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KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Brandbrief "Ouderen worden uitgekleed!"
Bij de start van het parlementaire jaar op dinsdag
6 september heeft de ANBO op het Plein in Den Haag
-onder het motto ‘Ouderen worden uitgekleed!’- een
brandbrief overhandigd aan bijna alle woordvoer-
ders ouderenbeleid van de Tweede Kamer. Dit om
aandacht te vragen voor de gevolgen die het beleid
van het huidige kabinet heeft voor de participatie
van senioren in de samenleving.

“De koopkracht, de mobiliteit en het wonen van
senioren staat onder druk. Maar ook de ouderenzorg
en de mantelzorg baart ANBO zorgen. Door een
opeenstapeling van maatregelen zijn senioren
minder in staat om te functioneren zoals zij zelf
willen. Kortom het kabinet kleedt hen uit, terwijl
grijs juist in de mode is. Daar zit de kennis en er-
varing”, aldus de ANBO-directeur.
 

Dat gaat naar den (Bies)Bosch toe........
Op dinsdag 13 september vond de Najaarsreis van
KBO Velden plaats. 71 Personen namen deel aan -
dit uitstapje naar het Brabantse land. De weergo-
den waren met ons en zelfs de zon, hoe ziet die er
ook al weer uit, ging met ons mee!!
Om 9.00 uur vertrokken we met 2 bussen vanaf de
Markt in Velden en ons 1e  reisdoel was Oirschot
waar we na 1 uur “bussen” arriveerden. Daar in
Gasterij “De Merode” (waar het leven en vriend-
schap elkaar ontmoeten!) werden we gastvrij ont-
haald op koffie met appeltaart die zich goed liet s-
maken en de tongen kwamen los.
Om 11.00 uur was het tijd om onze reis te vervolgen
naar Drimmelen (nooit van gehoord). We waren
bijna in Drimmelen toen de chauffeur moest omke-
ren vanwege een wegafsluiting. Vele, vele kilome-
ters moesten we terug, een rondje van de zaak
werd er gezegd en dat allemaal voor dezelfde
prijs!!!
Toch nog op tijd bereikten we via een andere weg
de haven van Drimmelen waar we om 12.15 uur

mochten insche-
pen op “de Lage
Zwaluwe” voor
een 2 uur du-
rende boottocht
door de Bies-
bosch.   Al va-
rende (9 km. per
uur) genoten we
van een goe-

de lunch. Het was gezellig aan boord en na de
boterham was het heerlijk om nog even boven
op het zonnedek te vertoeven. Daar stond een ste-
vige wind en het uitzicht was prachtig. 
De Biesbosch is één van de belangrijkste zoetwa-
tergetijdegebieden van Europa en is eigendom van
Staatsbosbeheer. Het park bestaat uit natte gebie-

den boordevol plan-
ten en dieren, pol-
ders, spaarbekkens
en veel smalle kre-
ken. Sinds1988 k-
omen er weer be-
vers voor in de
Biesbosch, maar die -
lieten zich vandaag
niet aan KBO Vel-

den zien!!
We hebben het hele gebied doorkruist en om 14.45
uur was het tijd om de boot te verlaten.
De bussen reden voor en nu was Dussen aan de
beurt (ook  nog nooit van gehoord!!).
Om 15.30 uur stoppen we bij Ambachtelijke Klom-
penmakerij Den Dekker in Dussen.
Hier wachtte ons eerst koffie met cake. Ja, we kwa-
men deze dag niets te kort aan spijs en dran-
k en we hoefden er niets voor te doen!  
 
Er was daar nog een groep bezoekers (de vrouw-
kes van een gymclubje uit Heusden) . Na de koffie 
was er een demonstratie klompen maken in de
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Veiligheid - Alarm slaan
Ondanks alle maatre-
gelen die u hebt geno-
men om uw huis veili-
ger te maken, kan er
op een gegeven mo-
ment een situatie ont-
staan dat u zich niet
meer helemaal zeker
voelt wanneer u alleen
thuis bent. Als gevolg
van een eerdere val,
een onveilige buurt of

een ziekte wilt u graag de mogelijkheid hebben om
altijd contact op te kunnen nemen met anderen.

Een sociaal alarmeringssysteem is dan een uit-
komst. Deze systemen zijn er in diverse uitvoerin-
gen. Zo is er bijvoorbeeld een systeem waarbij u de
alarmeringsknop bij u draagt als een ketting om uw
hals of als armband. Op deze wijze kunt u altijd
iemand bereiken, waar u zich ook bevindt in huis en
wat er ook gebeurt. Voor meer informatie over een
sociaal alarmeringssysteem kunt u contact opne-
men met de thuiszorgwinkel of uw verzekeraar.

Er zijn ook systemen die automatisch de alarmcen-
trale bellen bij inbraak of brand. Of er gaat een
melding naar de alarmcentrale wanneer er een
bepaalde periode geen beweging in huis wordt
waargenomen of water wordt verbruikt. Ook kunt u
zelf alarm maken door op een knop te drukken. Er
wordt dan een spreek/luisterverbinding tot stand
gebracht met een contactpersoon of meldkamer.
 
Zorg voor een lijstje met alarmnummers bij de
telefoon
 
Zorg dat u belangrijke telefoonnummers bij de hand
heeft. Denk hierbij aan het alarmnummer 1-1-2, het
nummer van de huisarts en bijvoorbeeld van buren
of familie die u kunt waarschuwen bij een noodgeval.
 
Maak goede afspraken met familie, vrienden
of buren
 
Geef familie, buren of vrienden een sleutel van uw
woning. Zij kunnen, in geval van nood, hiermee
altijd naar binnen.

werkruimte van de eigenaar Peter den Dekker.
Dat   was   zeer amusant en leerzaam. Op een ca-
baretachtige manier liet hij ons zien hoe hij een paar

klompen maakt. Het mees-
te werk gebeurt met behulp
van 3 grote machines die al
meer dan 100 jaar oud -
zijn. De afwerking, het be-
schilderen, deed Peter
handmatig….…met een “-
doekske op zijn broekske”.
Vroeger kon men aan de
beschildering van de klom-
pen zien of men met rijke
of met arme mensen te
maken had. 
De armen in onze samen-
leving droegen ongelakte blan-

ke klompen die je voor een paar gulden kon kopen. 
Smokkelaars droegen klompen waarbij de hak on-
der de tenen was geplaatst om zo de omge-
ving op “het verkeerde spoor te zetten”!!! Dames -
droegen vaker klompen met riempjes omdat ze
een hogere wreef hebben dan mannen.
Er werd flink gelachen omdat Peter op zijn Bra-
bants heel wat flauwekul liet horen.

Elk jaar komen er ca 20.000
bezoekers bij deze Klom-
penmaker en zodoende -
kan hij er prima zijn brood
mee verdienen. Om 17.30
uur zwaait de klompenma-

ker ons uit met een groots Houdoe en tot ziens en
we rijden naar onze laatste bestemming Velden -
voor het diner bij "Restaurant de Maasduinen". Hier
wordt de mooie dag nog eens doorgepraat.

 Frans sloot op de terugreis de dag af met een
woordje. Hij was zeer tevreden over de opkomst
en over het feit dat alles zo goed gegaan was, hij
had alleen maar tevreden gezichten gezien.
Tot slot vertelde hij dat de reiscommissie het vol-
gend jaar met een nog betere reis zou komen??

Nou Frans, maak je borst 
maar nat want dat wordt
een moeilijke opgave!!!!!
 Ine, Frans en Jac, be-
dankt voor de organisa-
tie van deze prachtige va-
kantiedag.   

  
 
Marie- José Peters
 
 
 
 
 
 
Mijn vader liep zo graag op klompen
en ik snapte maar niet dat het lekker zat.

Die harde dingen aan je voeten,
in sokken had je heel snel een gat.
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Zorgverzekeringen vergelijken loont!
Misschien wat vroeg, maar het einde
van jaar nadert. Binnenkort wordt
een ieder van ons ongetwijfeld gecon-
fronteerd met informatie van de hui-
dige zorgverzekeraar, maar ook met
vele oproepen van zorgverzekeraars

in kranten, tijdschriften en op radio en televisie. Die
informatie is er op gericht om de nieuwe verzekeraar
vooral onder uw aandacht te brengen. Wij kunnen
ons voorstellen dat u zich afvraagt of het wel zin
heeft om de aanbiedingen te vergelijken?
 
De premies voor de basisverzekering en aanvullen-
de dekkingen zullen ongetwijfeld in 2012 verder
stijgen. Het loont dus zeker om de huidige verzeke-
ring, zeker wanneer dat geen verzekering binnen
een collectief contract is, te vergelijken met het
collectief contract bij Zilveren Kruis Achmea.
Bij het vergelijken is het verstandig om niet alleen
naar de premie te kijken. Veel belangrijker is het
om ook de voorwaarden en vooral het aantal ver-
richtingen of de kostenvergoedingen met eventuele

maximum jaarbedragen te vergelijken. Wij noemen
een aantal punten die van belang zouden kunnen
zijn zoals: fysiotherapie, vrije keuze artsen of in-
stelling, hulpmiddelen in de brede zin van het woord,
maar ook extra voordelen rond betaling, het gebruik
maken van voorkeuraanbieders, cursussen en an-
dere extra’s.
 
Vergelijken loont

Als u nog geen collectieve zorgverzekering heeft
afgesloten, is het zaak uw huidige verzekering
(basisverzekering + aanvullende pakketten) goed
te vergelijken. Grote kans dat het collectieve con-
tract van Zilveren Kruis Achmea voordelen oplevert
in lagere premies of in een uitgebreidere verzeke-
ringsdekking.
Vele KBO-leden hebben een rekening bij de Rabo-
bank. Als rekeninghouder kunt u gebruik maken van
het collectief contract van Zorgactief, de ziektekos-
tenverzekering van Interpolis. De voorwaarden en
de premies van deze verzekering zijn praktisch

Activiteiten KBO
Als u het jaarprogramma bekijkt zijn de activiteiten mooi over het jaar verdeeld. Op dit moment wordt
er al hard gewerkt aan een nieuw activiteiten programma voor 2012.
Na de vakantie hebben we de huifkarrentocht met de excursie aan de “Annahoeve” en de reis naar de
“Biesbosch” georganiseerd. In deze nieuwsbrief ziet u de verslagen van deze activiteiten.
Naast de vaste activiteiten zoals het hobbygilde, het biljarten, het kienen, het sjoelen, het wandelen en
het Jeu de Boulen staan voor dit jaar nog de inloopmiddagen op de 4e dinsdag van de maand, het 'Sin-
tendris' matinee (zaterdag 26 november 2011 met het Midlife Combo) en de 'Kerstmiddag' op dinsdag
13 december 2011 met Stef en Annelies op het programma.
Noteer alvast de data van deze activiteiten.

Nu ook CliniClows voor dementen.
De CliniClowns krijgen nieuwe collega's die demen-
te ouderen gaan opvrolijken. De Stichting Clini-
Clowns Nederland heeft een zusterorganisatie op-
gezet die zich richt op dementen, zo meldt de orga
nisatie. Naast de 67 cliniclowns komen ongeveer
vijftien careclowns. 
De zorgclowns moeten dementen wat geluk brengen
in hun doorgaans eenzame bestaan. Hans Geels,
directeur van CliniClowns, zegt blij te zijn met de
komst van de Stichting CareClowns Nederland. "De
kennis, ervaring en het effect van ons werk, zijn
heel goed af te stemmen op ouderen met dementie",
zegt hij in een reactie. Net als CliniClowns maken
CareClowns onbevangen contact met de mens
achter de zieke en gaan ze mee in hun belevings-
wereld.

Geels verwacht dat de inzet van de clowns een
positief effect
heeft op het
welzijn van de
ouderen. Op dit
moment zijn er
zo'n 235 dui-
zend ouderen
met dementie.
Dit aantal stijgt
naar verwach-

ting in de komende veertig jaar naar vijfhonderd-
duizend.
De Stichting CareClowns Nederland is op 21 sep-
tember, Wereld Alzheimer Dag, gelanceerd.
 

Vooraankondiging informatiemarkt voor 55+ers
De KBO's van de regio's Horst-Venray en Helden--
Venlo organiseren op donderdag 3 november 2011
van 10.00-17.00 uur een informatiemarkt voor 55+
ers in gemeenschapshuis “De Wingerd” in Sevenum.

Het motto van de beurs is: ”Ik wil nog zoveel, maar
hoe…?"  (Thema’s: veiligheid, mobiliteit, bewegen
en vrije tijd.  
Noteer alvast deze datum op uw kalender!
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Op bezoek bij???
Zoals gewoonlijk beginnen we ook deze keer met
het vermelden van de plaats en provincie waar deze
deelnemer van "Op bezoek bij" geboren is. En dat
was in het Zuid-Limburgse Geleen op 07-07-1927.
Ons gezin, zo vertelt hij verder, bestond uit vader,
moeder en een zus die helaas op twintigjarige
leeftijd is overleden.
Moeder deed, zoals het toen de gewoonte was, het
huishouden en mijn vader heeft 41 jaren in de mijn
dienst gedaan als Meester-Opzichter en hij regelde
daar het ondergrondse vervoer.
Na de reguliere schooltijd te hebben afgemaakt, en
omdat ik in de mijnstreek woonde, was het normaal 
dat ook ik in de mijn ging werken wat dan ook ge-
beurde en wel in de mijn Maurits in 1944.
Ik startte als leerling-elektricien en omdat ik te jong
was om ondergronds te gaan werken ben ik eerst
begonnen in de instrumentmakerij. Maar in 1946
was het dan zover en mocht ik naar beneden en
toen ik in 1948 het diploma sterkstroom had gehaald
werd ik storingsmonteur in de kolenafdeling onder-
gronds.
Vanaf 1949 tot 1953 ben ik naar de mijnschool
gegaan en heb gestudeerd om het opzichtersdiplo-
ma te halen.
In deze tijd moest eerst het houwersdiploma ge-
haald worden hetgeen betekende dat men vanaf dan
zelfstandig kon en mocht werken in de mijn.
De mijn Maurits had vijf verdiepingen,1 - 391 m/v,
2 - 455 m/v, 3 - 548 m/v, 4 - 660 m/v en 5 - 810
m/v. ( m/v betekent meter/verdieping. )
Nadat ik in 1953 het opzichtersdiploma heb gehaald
was ik werkzaam in pijlers met een handmatige
kolenwinning. ( Luchtkamers ).
In 1956 kreeg ik als opzichter de taak voor het
onderhoud van de schachten. Schacht een en twee
waren voor personenvervoer, kolen en materiaal.
Schacht drie was er alleen als kolenvervoer met een
hele grote bak (het skip).
In 1959 heb ik de opdracht gekregen om een afde-
ling materiaal transport op te richten en wel met
minder valide mensen (stoflongen enz.) en is dat
allemaal gelukt en tot stand gekomen tot volle te-
vredenheid van mijn meerderen.
In 1962 heb ik de leiding gekregen over een vol
mechanische pijler, de nieuwe werkwijze van kolen-
winning.
En 1966 werd de mijn Maurits gesloten voor de
kolenwinning en zo werd ik gedwongen om te gaan
solliciteren naar een andere vorm van broodwinning.
Mijn keuze werd de wegenbouw en na een opleiding
voor hoofduitvoerder die twee jaren in beslag nam,
het eerste jaar voor het uitvoerders diploma en het
tweede jaar voor het hoofduitvoerders diploma , heb
ik stage gelopen bij de Firma Zanen uit Heemstede.
Wij werkten aan de Beneluxtunnel. Deze functie
werd mij toegewezen maar ben daar niet aan be-
gonnen.
In 1969 ben ik gaan werken bij de Gemeente Venlo
als opzichter B onderhoud wegen en na opzichter C
werd mijn functie in 1971 hoofdopzichter.

In 1976 ben ik als Technisch hoofdambtenaar A (en
in 1979 als Technisch hoofdambtenaar B) chef on-
derhoud buitendienst.
In 1984 na veertig dienstjaren in verschillende
overheidsdiensten te hebben gewerkt, ben ik ge-
stopt met werken en met de vut en daarna met een
welverdiend pensioen gegaan.
Maar tussen de bedrijven door gebeurde er ook nog
andere dingen en een daarvan was dat ik in 1967
ben gaan trouwen met Maria Heldens die afkomstig
was uit Velden. Ik heb Maria voor de eerste keer
ontmoet op een mooie carnavalsdag in Sittard. Maar
helaas na een lange slopende ziekte is Maria over-
leden in 2004.
Uit ons huwelijk werd een zoon Huub geboren en
met de twee kinderen uit mijn vorig huwelijk en de
twee kinderen uit het eerste huwelijk van Maria
bestond ons gezin nu uit vijf kinderen.
Inmiddels is de familie uitgebreid en heb ik 13
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen waar ik
bijzonder trots op ben en waar ik ongelofelijk veel
van hou en er ook erg van geniet als ze bij mij op
bezoek komen.
We hebben van 1967 tot 1972 op de Molendijk in
Velden gewoond en toen moest ik in verband met
mijn werk en in opdracht van de gemeente Venlo
naar de stad gaan verhuizen, maar ik woon sinds
1998 in mijn huidige woning op ’t Aardbroek 26 in
Velden.
Maar het was niet alleen het werken wat mijn leven
heeft beïnvloed, want een van mijn favoriete spor-
ten waar ik de jeugd vroeger nog les in heb gegeven,
maar waar ik nu nog alleen als toeschouwer van kan
genieten, was de Judo sport.
Ik heb zelfs nog les gehad van Anton Geesink, want
als hij naar Geleen kwam om les te geven, moesten
wij hem op de fiets vanaf het station Geleen afhalen
wat in die tijd heel gewoon was.
Beste lezers van ons mooi en goed verzorgd
nieuwsblad het zal nu denk ik deze keer niet zo
makkelijk zijn om te weten te komen bij wie en waar
ik deze keer op bezoek ben geweest.
Ik zal u zoals altijd een tip geven. In de buurt waar
hij woont staat hij bekend als iemand die nooit te
beroerd is om de helpende hand uit te steken daar
waar het nodig is. Als u net als deze persoon regel-
matig een wandeling gaat maken rond en in de kom
van ons mooi dorp Velden zult u hem beslist wel
eens tegen komen. Een vriendelijk en netjes gekleed
iemand, altijd in voor een praatje en een lach met
wie dan ook. 
Wie mag dat zijn, vraagt u zich af ?

Ik zal het u zeggen:
 
Jo Waulthers  En als dank voor de
medewerking ontvangt Jo de prach-
tige KBO balpen.                           -
                                                   -
                            Frans Theeuwen
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Um euver nao te dinke
Geluif neet alles waste huurs en zeg neet alles waste
dinks.
Neem noeits ein beslissing wannier daste kwaod bis.
Betaal noeits veur ein werk veur dat ut klaor is.
Bin veurzichtig met die minse die niks te verleze
hebbe.
Doot waste op dit moment echt doon mos.
Minstens eine kier in ein jaor moste de zon zeen
opkomme.
Lier um“nae“te zegge maar doon ut belaefd en mit
leefde.
Verwach neet dat ut laeve altied rechvaardig is.
Bin neet bang um “ ik weit ut neet “ of “ excuus “ te
zegge.
Behandel ederein zoeë as dich zelf behandeld wils
waere.                                        
 
Frans Theeuwen.

De herfst van het leven
Onze bossen verkleuren
In ’t verscholen zonlicht 
Uit 'n grijze hemel
Sluiert stillen regen
Over stervend blad
 
 

Met hun laatste bladergoud
Brengen zwaaiende takken
Een vaarwel aan de zomer
 
  

 
Waarin wij straalden in ’t gulle licht
Gekoesterd door liefde en warmte
Horen we in innige geborgenheid
De stormen boven ons razen.          

Weet je nog van toen???
Luchtfoto uit 1980. Op 300 m hoogte genomen.

 
 
Velden Oost in aanbouw.
Het staalconstructie be-
drijf van de gebroeders
Hegger lag toen aan de
rand van de bebouwing.

Programma seniorenfilms najaar 2011
In onze regio vertonen 2 bioscopen speciale senio-
renfilms: een geselecteerde film tegen een geredu-
ceerde prijs. In Servicebioscoop annex Grand Cafe
Luxor in Reuver kunt u wekelijks op dinsdagmiddag
terecht voor een van de twee voorstellingen: om
15.00 uur draaien ze een filmspecial en om 15.15
uur is er een film uit het reguliere aanbod.
De entree blijft € 6,- en aansluitend kan er voor

€ 9,- een seniorenmaaltijd worden genuttigd in het
restaurant van de bioscoop.  Verdere inlichtingen
op 474 12 34 of via www.luxorreuver.nl
In De Nieuwe Scene aan de Venlose Nieuwstraat is
om de veertien dagen op vrijdag om 14.30 uur ook
een seniorenmatinee. Komende vrijdag 30 septem-
ber draait 'Les femmes du 6ème étage'. Nadere
inlichtingen op 351 81 83 of via www.nieuwescene.

Nieuws van de Dorpsraad
- Op 27 september 2011 zal het college van burge-
meester en wethouders met enkele raadsleden en
beleidsmedewerkers van de gemeente een schouw
in Velden uitvoeren. Met een autobus zal een be-
paalde route worden    gereden. Diverse actuele
projecten zullen worden bezocht. De Dorpsraad
heeft voor deze middag een    programma opge-
steld. De thema’s leefbaarheid, verkeersproblema-
tiek, gezondheidszorg en    woningbouwontwikke-
ling komen aan de orde. 
-  Het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) is vrijwel
afgerond. De werkgroep DOP zal dit plan eerst met

de eigen leden van de Dorpsraad bespreken. Daar-
na wordt een en nader besproken met de inwoners
en de politiek. 
-  Thans zijn er in Velden een 2 tal vrijwilligers actief
die regelmatig op bepaalde plaatsen zwerfafval
opruimen. Een heel mooi initiatief. De Gemeente en
de Dorpsraad stellen hiervoor materialen en gereed-
schappen beschikbaar. 
-   Algemeen: Zijn er vragen/ opmerkingen of heeft
u suggesties die de leefbaarheid in Velden bevorde-
ren bel of mail dan even telefoon 077- 4722790 e--
mail dorpsraadvelden@gmail.com

Streekmuseum "de
Hansenhof"
Loopt u op een zondag eens een "rondje Maas"  of 
dan kunt u (als u dat wilt) eveneens Streekmuseum
"de Hansenhof" bezoeken.
Tussen 14.00 en 17.00 uur is dit streekmuseum
geopend. 
Verdere informatie mevrouw A. Knaapen telefoon
077- 4721218
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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  

Uit de bestuursvergadering van 7 september 2011

-  We proberen een nieuwe activiteit te starten:
de eerstvolgende inloopmiddag is er geen
thema, maar een  soosachtige spellenmiddag
als proef. Als de middag bevalt gaan we min-
stens een keer per maand zo’n  middag orga-
niseren.

-  Ook bestaat het idee om een danscursus voor
beginners te organiseren. Binnenkort hoort u
daar meer  van!

-  Het bestuur overweegt de jaarvergadering te
vervroegen naar januari. Nadere mededelingen
volgen.

-  We hebben opnieuw een bezwaarschrift inge-
diend tegen de verleende subsidie over 2011.
Ook voor dit  jaar is voor ons nog de oude re-
geling van Arcen en Velden toegepast, terwijl
die voor overig Venlo gunstiger is. Die willen wij
dan natuurlijk ook!

-  Tijdens een van de komende inloopmiddagen
willen we een excursie naar Het Limburgs Mu-
seum    maken. Let op onze Nieuwsbrieven, ’t
Klokje of de website.

Op de eerste vergadering na de vakantie heeft het
bestuur de draad weer opgepakt en kwam o.a. het
volgende aan de orde:

 
 

Van de voorzitter.........
Senioren die regelmatig actief zijn
vallen minder!
Elke 7 minuten belandt een 65-plus-
ser door een valpartij op een Eerste

Hulpafdeling van een ziekenhuis. In totaal 72000
per jaar. 58% van deze mensen heeft een botbreuk.
Men verwacht dat dit aantal, o.a. door de vergrijzing
de komende jaren flink zal toenemen.
Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans op ernstig
letsel door een val.
Een van de beste maatregelen om vallen te voor-
komen is (meer) bewegen.
 
Op 23 aug. J.l. is daarom de landelijke campagne
valpreventie “Mag ik deze dans van u ? “ van start
gegaan.. Olga Commandeur reist het hele land door
om 65-plussers ten dans te vragen. In oktober
worden in het hele land dansfeesten georganisserd
voor 65-plussers.

Ons eigen dansfestijn is pas op 26 november, maar
ik nodig u nu al uit om op die middag naar het
“Sintendris” matinee te komen. Altijd weer heel
gezellig!
Binnen het bestuur zijn we ook aan het nadenken
over een eenvoudige danscursus voor onze leden
waardoor uw dansvaardigheden weer wat worden
opgepept.
 
Dansen is dus gezond. Het zorgt ervoor dat je meer

zelfvertrouwen krijgt
en mobieler wordt.
Daardoor kun je ook
langer zelfstandig func-
tioneren.
 

 
Ine Jacobs
Voorzitter

Fotowedstrijd - Wie kent Velden?
Middels bovenstaande koptekst organiseert de re-
dactie van de Nieuwsbrief een fotowedstrijd om de

beste 'kenner' van Velden te vin-
den. De bedoeling is om een jaar
lang elke 2 maanden een drietal
foto's van Velden in onze Nieuws-
brief te publiceren. Per brief, per

mail of wellicht telefonisch kunt u aan een van de

redactieleden aangeven waar de foto's genomen
zijn, wat ze voorstellen en welke betekenis ze
hebben.Op het eind van het jaar ontvangt de win-
naar een leuke prijs.
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Herfsttijd is paddestoelentijd
Voor een lekkere zachte en romige
paddestoensoep het volgende recept.
De bereidingstijd bedraagt 20-30
minuten.

Ingrediënten voor 4 personen
 
250 gr oesterzwammen/champignons/kastanje-
champignons, 4 grote aardappelen, 1 ui, 1 teentje
knoflook, kummel, karweizaad, 1 eetlepel bloem,
2,5 dl creme fraiche, peterselie, bieslook/dille, 1 l
bouillon 
 

Bereidingswijze
 
Ui en knoflook in boter. Paddestoelen fijn snijden en
bij de ui en knoflook voegen. 5 min bakken. Bloem
door het mengsel roeren. Aardappelen in kleine
blokjes toevoegen. Bouillon en kummel toevoegen.
Zachtjes laten koken tot de aardappelen gaar zijn.
Pan van het vuur. Creme fraiche toevoegen en
voorzichtig heet laten worden. De verse kruiden
toevoegen. En opdienen.
 
Smakelijk eten.
 

Het is weer herfst
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het wordt weer tijd van koud en guur
van natte jas en dikke sjaal
ook van houtblokken op het vuur
en dampend warm boerenkoolmaal
 
tijd van dikke druppels op ruit
nat blad dat je wel moet vegen

daarna op bank warm onderuit
luister naar muziek van regen
 
tijd van in de morgen weer mist
daglicht een beetje ingekort
verlicht die dagen zeer beslist
met kaarsjes aan en glaasje port
 
tijd van koukleumen in de boomgaard
beetje op je handen blazen
gauw naar binnen, heb huis en haard
warme herfstasters in vazen
 
herfst ik wil ervan genieten
jaargetijde dat ik omarm
het mag stormen en ook gieten
binnen is het heel knus en warm.

Ledenmutaties 3e kwartaal 2011

Nieuwe Leden   
Mevr. R. de Bock Gruttostraat 2 Velden
Mevr. W. Dings- Seelen Vorstweg 60 Velden
Dhr. J. Dings Vorstweg 60 Velden
Dhr. J. Ummels Roerdompstraat 36 Velden
Dhr. G. Vercoulen Bernhardstraat 34 Velden
Mevr. Vercoulen- Sonnemans Bernhardstraat 34 Velden
Mevr. Hauser- Mulders Marijkestraat 7 Velden

Overleden leden of afgemeld   
Dhr. W. Verspay Reigerstraat 1 Velden
Mevr. I.v.d. Hombergh-Broistedt Dorpsstraat 2 Velden

Een overzicht van de ledenmutaties (van 18 juni tot 15 september 2011)
 

 

Vacature
De redactie van de Nieuwsbrief zoekt een enthou-
siaste collega die graag meedenkt en meeschrijft
om onze Nieuwsbrief maandelijks te kunnen laten
verschijnen. Leden die interesse hebben worden
gaarne uitgenodigd om een redactievergadering bij

te wonen om nader kennis te maken met de
Nieuwsbrief en met de redactieleden.
Contact kunt u opnemen met een van de redactie-
leden.
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Huifkartocht en bezoek aan de "Annahoeve"

 
Precies op tijd arriveren op 6 september 2011 de
huifkarren met paarden van Lei en Sraar Geelen aan
de achterzijde van de Rabo Bank. Totaal hebben
zich  20 KBO leden verzameld om op de huifkarren
plaats te nemen. Het weer is wat winderig, maar
het is niet overdreven koud en belangrijker: het is
droog. De paarden van Lei de 'Haflingers' Strippie
en Starwin van de Kleikoel (stal naam) en van Sraar
de “Tinkers” Devon en Coen hebben er wel zin in
om een mooie tocht te maken. Via de Paaweg gaan
we richting Hasselt en steken de Rijksweg over
richting Schandelo. We komen dan via mooie na-
tuurgebieden in Schandelo rond half drie aan bij de
'Annahoeve'. Daar is voor de deelnemers een ex-
cursie op het bedrijf geregeld. Truus van Wijlick heet
het gezelschap welkom en biedt lekkere vlaai en
koffie aan. Verder kondigt Truus nog het programma
van deze excursie aan. Daarna geeft Ger toelichting
op de organisatie/werkwijze en bijzonderheden op
het bedrijf. Frans Theeuwen zal er in een afzonder-
lijke impressie in de volgende nieuwsbrief nader op
ingaan.

Hier toch enkele zaken die door Ger werden kenbaar
gemaakt:
"We willen de mensen graag laten zien waar we mee
bezig zijn (transparant en open).
Geert en José runnen nu het bedrijf . In 1996 zijn
wij (Truus en Ger)  in Velden gestart. Voorheen
hadden we een veebedrijf in Venlo. Nu en dan
helpen of adviseren we nog de zoon en schoondoch-
ter op het bedrijf.
Alle koeien (150)en jongvee(135) blijven binnen.
Door de juiste samenstelling van de voeding die
binnen wordt ingegeven en geregeld met de voer-
mengwagen is de melkproductie constanter en het
eiwitgehalte gunstiger. Een nadeel is, dat er iets
meer klauw verzorging nodig is. Een melkrobot is
er nog niet op dit bedrijf, maar het is niet uitgeslo-
ten dat in de nabije toekomst de robot ook hier zijn
intrede doet." De excursie was best interessant en
door de KBO leden worden goede gerichte vragen
aan Truus en Ger gesteld.
Daarna krijgen we nog de gelegenheid om een
rondgang te maken. Inmiddels is het gaan regenen
en zijn we via een kortere route weer naar het
centrum van Velden gegaan. Dat was wel een
beetje jammer, maar evengoed hadden we een
mooie middag met de huifkarren en een mooie
excursie. De deelnemers zijn dan ook bijzonder
tevreden.
 

Dank namens alle deelnemers aan Lei en Sraar en
Truus en Ger. Zij boden deze leuke middag geheel
gratis aan de KBO-leden aan.
 
 
Ger van Rensch

Redactie nieuwsbrief KBO Velden
Ger van Rensch telefoon 077-4721797 Mailadres: ghrenschv@kpnplanet.nl
Huub v.d. Hombergh telefoon 077-4721955 Mailadres: hhombergh.mcuppen@ziggo.nl
Jo van Keeken telefoon 077-4721201 Mailadres: jovankeeken@planet.nl

Volgende nieuwsbrief 25 oktober 2011 Mailadres: nieuwsbrief@kbovelden.nl
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