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KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

BELASTINGAANGIFTE?  DOEN!  HET IS UW GELD!

Korting Floriade
Met korting naar de Floriade maakt
zo'n dagje uit nog leuker! Een dagje
uit kan namelijk best duur zijn, daar-
om heeft KortingKaartjes.nl diverse
kortingsacties en kortingscodes ver-
zameld. Hier vindt u regelmatig een

speciale aanbieding om met korting naar de Floria-
de in Venlo te gaan.
 
Kijk op: www.kortingkaartjes.nl/floriade

Algemene ledenvergadering maart 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ledenvergadering die bij afwezigheid van de
voorzitter Ine Jacobs geleid werd door de vice-voor-
zitter Jo van Keeken werd bezocht door 95 leden en
kende een vlot verloop.
Na de opening werd een minuut stilte in acht geno-
men voor de 16 leden die de afgelopen periode zijn
overleden.
De notulen van de ledenvergadering dd. 1 maart
2011 en de diverse verslagen werden door de ver-
gadering zonder wijzigingen goedgekeurd. Op basis
van het financiële resultaat over 2011 werd besloten
de contributie niet te verhogen.
Ook stemde de vergadering in met de begro-
ting 2012.
De voorzitter gaf een korte toelichting over de re-
organisatie waarin de Unie KBO zich bevindt, en gaf
tevens aan dat de contributie aan de Unie over 2012
niet verhoogd is, echter dat nog geen informatie
bekend is over de afdracht 2013. Het is zaak de

vinger aan de pols te houden en in te grijpen indien
nodig, aldus de voorzitter.
De gemeentelijke subsidie is teruggebracht tot een
bedrag van EUR 1000,-
Rond de Seniorenraad en de WMO-raad vindt u el-
ders in deze Nieuwsbrief een toelichting door de
voorzitter.
De start van de bouw van de Brede Maatschappe-
lijke Voorziening is wederom uitgesteld, omdat nog
geen overeenstemming is bereikt tussen de diverse
partners.
De bestuursverkiezing werd gedomineerd door het
afscheid van Frans Vousten die 12 jaar deel heeft
uitgemaakt van het bestuur. De voorzitter kenmerk-
te Frans vooral als een “doener” die vele functies
heeft bekleed binnen de KBO maar die vooral de
geschiedenis zal ingaan als de man die vele nieuwe
leden voor de vereniging heeft geworven.
Bep Felten werd bij acclamatie gekozen tot nieuw
bestuurslid. Cor  van der Zanden die herkiesbaar
was werd bijna vergeten maar onmiddellijk voor de
rondvraag eveneens bij acclamatie herkozen.
 

De rondvraag kende
geen schokkende vra-
gen waarna Jo van
Keeken de vergade-
ring afsloot en de aan-
wezigen gezellig kon-
den gaan kienen.
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Veiligheid in de hal of gang

 
De gang lijkt zo'n onbelangrijk deel van uw woning,
maar ondertussen loopt u er elke dag. Kijk met onze
praktische tips in uw gedachten een keer kritisch
naar uw hal en kijk vooral naar uw buitendeur en
uw brievenbus.
 
Brandmelder
In elke hal hoort een brandmelder aangebracht te
zijn.

Buitendeur
Bij brand is het van levensbelang dat u snel uit uw
huis kunt vluchten. Daarom is het ook heel belang-
rijk om een vaste plek voor uw huissleutels te
hebben, zodat u deze ook in een panieksituatie snel
kunt vinden.

Handig in de gang!
Automatische verlichting gaat vanzelf aan als het
donker wordt (schemerschakelaar) of als er bewe-
ging in de buurt is (bewegingssensor). Handig om
altijd te kunnen zien waar u loopt. Automatische
verlichting is te koop bij doe-het-zelfzaken of de
verlichtingsspeciaalzaak.
Een postvanger in de vorm van een kast, mand of
bak onder uw brievenbus zorgt dat post niet op de
grond valt. Zo kunt u de post makkelijk uit de
brievenbus halen, zonder te bukken. Ook kunt u een
vaste buitenbrievenbus nemen, informatie hierover
is verkrijgbaar bij TPG post. Een brievenkast of -
mand is verkrijgbaar bij de doe-het-zelfwinkel of via
webshops voor handige producten en hulpmiddelen.
 
 

Rijbewijskeuring 70-plus
Veel te duur! Dat vindt KBO Limburg van de medi-
sche keuring, die elke 70-plusser met een rijbewijs
iedere vijf jaar moet ondergaan. Als lid van de KBO
krijgt u de keuring vanaf 30 euro.
 

Wilt u gebruik maken van dit aanbod?
Meld u zich dan op dinsdagmorgen van 10.00 –
12.00 uur op telefoonnummer 0475-381744.
 
 

Van de voorzitter.......
Belangenbehartiging is
belangrijk, ook voor seni-
oren. Daarom is het goed
dat we landelijk zijn aan-
gesloten bij de Unie KBO.
Op regeringsniveau on-
derhandelen zij over
zaken die voor ons be-
langrijk zijn en maken de
politiek attent op mogelij-
ke problemen voor deze
doelgoep in alle sectoren
van onze samenleving.
Ook op lokaal niveau pro-
beren we uw belangen te

behartigen. Daarom heeft het college van B&W van
de gemeente Venlo in 2002 een Seniorenraad in het
leven geroepen die, zonder enige politieke intentie,
het college zou kunnen ondersteunen en adviezen
zou kunnen geven bij de bestuurlijke taken inzake
senioren. Sinds ik voorzitter ben van de KBO Velden
maak ik deel uit van deze raad en probeer daar de
belangen van de senioren in Arcen, Lomm en Velden
te vertegenwoordigen. Iedere maand is er een
vergadering met een volle agenda. Beleidsstukken

uit de gemeenteraad worden besproken en van
commentaar voorzien en er worden regelmatig
voorstellen voor verbeteringen aangeleverd.
Op woensdag 29 februari j.l. was er een “feestelijke”
bijeenkomst met vlaai. Het was n.l. de 100ste
vergadering van de seniorenraad sinds haar oprich-
ting.
De voorzitter stelde de volgende vraag: “Wat heb-
ben we nu in die 10 jaar bereikt?”
Antwoord: NIETS.
Het college van B&W heeft de afgelopen 10 jaar alle
commentaren, ideeën en voorstellen vanuit de se-
niorenraad gewoon naast zich neergelegd. Ze
hebben er niets mee gedaan!
Zeer frustrerend allemaal, maar omdat de senioren-
raad geen wettelijke status heeft mag dat.
Het WMO-forum heeft dat wel. Daarom hebben we
nu voorstellen gedaan om het WMO-forum te her-
structureren en de belangen van ouderen via die
weg onder de aandacht van de politiek te brengen.
De seniorenraad kan dan worden opgeheven. Eind
van 2012 zou dat geregeld moeten zijn. Ik ben
benieuwd of dat gaat lukken.
 
Ine Jacobs
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Weet je nog van toen??
In de dagen van weleer was Velden echte ‘melkfa-
brieken’ rijk, ofschoon volgens ingewijden de enige
echte melkfabriek ‘koe’ heet. Zo lagen aan de ‘Nie-
je Waeg’ –Rijksweg- de ‘Fu’ van Peeters en die van
Duijf Kuûb. En ‘Fu’ is niet anders dan een vlotte
uitgave van centrifuge. Maar de ‘Fu’ bij uitstek lag
midden in het dorp, op de plaats waar nu onze
prachtige koe met het gevallen meisje staat
 

-inmiddels verplaatst op plateau bij de kerk-  en de
herinnering aan de ‘Fu’ levend houdt.
Dit was toen een hoek van de oude markt, waar de
straat begon met een knik om het huisje van Mölders
Kaat richting meester Linssen en tramhalte liep,
waar zij de Rijksweg kruiste en een voortzetting
vond in de nu  Oude Schandeloseweg.  Op de hoek
bij de ‘Fu’ stond een grote notenboom. Haar front
lag aan de toenmalige Koestraat, een naam die men
met het oog op de agrarische aard van Velden en
het monument niet had mogen veranderen. Omdat
de Koestraat lager lag dan de omgeving, had de ‘Fu’
hier een bordes, waar de melkwagens de tuiten met
melk afleverden, die zij bij de boeren hadden opge-
haald. De opkomst van de melkinrichting ‘St. Mar-
tinus’ in Venlo betekende het einde van de ‘Fu’.
 
Tekst uit :  Kent u ze nog..... 'de Veldense Kiêszek' 
van Sef Janssen en Sjaak Theelen.

 

Alcoholgebruik onder ouderen vraagt om preventie
Het stijgende gebruik van alcohol
onder ouderen en de gezondheids-
problemen die dit tot gevolg heeft,
blijven in onze samenleving onderbe-
licht. Onlangs vond er in de Tweede
Kamer een debat plaats, waarbij het
opnieuw ging over jongeren en alco-

hol. Minister Schippers trekt de komende drie jaar
6 miljoen euro extra uit om jongeren weerbaar te
maken tegen de verleidingen van o.a. alcohol. De
Unie KBO betreurt het dat de overheid niet ook inzet
op het ondersteunen van voorlichting over de risico’s
van alcohol bij ouderen.
 
Problematiek
De gezondheidsrisico’s zijn heel specifiek: senioren
zijn kwetsbaarder als het gaat om alcoholschade
aan inwendige organen als lever en nieren. Tevens
is er een verhoogd risico op valincidenten door de
wisselwerking met medicijnen, slapeloosheid en
depressies. Vanwege de dubbele vergrijzing - meer

ouderen en meer ouderen die langer leven - en
vanuit het streven naar behoud van gezondheid en
welzijn, is goede voorlichting over de risico’s van
alcohol voor ouderen bittere noodzaak. Daarom
heeft de Unie KBO met hulp van Novadic-Kentron
(verslavingszorg/preventie) senioren opgeleid om
als voorlichter het gebruik en de risico’s van alcohol
bespreekbaar te maken, met en voor ouderen. Het
gaat bij deze bijeenkomsten niet om verslavings-
problematiek, maar om bewustwording en kennis
nemen van gezondheidsrisico’s.

Meer gezondheidspreventie
De Unie KBO zal ook dit jaar bij minister Schippers
aandringen op het nemen van een aantal maatre-
gelen tegen overmatig alcoholgebruik onder oude-
ren. De Unie KBO ziet namelijk ook op andere ter-
reinen duidelijke mogelijkheden om de gezondheid
van ouderen te bevorderen. Een aantal gezond-
heidsklachten van ouderen zijn namelijk absoluut
vermijdbaar.

Op zien Veldes plat
Piet kreeg van de belastingen eine brief toe gesteurd
wao zien aangifte biljet in zoot. Dae belasting am-
tenaar schreef, verder aanvullen s.v.p, wij misse
het inkomen van uw vrouw. Piet steurde geliek eine
breef truuk met de aanteikening, ik ok.
 
Eine man mos veur de rechtbank komme waegens
mishandeling, zag dae rechter, daar snap ik nu

helemaal niks van eerst hebt u het slachtoffer zijn
portemonnee afgenomen en daarna hebt u hem nog
een pak slaag gegeven. Was dat nou echt nodig? Ja
meneer de rechter, zag dae man, dat heb ik gedaon
um dat haen niks in zien portemonnee had.
 
Fr.Th.
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Interessant uitstapje met Museum Plus Bus
Al eens gehoord van de Museum Plus Bus?
De Museum Plus Bus verzorgt dagtochten naar 12
musea in Nederland voor senioren die deze tocht 
zelfstandig niet meer kunnen of willen maken. 

 

 
Deelname is met uitzondering van de lunch - mede
dankzij de steun van de Bank Giro Loterij - geheel
gratis.  Ook de KBO Velden tekende in op genoem-
de mogelijkheid. Zodoende vertrokken  op  maan-
dag 12 maart 2012  vanaf de Markt 45 leden richting
Amsterdam. Zowel een bezoek aan het Van Gogh
Museum als ook aan het Joods Historisch Museum
stond voor deze dag op het programma. Omdat er
voldoende tijd beschikbaar was, reden we een al-
ternatieve route door Amsterdam. Bij mooi weer en
met deskundig en soms grappig commentaar van
de reisleidster of chauffeur passeerden we links en
rechts heel veel belangrijke gebouwen en objecten
van Amsterdam.
Voor aanvang van de rondleiding in het Van Gogh
Museum konden we eerst even bijkomen onder het
genot van een kop koffie.
Heel kort enkele zaken uit het Van Gogh Museum:
Vincent van Gogh, geboren in Zundert, is slechts 37
jaar geworden.
Na zijn 27e levensjaar heeft hij ruim 800 schilderij-
en en meer dan 1000 tekeningen geproduceerd.
Vincent maakte in zijn werken de armoede van
mensen en de pracht van de natuur, door God ge-
schapen, zichtbaar. Zijn werken zoals de Aardap-
peleters, het Korenveld met kraaien, en de Zonne-
bloemen bijvoorbeeld, tonen een en ander duidelijk.
Hij schreef veel brieven naar zijn broer Theo en
familie en zodoende is er veel bekend van zijn
schilderkunst en zijn denk- en werkwijze. Vanaf
1886 woonde Vincent in Zuid-Frankrijk. Op 37 jari-
ge leeftijd heeft hij zich in de borst geschoten en is
2 dagen later overleden. Samen met zijn broer Theo

is hij begraven in Auvers-sur- Oise.
 
Na de lunch  werd de Museum Plus Bus opgezocht.
Een mooie rit naar een ander gedeelte van de stad
bracht ons naar het Joods Historisch Museum .
 
 

Evenals in het Van Gogh Museum stond  hier een
rondleiding - in 3 groepen- op het programma.

Enkele bijzonderheden uit dit museum.
Wanneer is iemand jood?  Het antwoord is dat je
een joodse moeder moet hebben en hoe je dat
verder invult, moet je dan zelf bepalen. In de Sy-
nagoge komen de joden samen voor gebed en
studie van de ‘Tora’. Het Hebreeuwse woord ‘Tora’
betekent lering of leer. De ‘Tora’ – de eerste 5 delen
van het Oude Testament - omvat totaal 613 hand-
wijzingen. Daarin worden de verhoudingen tussen
de mensen onderling weergegeven.
Een meisje wordt met 12 jaar lid van de gemeen-
schap. Een jongen wordt dat met 13 jaar. Op het
moment dat ze tot de gemeenschap toetreden,
moeten zij een gedeelte van de ‘Tora’ foutloos en in
de goede melodie kunnen zingen.

Na het bezoek aan dit museum en een kop koffie
weer huiswaarts.
Een mooie, interessante en leerzame dag zit er weer
op. De sfeer was uitstekend en de deelnemers
waren allen zeer tevreden.
Het advies van de reisleidster was dan ook: "Als je
tevreden bent, schrijf dan gerust het volgende jaar
weer in"  En als die mogelijkheid zich weer voordoet,
zullen we dat zeker doen!.

G v R.

Seniorenmiddag Baarlo
Op donderdag 7 juni 2012 is in Baarlo weer de
traditionele seniorenmiddag.
Het programma en de informatie over het reserve-
ren van de kaartjes zullen de diverse KBO afdelingen

binnenkort ontvangen.
In de nieuwsbrief van april zullen we een en ander
publiceren.
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Op bezoek bij ??
Op de laatste zondag van januari -daags voor Gekke
Maondaag-  ga ik op bezoek bij? 
Geboren en getogen in Venlo op 13 maart 1938 in
een gezin dat bestond uit vader, moeder en nog acht
kinderen.
Ondanks dat het thuis altijd gezellig was -"ik kom
uit een zorgzaam gezin"- kwamen er tijden van
verdriet, vooral toen haar broertje Martien, die twee
jaar ouder was als zij, overleed aan een ernstige
ziekte.
"Ik", zegt ze, "was vijf jaar jong en ik begreep er
maar niks van toen ik hoorde, dat hij nooit meer
terug zou komen in ons gezin. De oorlog stond voor
de deur en wij vroegen ons af hoe dat verder had
moeten gaan met mijn zieke broertje. Ook wij zijn
met z’n allen geëvacueerd geweest met alle nare
gevolgen van dien. Maar al het leed was nog niet
geleden, want toen ik zeventien jaar was is mijn
zusje Rietje van elf jaar op de Rijksweg in Venlo
overreden, wat alle wonden weer opende alsof we
nog niet genoeg hadden mee gemaakt.
Na enkele jaren thuis te zijn geweest, ben ik gaan
werken in Hotel de Blokhut in Velden dat toen gerund
werd door Huub en Corry Scherpenzeel en daar heb
ik ook mijn man leren kennen. Hij was wat ouder
als ik en mijn moeder was er niet zo blij mee, maar
mijn vader zei met een glimlach om zijn mond ‘laot
ze maar dan haet ze d’r tenminste eine dae ein
bietje verstand haet’ maar dat was gekscherend
bedoeld natuurlijk.
We hebben een korte verkering van een jaar gehad
en toen zijn we getrouwd en ‘ik viel meteen met de
kont in de spreekwoordelijke boter’ zegt ze lachend.
Ja ik mocht al direct mee na de bruiloft naar het veld
om er witlof te oogsten, af te snijden en in te kuilen
zoals in die tijd de gewoonte was en ik zal nooit
vergeten hoe koud het toen was.
In ons huwelijk werden twee dochters geboren en
dat waren Ria en Gea. Mijn schoonmoeder die bij
ons inwoonde, droeg de zorg over onze kinderen als
wij aan het werk waren, want dat was gewoon in
die tijd.
Onze dochter Gea is gaan wonen in Bunde en Ria
woont in  Lomm  en ze hebben allebei twee zonen,
Dennis en Ralph in Lomm en Jerome en Jasper in
Bunde, die inmiddels volwassen mannen zijn gewor-
den.  
Mijn man ging vroeg in de VUT en daarom hebben
we erg veel kunnen genieten van onze vier klein-
kinderen.
Maar op latere leeftijd werd mijn echtgenoot onge-
neeslijk ziek en hij overleed op de zondag dat de
fanfare na de carnavalsmis het muziekstuk ten
gehore bracht dat op mijn man echt van toepassing
was’zonne gooije hebbe weej nog neet gehad’.
Samen met mijn dochters, schoonzoons en klein-
kinderen zijn we deze moeilijke tijd ook doorgeko-
men en met veel bezoek en steun van familie,
vrienden en bekenden. Maar het leven gaat verder
en we pakten de levensdraad maar weer op.

Als je me vraagt wat ik zo allemaal doe in mijn vrije
tijd, zeg ik dat ik een fijne tijd heb gehad bij de
jeugdinstuif in Velden. Dat heb ik zeventien jaar
mee mogen maken en daar ben ik nog altijd gewel-
dig trots op.
Ook de carnavalstijd vond ik altijd geweldig en niet
te vergeten de dagen als ‘de Trienkes’ feest hebben
in Velden en die sloeg en sla ik dan ook niet graag
over.
Ik ben al geruime tijd lid van de KBO in Velden waar
ik bij verschillende activiteiten een steentje bijdraag
zoals de kerstviering en de felicitatiedienst.
Als verdere hobby’s heb ik onder andere wandelen,
schrijven, mijn tuin verzorgen, en ik kijk ook regel-
matig naar wat programma’s op de televisie zoals
Spoorloos, Paul de Leeuw en ‘ik vertrek’. Maar een
van mijn favoriete bezigheden is wekelijks mijn
baantjes trekken in het zwembad van Klein Vink in
Arcen met de nodige en altijd aanwezige gebruike-
lijke lachpartijtjes met enkele zwemvrienden en
vriendinnen.
Ook kan ik mij goed amuseren met puzzelen, maar
het fijnste is als ik onze vier kleinkinderen op bezoek
heb met hun ouders natuurlijk.
In het leven met mijn man en kinderen hebben
we vaak plezier beleefd en dat zijn momenten die
je nooit vergeet zoals bijvoorbeeld het volgende.
Wij woonden in een boerderij met een open schuur
die in die tijd een ‘Karschop’ genoemd werd. Daar
stond onze tweewielige kar die opgekiept was dus
met de trekkers naar beneden en daar was het altijd
donker.
Mijn man had kalk gezaaid op het land net voor de
Gekke Maandag, dus de kar zat nog gedeeltelijk
onder de kalk toen een jong verliefd stel die plek
opzocht om te gaan scharrelen of als u het anders
wilt lezen lekker te gaan vrijen.
De buren aan de andere kant van ons huis konden
de vrijpartij op de voet volgen en zaten te genieten
maar vooral toen het stel vertrok want ze zaten
zonder dat ze het wisten van onder tot boven onder
de witte kalk. Maar het mooiste was dat onze kar
bijna schoon was, zo waren ze te keer gegaan."
Maar nu beste lezers van ons mooi en goed verzorgd
nieuwsblad dat door alle KBO leden met aandacht
gelezen wordt, weet u inmiddels waar ik deze keer
op bezoek ben geweest?
Ik zal het u zeggen:  Ik was deze keer, en om met
de meisjes naam te beginnen bij:
Thea Raeymaeckers. Haar tegenwoordige naam
is : THEA VAN MART NIELISSEN.

En met het overhandigen van een mooie balpen van
de KBO Velden als dank voor het sympathieke mee
doen sluiten we deze - Op bezoek bij- af.

Frans Theeuwen - februari 2012.
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter tel. 077-4729057 mailadres: ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice- Voorzitter tel. 077-4721201 mailadres: jovankeeken@planet.nl
Marie José Peters Extern Secretaris tel. 077-4721874 mailadres:mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Intern Secretaris tel. 077-4721797 mailadres: ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Penningmeester tel. 077-4721334 mailadres: hondorado@wanadoo.nl
Ger Peeters Bestuurslid tel. 077-4721422 mailadres: gerpeeters@home.nl
Fien Wijnhoven Bestuurslid tel. 077-4722064   
Chrit Janssen Bestuurslid tel. 077-4722968 mailadres: chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Bestuurslid tel. 077-4721527   

Uit de bestuursvergadering van 8 februari en 7 maart 2012
In februari is het bestuur vooral bezig geweest met
de voorbereiding van de jaarvergadering op 6
maart. Alle te bespreken onderwerpen passeren de
revue.
Frans Vousten is aftredend als bestuurslid, maar
Frans blijft een aantal van zijn activiteiten gewoon
uitvoeren, waarbij met name de werving van nieu-
we leden mag worden genoemd.
 
Het bestuur streeft er naar de nieuwe vrijwilligers
vooral in te schakelen bij nieuw op te zetten activi-
teiten.
Nieuwe leden bij de activiteiten rond Meer Bewegen
Voor Ouderen zijn te allen tijde welkom. Ieder mag
vier weken op proef mee komen doen. Wil men
daarna verder, dan moet men lid worden.
We bieden onze vrijwilligers de mogelijkheid in te
schrijven voor de excursie met de MuseumPlusBus.

Bij onvoldoende inschrijvingen vragen we de leden
op de jaarvergadering wie interesse heeft in deel-
name.

In maart kan het bestuur tevreden terugkijken op
de jaarvergadering. Die is vlot verlopen in een goede
sfeer.
We bespreken verder de voorjaarsreis op 29 mei
naar Brussel voor. Ook besluiten we de leden en-
thousiast te maken voor deelname aan de wande-
lestafette, die KBO-Limburg organiseert in het kader
van haar 60-jarig bestaan. Ten slotte wordt nog
gewezen op de inloopmiddag van 27 maart, die
verzorgd gaat worden door Synthese.
Hou voor een aantal van bovengenoemde zaken de
komende nieuwsbrief in de gaten.  

 

Belastingteruggave?
De belastingdienst stuurde tienduizenden Nederlan-
ders een brief dat ze geen aangifte hoeven te doen.

AOW-ers zon-
der of met
een klein pen-
sioen kun-
nen echter
een behoor-
lijk bedrag
aan belas-
tingterugga-
ve mislopen
door GEEN
aangifte te

doen. Allerlei extraatjes voor mensen die het niet
zo breed hebben, worden namelijk via de fiscus
verrekend MITS MEN AANGIFTE DOET. Ondanks de
brief MAG iedereen te allen tijde aangifte doen. Als
u aftrekposten denkt te hebben, laat dan onze be-
lastinginvullers even checken of een aangifte tot
teruggave kan leiden.
 
 
Onze belastinginvullers zijn: Frans van Neer-  tele-
foon: 8502443, Jo van Keeken -  telefoon: 4721201
en Marie José Peters -  telefoon 4721874.

Koersballen iets voor u?
Elke vrijdagmiddag, van twee tot vijf, zijn de
koersballers in “De Kiêsstolp”actief.
Teams worden gevormd en dan wordt onderling
tegen elkaar gespeeld.
Enkele nieuwe leden zijn bijzonder welkom om de
teams compleet te maken.

Belangstelling?
Geef het even door aan Frans Vousten telefoon
4722149  of Annie Knaapen telefoon 4721218
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Roeëdmoos van Bestemoder
Baodschappelieske:
1 roeëje koeël (óngevièr 1 kilo)
2 zore appelle (b.v. goldrenette)
2 aetlaepels aek
1 sjalotje
3 kroeëdnaegelkes
½ teelaepelke zalt
1 lereerblaedje
8 jeneverkralle
1 kenièlstekske
hempelke riès
versgemale paeperezzena
 

Veurbereiding :
Haol de boèteste blajer
van de roeëje koeël aaf
en snie um dan in
veere. Snie d’n harde
strónk d’r oèt en snie
de koeël in smale reep-
kes.

Schel de appele en haol de kroeëskes d’r oèt en snie
de appele dan in blökskes en schöp die met d’n aek
ónderein.
Maak ’t sjalotje schoeën en staek de kroeëdnaegel-
kes d’r in.
 
Bereiding:
Bring de roeëje koeël in eine kaetel aan de kaok met
ein bäömke water, ’t zalt, bestaoke sjalot, lereer-
blaedje, hempelke riès, jeneverkralle en ’t kenièls-
tekske.
Kaok de roeëje koeël op ’t kleinste vlemke en op ein
plaetje (vlamverdeiler) gaar (good werk haet tièd
nuuëdig).
Doot de letste 10 minute de appeleblökskes, aek en
de paeper d’r beej.
As de roeëje koeël lekker gaar is, haol dan de be-
staoke sjalot, ’t kenièlstekske, ’t lereerblaedje en de
jeneverkralle d’r oèt.
Bind de roeëje koeël ’n bietje met de mezzena.
Laot ’t óg smaake!!

Kent u Velden?
Al weer de 3e keer dat de redactie dit artikel plaatst.
Totaal plaatsen we 5 keer foto's. Daarna bekijken
we of we doorgaan met dit artikel. Tot nog toe doen
een 8 tal leden van de KBO mee. Eindigen deze
mensen gelijk dan volgt loting. Tot 1 april 2012 kunt

u de oplossing van deze foto's indienen bij een van
de redactieleden.
 
Tip: Zoek niet  in het centrum, maar wel aan beide
zijden van de Rijksweg.

't Is good in eige hert te kièke
`t Is good in eige hert te kièke
nog efkes veur ut slaope goan
of ik vandaag misschien
gen ander hert heb pien gedaon
of ik gen auge heb doon kriète
gen dreufenis beej eemus brach
of ik aan minse zônder leefde
ein waord misschien van leefde brach
en zeen ik binne in mien hert dan
det ik good waas veur den aevemins

det ik misschien vandaag vervölde
ein of andere hertewins
dan kan ik gerös gaon slaope
mien gemood is bliè, jao dan
ut is good in eige hert te kièke
dan haet me dao auk gooddeuns van
 
Sjaak Sieben

 

Nieuwe leden welkom
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Samen kunnen
we meer! Kent u iemand die -al is het maar een

beetje- belangstelling heeft geef het even door aan
Frans Vousten telefoon 4722149
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Wat gaat u de kleinkinderen voorlezen?
De kleinkinderen komen logeren en ze willen graag
dat u iets voorleest voordat ze gaan slapen. Hoe
komt u aan leuke kinderboeken? En wat vinden
kinderen tegenwoordig leuk? Onderstaand vindt u
een aantal tips zodat ze nog meer plezier zullen
hebben tijdens het voorlezen!

 
Wat zijn populaire kinderboeken?
De boeken van Annie M.G. Schmidt, zoals Jip en
Janneke, Minous en Pluk van de Petteflet vallen
natuurlijk altijd in de smaak. Maar er zijn ook heel
veel nieuwere kinderboeken die kinderen erg leuk
vinden. Een paar aanraders voor u op een rij:
Woezel en Pip – Guusje Nederhors

Winnie the Pooh – AA Milne
De sneeuwman – Raymond Briggs
De Gruffalo – Julia Donaldson
Woeste Willem – Ingrid en Dieter Schubert
De Polar Express – Chris van Allsburg
Max en de Maximonsters – Maurice Sendak
Tegenwoordig zijn heel veel kinderboeken ook digi-
taal verkrijgbaar. U kunt de boeken dan downloaden
en openen op uw e-reader, tablet of laptop. Deze
boeken zijn vaak een stuk goedkoper dan de boeken
in de winkel. Zoek in Google op ‘digitale kinderboe-
ken’ en u krijgt al heel veel resultaten.
 
Laat de kinderen zelf kiezen
Vraag aan de kinderen wat ze leuke boeken of leuke
onderwerpen vinden om over voorgelezen te wor-
den. Neem ze mee naar de boekhandel of kijk samen
op internet welke boeken ze willen. Zo weet u zeker
dat u een goede beurt maakt!
 
Betrek de kinderen in het verhaal
Betrek de kinderen in het verhaal tijdens het voor-
lezen. Stel ze vragen over bijvoorbeeld het uiterlijk
van de hoofdpersoon en de andere personen of
dieren in het verhaal. Laat ze naar de plaatjes kijken
en vraag wat ze allemaal zien. Zo hebben de kinde-
ren nog veel meer plezier tijdens het voorlezen!
 

Redactie nieuwsbrief KBO
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
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Aanleveren foto's voor nieuwsbrief
De redactie levert in veel gevallen zelf foto's voor
de nieuwsbrief. In enkele gevallen ontvangen we -
oude- foto's van onze leden. Maar ook van Ruud v.
d. Hombergh en van Ine Jacobs ontvangen we mooie

foto's van huldigingen van KBO leden of van activi-
teiten van de KBO. Een en ander maakt ons blad
nog mooier.
Namens redactie hartelijk dank daarvoor.

Spellenmiddag op 28 februari
 
Tijdens de inloopmiddag op 28 februari werd door
20 KBO-leden druk gespeeld en gekaart. Spellen als
Mexican Train en het aloude Rummikub werden aan
verschillende tafels druk beoefend. Aan andere ta-
fels werd gezellig gejokerd en gerikt. Zelfs tijdens
de koffiepauze werd er gewoon door gespeeld en
gekaart. Een kleine enquete onder de deelnemers
gaf aan dat er met name in de wintermaanden echt
behoefte is aan dit soort middagen. Om niet in
conflict te komen met andere aktiviteiten werd
gekozen voor de donderdagmiddag.  Het bestuur
zal nader terugkomen op deze aktiviteit om een en
ander te continueren.


