aldus onze gids Piet
Fleuren "De Venkoelen" noemen en nooit het
"Zwarte Water".


