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Oog voor Senioren

Om over na te denken
Het aantal doden in het verkeer in
Nederland is vorig jaar sinds lange
tijd weer gegroeid. In 2011 kwamen
661 mensen om in het verkeer, te-
genover 640 doden in 2010. Er kwa-
men vooral meer oudere  

fietsers om het leven. Onder inzittenden van
personenauto’s en motorrijders zette de dalende
trend van voorgaande jaren door.
De meest belangrijke cijfers:
Het aantal verkeersdoden onder 65-plussers lag in
2011 op 269. Dit zijn er 60 meer dan een jaar
eerder.
Onder 80-plussers vielen 126 slachtoffers, in 2010
waren dat er 94.

Het aantal verkeersdoden onder 20-65 jarigen
daalde met 11 procent, van 367 in 2010 naar 328
in 2011.
Het aantal slachtoffers onder fietsers nam met 38
toe tot 200.
Bijna tweederde van alle slachtoffers onder
fietsers in 2011 was 65-plusser. Bij deze oude-
re fietsers steeg mede als gevolg van het sterk
toegenomen aantal e-bikes het aantal verkeersdo-
den van 93 in 2010 tot 128 in 2011.
 
Op de volgende pagina vindt u tips om veilig te
fietsen.
 
 

Inloopmiddagen
De vakantie zit er weer op. De komende periode
houdt de werkgroep "Inloopmiddagen" op de 4e
dinsdag van de maand weer  de maandelijkse bij-

eenkomst. Thema's op deze middagen zijn interes-
sant en wellicht leerzaam. Voor verdere bijzonder-
heden volgt u 'Het Klokje'.

Floriade 2012 zit er bijna op.

 
Tot en met 7 oktober 2012 hebben we nog even de
kans om de Maas over te steken en de Floriade te
bezoeken.
Als je het commentaar van het publiek beluistert,
hoor je vrijwel allemaal positieve reacties.

Naar het zich laat aanzien wordt de 2 miljoen grens
ruimschoots gepasseerd.
 
Algemeen over de Floriade:
De wereldtentoonstelling Floriade vindt plaats sinds
1960
De Floriade is de opvolger van de Flora tentoonstel-
ling.
Venlo heeft de 6e Floriade. Eerdere Floriades:
1960 Rotterdam, 1972 Amsterdam, 1982 Amster-
dam, 1992 Zoetermeer, 2002 Haarlemmermeer.
De Nederlandse Tuinbouwraad verstrekte in juli
2012 aan  4 gemeenten/regio's opdracht om een
voorlopig plan uit te werken voor de Floriade
2022. Dit zijn: Almere, Amsterdam Zuid-Oost,
Regio Boskoop en de gemeente Groningen.
Begin oktober 2012 maakt een commissie de keuze
bekend.
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Veilig op de fiets en op de e-bike
Tips om ongelukken te
voorkomen:

Wees alert op stoep-
randen, omhoogste-
kende stoeptegels en
boomwortels.
Let ook op kuilen,

gleuven en tramrails in de weg.
Gebruik fietstassen voor de bagage en liefst aan
beide kanten van de fiets vanwege een goede ba-
lans.
Zorg dat de bagage niet tussen de spaken kan
komen.
Vervoer geen zware bagage op de fiets.
Hang geen tassen aan het stuur omdat die de fiets
in onbalans kunnen brengen.

Neem bij een glad wegdek of los zand de fiets aan
de hand.
Pas op met gladde schoenzolen bij regen om niet
van de trappers te glijden.
Schaf een speciale seniorenfiets aan met een lage
instap.
Zet het zadel niet te hoog.
Laat een achteruitkijkspiegel monteren.
Fiets bij drukte niet naast elkaar maar achter elkaar.
Draag zichtbare kleding.
Neem de verkeersregels in acht.
Neem op e-bikes de snelheid in acht. (20-25 km per
uur is te snel)
Draag in groepsverband en op e-bikes eventueel
een helm.
 
 

Volkstuin houdt senioren gezond
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mensen van boven de 62 die in het bezit zijn van
een volkstuin of thuis veel tuinieren zijn significant
gezonder dan mensen zonder volkstuin. In het al-
gemeen hebben mensen die een volkstuin hebben
in alle leeftijdsgroepen meer lichamelijke beweging.
Dat blijkt uit onderzoeksinstituut Alterra van de
universiteit van Wageningen dat onlangs is gepubli-
ceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Environ-
mental Health.
 

Voordeuren in Velden!!
Kent u Velden?? De redactie begint met dit artikel
in oktober 2011. De kandidaten moeten in de 5 keer
dat ze mee kunnen doen, de adressen vinden van
10 voordeuren ergens in Velden.

Iemand van de redactie maakt een 2 tal foto’s en
plaatst deze dan om de 2 maanden in de nieuws-
brief. De groep die deelneemt bestaat in het begin
uit 10 personen. Jammer dat enkele personen door
ziekte of anderszins vroegtijdig afhaken. Totaal  3
personen namelijk: Ida Brueren, Gerda Dirkx en
Bets Luijpers raden alle ‘voordeuren’ goed.
“Voor het zoeken van de laatste voordeur zijn we
verschillende keren op stap gegaan” aldus de 3
dames.
Op maandag 17 september 2012 zet Ger van Rensch
-  lid redactie van de nieuwsbrief-  de 3 dames in
het zonnetje. Ook natuurlijk even samen op de foto
hoort daarbij.
Gezamenlijk ontvangen ze van de KBO Velden een
totaalbedrag van € 25,-
Bestuur en redactie bekijken binnenkort of we ko-
mend jaar ook weer met het artikel doorgaan.
 
GvR.

Van de voozitter
De redactie neemt in elke nieuwsbrief op deze plaats
het artikel "Van de voorzitter'' op.
Ine, onze voorzitter, herstelt op dit moment van een

operatie aan haar rug. Zodra ze zelf aangeeft dit
artikel weer te schrijven, nemen we dat weer op.
De redactie.
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Griep-preventie binnen handbereik
Griep is naar, vervelend, irritant en het ergste is: je
kunt er weinig anders tegen doen dan rustig afwach-
ten. Na ja rustig: gewoon een week of langer afzien
met hoesten en proesten, koorts en alle andere
ongemakken.
Het zou mooi zijn als je griep kunt voorkomen. Een
al jarenlang beproefde methode is de griepprik. Het
idee daarachter is dat door inenting met verzwakt
virus het lichaam antistoffen aanmaakt, zodat als
het echte virus toeslaat, het lichaam beter voorbe-

reid is en sneller in de
tegenaanval gaat. Maar
ja, het werkt niet voor
iedereen even goed.
Griep wordt veroor-
zaakt door een virus
die zich via de lucht
verspreid. ‘Griepmen-
sen’ ademen uiteraard
en hoesten erop los.
Met dat gehoest bij-

voorbeeld komen de virussen in de lucht. Als je per
ongeluk in die buurt bent, adem je het virus in en
dan kan het virus bij je toeslaan. De oplossing lijkt
gemakkelijk: vermijd groepen mensen en vermijd
zeker mensen die al te enthousiast hoesten en/of
overduidelijk verkouden of grieperig zijn. Maar zelfs
dat heb je niet altijd in de hand.
Amerikaanse universiteitsonderzoekers hebben nu
een nieuwe methode ontwikkeld om die besmetting
tegen te gaan: een mondspray die na gebruik 99,9%
van het mogelijk binnendringende virus doodt. Drie
keer sprayen beschermd je zes uur lang tegen vi-
russen. Handig als je weet als je je tussen groepen
mensen moet bewegen: trein, vliegtuig, beurs,
winkelcentrum.
Het product is inmiddels in de Verenigde Staten
gewoon in de winkel te koop onder de merknaam
Halo Oral Antiseptic. In Nederland is het product
nergens te vinden, maar dat komt ongetwijfeld goed
als men dit bericht leest.
 

Ledenmutaties 3e kwartaal 2012
Dhr. A.J. Kort Ooievaarstraat 29 5941 JH Velden
Dhr. F. Vranken Jan Verschurensingel 43 5941 CH Velden
Mevr. W. Franken- Mulders Jan Verschurensingel 43 5941 CH Velden
Mevr. E. Ripke- Geelen Jan Verschurensingel 37 5941 CH Velden
Dhr. J. Beurskens Hogeweg 8 5941 GE Velden
Mevr. C. Beurskens- Lapoutre Hogeweg 8 5941 GE Velden
Dhr. J. Schoofs Voort 2 5943 NC Lomm
Mevr. M. Schoofs- Flinsenberg Voort 2 5943 NC Lomm
Dhr. H. Pollux Schoolstraat 42 5941 GD Velden
Mevr. H.Pollux-Kuijpers Schoolstraat 42 5941 GD Velden
Overleden leden-  tot 17 september 2012  
Mevr. G. Peeters- Schreurs Schoolstraat 19 5941 GB Velden
Dhr. G. Lucassen Broekweg 2 5941 ND Velden
Mevr. J. Boss- Krijn Oude Heerweg 103 5941 EK Velden
Dhr. M. Dirix Scholtisstraat 26 5941 GG Velden

Nieuwe leden -  tot 17 september 2012

Tafeltennis: ook een sport voor senioren!
Zeven leden van
de KBO kwamen
opdagen op de
extra sportieve
inloopmiddag, be-
doeld om belang-
stelling te kwe-
ken voor de tafel-
tennissport. Daar-
onder een drietal

dat al iedere dinsdagavond vanaf 18.30 uur speelt
in Schandelo. Waar je speelt is minder belangrijk
dan dat je speelt. Bewegen blijkt een belangrijke
bijdrage te leveren aan de gezondheid en aan een

stuk levensverlenging. In de praktijk bleek tafelten-
nis een prettige inspanning met de noodzakelijke
spanning. Leden van Veta (Velden) en Seta (Seve-
num) waren aanwezig om tekst en uitleg te geven.
Na een welkomstwoord van Marc van Eijndt, voor-
zitter van de Veldense Tafeltennisclub, werden er in
een ontspannen sfeer diverse partijtjes gespeeld.
Aan het einde gaf de trainer van beide clubs nog
wat technische en tactische tips. Vrijdagavond vanaf
19.00 u is de vaste trainingsavond, en dinsdagavond
vanaf 19.30 kan ieder die dat wil, vrij komen spelen.
Leden van de KBO kunnen in september en oktober
vrijblijvend kennis komen maken, daarna bedraagt
de contributie voor vrije spelers 60 Euro per jaar.
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Kunstgras eenvoudig te onderhouden
Wilt u de aanblik van
echt gras maar er ver-
der geen onderhoud
meer aan hebben?
Denk dan eens aan
kunstgras. Maar ook
dit gras is niet hele-
maal onderhoudsvrij.

Voor een zo lang mogelijke levensduur moet u op
de volgende punten letten:
 
Schoonhouden
Maak het gras regelmatig schoon om te voorkomen
dat onkruid en zaden die erop gewaaid zijn ontkie-
men. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een harde
bezem of bladblazer. Dit zorgt er ook voor dat het
gras mooi rechtop blijft staan en dat er geen ver-
stopping (waterafvoer) plaats kan vinden.
Wanneer er onverhoopt toch onkruid groeit, kunt u
dit met de hand of met een hark verwijderen. Uit-
werpselen kunt u, na verwijdering, eenvoudig

wegspoelen met wat water. 
 
Zand bijstrooien
Als het instrooizand inklinkt, kunt u er wat zand
bijstrooien. Tevens kunt u dit één keer per jaar
bijstrooien op de delen waar vaak gelopen wordt.
 
Onderhoudsbeurt
De fabrikant kan periodiek een onderhoudsbeurt
verzorgen om het kunstgras zo lang mogelijk mooi
te houden. Deze werkt het gras bij en strooit het
eventueel in.
Af en toe een keer de bezem erdoor is dus eigenlijk
al voldoende om lang plezier te hebben van uw
kunstgrasmat. Dat betekent dat u, in plaats van
bijna wekelijks uw gras te maaien in de zomer,
lekker in het zonnetje kunt genieten van uw mooie
grasmat.
 
 
 

Frenske
Uit de ; Kieskop    nummer 9      -
van 1 Maart –  15 Maart   1948
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d.
Kwartelemerrt.
Liefe jonges
Mein zuster is gelukkig 3 daage naar
de retreete gewees met een ganse

hoop andere meisjes en nu is mein oudste broer
kwaat wand allemaal die meisjes keike nu geen een
jonge meer aan en dus boffe niet als jullie trug kome
en o jonges gistermiddag zijn knaape sjang en
hermkens sjang en kamper piet alle drie naar de
tandarts gewees voor hun tande te late trekke en
ze hielde zich alle 3 aan t handje vas en toen ze daar
kwaame dorse ze alle 3 niet naar binne en toen
kwam ut kindermeisje van de tandarts en gaf hun
ieder een babbelaar en nam ze toen alle 3 aan ut
handje mee naar binnen en nu kunne ze alle 3 nog
niet lagge en nu heef ook nog vrouw verbeek uit t
vors met de klomp over de klompe de voet gebroken
nu moet ze ruste en bei koone jeu in hasseld heef
der zich een opgehange en hei hing met de kop naar
boven en hei zat met zijn achterste op de grond en
ut is eg jammer van ut paard want ut was ook nog
eene kampioen en in schandelo is de vrouw van
hermus piet dood en in hasseld heeze frits en ze
zein ook al begraave en koppus wiel van koppes nol
bei ons op de merret heef nu ook al een nieuw
kintje en nu zulle de betonne plavuze wel duurder
worden want nieje kienjes zein duur dat zeg joepie
van de koster ook en luipers frans in schandelo heef
ook een dogtertje dat wort wat voor de ruiterklup
maar die zal ut wel eers op een hobbelpaard moete
leere en jonges jul;lie moete maar gauw kome voor
de kermis want ze zegge dat ze de kermis gaan

inkorte in plaats van donderdag ut laatste nu dins-
dag en mein oudste broer vint dat helemaal niet
erech  maar dan moete we met de winterkermis
smaandags bal hebbe zeg hei en vasteavondmaan-
dag zeg hei gaan der ook lang zoveel niet naar
vendelo en dan kan mein moeder ook zien waar ons
anneke saves bleif als ze met de vreijers uit is en
nu zal de nieje raat hier wel over moete beslisse en
die verstaan zig nu heel goet samen want die hebbe
de vorige keer tot snags 4 uur vergadert met
nagtelikke kermenaaij in ut hanik en ze hadde veel
lol gehat en die laate we er nu maar met geweere
alleen vinden ze ut in velde jammer dat ze in aarse
presies zes stoele met kusses hebbe en 5 zonder
kusses en die zein presies alteid voor velde en nu
denk ik wel dat ze in aarse meene dat ze in velde
sweel drop hebben dat denk joepie van de koster
ook en dat is toch niet waar en jonges mein groot-
vader kreig nou ouderdomspensijoen en hei was tog
zo blei hei kreeg 270 gulde in eens en toen was hei
zo blei dat hei me drek een siegaare bandje gaf en
hei zei dat dat nu wel draan hing en o jonges bei
ons op de merret was ut de vorige week treurig want
tante gon van peeters joep was een niej kleed aan
ut passe en ut was een beetje eng en presies toen
ut over de kop pas in de nek zat kwaame der vier
keerels binne om te kaarte en toen is tante gon er
vandoor gerend en 2 keer met de kop tege de muur
gelope en nu ziet ze nog bleek en nu jonges ga ik
gouw slaape want ik ben heel moe van ut schaatse
en doe jullie allemaal veel groete en heel veel liefs
wel te ruste van jullie eeeeenig liefhebbende Frens-
ke.                                                            FV.
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Weet je nog van toen??

Een groep van de meisjesschool bij gelegenheid van
de plechtige Communie in 1960.

Op de onderste rij van links naar rechts : Lea v.d.
Hombergh, Christien Geelen, José Kortenoeven,
Annie Jacobs, Truus Lommen, Gerda Geurts, Gerda
Peeters, Carla Beurskens en Hennie Lucassen.
De 2e rij van onder:  Lidie In 't Zandt, Maria van
Wylick, Truus Beurskens, Annie Flinsenberg, Mieke
Schattefor, José Hagens, Annie Theelen en Lies
Graat.
De 3e rij van onder: Carolien Wilbers, Tinie Luypers,
José Crooymans, Hanny Hankel, Ellie Engels, Maria
Haanen, Annie Janssen en Toos Martens.
Bovenst rij: Irmgard Clabbers, Tiny Geurts, Gertie
de Wilde, Annie Poot, Marian Crommentuin, Diny
Vermazeren, Annie Duyf, Ine van Dinter, Carla
Kusters,Joke Vermazaren en juffrouw Hertzig.
 
 

Efkes
Efkes keek in ens ut verleeje
en ik zoog mich waer as kind
bloome plukke tusse ut kaore
ok speulend in waer en wind.
 
Ik zoog mien ald Velde waer
as ik dat zeen krieg ik al dors
laevendig van klank en kleur
van Schandele tot in ut Vors.
 
Nae den tied dae steit neet stil
want wieër geit toch ut laeve
toch wil ik gaer zoeë aaf en toe

alles nog ens opniej te belaeve.
 
Van vuel dinge in mien laeve
zoeël ik alles nog wille gaeve
euver doon dat geit neet mier
en daorum zeg ik nog eine kier.
 
Blief ok zelf dien keuzes make
en haop dat ut de zelfde zien
zurg dat niks begint te krake
geneet en ok nog zonder pien.
 
Frans Theeuwen.

Huifkarrentocht afgelast
‘De huifkarrentocht op dinsdag 4 september 2012
gaat niet door’. Dat is het bericht dat Cor, onze
penningmeester, geeft aan een 4-tal KBO-leden. De
animo voor deze activiteit die naar het landgoed met

dassenburcht in Schandelo zou gaan, is -mede door
het gelijktijdige ziekentridium- onvoldoende.
Dank aan de organisatie en Lei en Sraar Geelen voor
de genomen moeite.

Wist u dat??
Een nieuwe transformator achter de huidige trans-
formator bij de ‘Blaeckhof”is geplaatst? De laatste
jaren is er in het centrum veel nieuwbouw gereali-
seerd.
 
De Markt bij Jan Linders bij 'Hostellerie de Maasdui-
nen' moet worden opgereden, en aan de zijde van

de fontein moet wor-
den afgereden?
 
De kruising bij de fon-
tein op de Markt ko-
mende vanaf Jan Lin-
ders gelijkvloers is en
rechts dus voorrang
heeft?
 

De warmste dag in augustus is gemeten in Haler
met 36,7 graden?
 
De 3 zomermaanden met ± 300 mm neerslag ta-
melijk nat waren ondanks de vrij droge augustus-
maand?
 
De leidingen om water uit de pomp bij de kerk te
laten komen, inmiddels zijn aangebracht?
 
De Dorpsraden van Arcen, Lomm en Velden volop
bezig zijn om gegevens voor de kalender 2013 te
verzamelen? Als een en ander financieel haalbaar
is, komt er dus weer een kalender.
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter* 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vicevoorzitter* 077-4721201 jovankeeken@planet.nl
Marie José Peters Extern secretaris* 077-4721874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Intern secretaris* 077-4721797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Penningmeester* 077-4721334 hondorado@online.nl
Ger Peeters Bestuurslid 077-4721422 gerpeeters@home.nl
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-4722968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Bestuurslid 077-4721527  
Wiel Scheffer Oriënterend bestuurslid 077-4722782 jw.scheffer@home.nl

 * leden dagelijks bestuur    

Herfst
De bomen roesten in het zieke licht
langs somber in zichzelf gekeerde
grachten.
In wilde, stormdoorvlaagde regen-
nachten

vertoont de maan een bleek, behuild gezicht
boven de lege straten, smalle schachten
waar in een onverbiddelijk gericht
de zomer langzaam voor het najaar zwicht,

terwijl de huizen op het einde wachten.
Tegen de morgen is de strijd beslecht.
Een vage geur van heimelijk bederven
heeft aan de moede wind zich vastgehecht.
 
Tussen een handvol dunne zonnescherven
heeft zich de zomer moeizaam neergelegd
om eenzaam en onopgemerkt te sterven.
 

Uit de bestuursvergadering van 5 september 2012
In de vakantie is Frans Vousten er in geslaagd zes
nieuwe leden te werven.
 
De telefoonnummers van keuringsartsen zijn uit-
sluitend op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00
uur op te vragen via het bondskantoor in Roermond
op nummer 0475-381744.
 
We moeten het komende jaar € 1,05 meer afdragen
aan Bond en Unie. Ook afslanken kost geld. Het
bestuur bekijkt nog of een eerder afgesproken
contributieverhoging met € 3,00 moet worden
doorgevoerd. Voor het einde van het jaar zullen we
een (sobere) begroting voor 2013 vaststellen. Na-
dere berichten volgen.
 
In het jaar van de Coöperatie heeft de Rabobank –
ook bij gelegenheid van de opening van de nieuw-
bouw- een Coöperatiefonds ingesteld, waar vereni-

gingen en instellin-
gen een beroep op
konden doen.
De Dorpsraad heeft
in overleg met de
KBO een subsidie-
verzoek ingediend
voor degelijke ap-

paraten om in de buitenlucht bewegingsoefeningen
voor senioren te kunnen doen (met een chique term:
Outdoor Ouderenfitness).
Het verzoek is gehonoreerd met een subsidie van
€ 10.000. De commissie gaat nu bekijken welke
apparaten met het beschikbare geld kunnen worden
gekocht.
 
Deelnemers aan de reis met de MuseumPlusBus
eerder dit jaar, zullen worden benaderd voor een
korte telefonische enquête, waarin wordt gevraagd
welke eigen bijdrage passend zou kunnen zijn voor
deze reis. (geen, tot € 5, tot € 10, tot  € 15, meer
dan € 15). Onze KBO-afdeling zal ook voor het
komende jaar inschrijven, maar we zullen dan re-
kening moeten houden met een (beperkte) eigen
bijdrage.   
 
De fietstocht op 10 juli is prima verlopen. Omdat er
mogelijkheden genoeg zijn om te fietsen, houden
we het voorlopig bij één tocht per jaar.
 
We beginnen met de voorbereidingen voor het
Sintendrismatinee op 1 december en de Kerstviering
op 11 december.
 
 

Filosofietje
De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alles, maar zij maken van alles het beste.
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Samenwoners en het partnerpensioen
Er zijn al vele wetten geschreven en
gemaakt om de rechten en plichten
van langdurig samenwonenden gelijk
te trekken met mensen die getrouwd
zijn. Toch worden ze in de praktijk
nog steeds niet gelijkwaardig behan-

deld. Zo kun je, ook al woon je langdurig samen,
niet altijd aanspraak maken op een partnerpensioen
na het overlijden van de ander. Elk pensioenfonds
bepaalt zijn eigen regels met betrekking tot samen-
wonenden. Het kan zelfs gebeuren (en dat is ook
echt gebeurd) dat een langstlevende partner, na 20
jaar samenwonen, geen recht heeft op een partner-
pensioen! En de reden is: er is geen samenlevings-
contract bij de notaris gemaakt.
“Vrijheid, blijheid is mooi, maar het mag geen geld

kosten”. Dus als je samenwoont, moet je informatie
inwinnen bij jouw pensioenfonds(en). Alleen dan
weet je zeker of ze een samenlevingscontract willen
zien. In het algemeen geven alle pensioenfondsen
dezelfde rechten aan mensen die getrouwd zijn, een
geregistreerd partnerschap hebben of een samen-
levingscontract bij de notaris hebben getekend. Bij
de meeste pensioenmaatschappijen moet je ook nog
jouw partner (behalve je huwelijkspartner) aanmel-
den. Het is zonde om geld dat je voor jezelf en jouw
partner spaart, weg te laten vloeien omdat je een
samenlevingscontract te bindend vindt. Vergeet niet
dat de precieze inhoud van een samenlevingscon-
tract bijna niet gebonden is aan regels. In feite kun
je je vrijheid ook zwart op wit zetten, mits je het bij
de notaris ondertekent.

De e-bike achter op de auto
Bij het vervoeren van één of meer e-bikes op een
fietsendrager, moet u rekening houden met de
toegestane kogeldruk van uw auto. De kogeldruk is
het maximum aantal kilogrammen dat u op of aan
de trekhaak mag bevestigen. Op de trekhaak van
de auto staat aangegeven wat de maximum kogel-
druk is. Let op dat het gewicht van de fietsen-drager

plus de e-bike(s) dit
maximum niet over-
schrijdt. Is dit wel het
geval, dan kunt u dit
gemakkelijk oplossen
door de accu(s) te ver-
wijderen.
 

Krijgt u een aanrijding met de auto en blijkt dat er
een verband is met de te hoge kogeldruk, dan kan
dit gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid.
Controleer dus goed wat voor uw auto is toegestaan.
 
Fietsendragers die u achteraan op de auto (trek-
haak) bevestigt, mogen enkel gebruikt worden voor
fietsen.
De fietsen mogen niet meer dan 20 cm aan de zij-
kanten van de auto uitsteken tot een maximum-
breedte van 2,55 meter.
De kentekenplaat en verlichting van de auto moeten
zichtbaar blijven.
Is dit niet zo, dan dient u een extra kentekenplaat,
verlichting en reflectoren aan te brengen.

Afscheid van het volksdansen

 
Thea Brader roept op 10 september 2012 de groep
van het volksdansen bij elkaar. Vandaag stopt Toon
Simons na meer dan 25 jaar met het volksdansen
en we willen graag met hem als middelpunt, een
groepsfoto maken. Hij is niet een man die graag in
de belangstelling staat, maar hij doet gewoon wat
Thea vraagt.
Even neemt hij ook nog de tijd om wat te vertellen.

"Ja",  zegt Toon, “Over een paar maanden wordt ik
93 jaar en al enige tijd is mijn conditie wat minder. -
Graag was ik –al was ik de enige man- bij de groep
gebleven. Mijn vrouw haalde mij destijds een
beetje over, om met haar aan het volksdansen te
beginnen. Niet alleen het dansen, maar ook de
gezelligheid en contacten vind ik heel mooi.
Namen van mannen die me zo invallen uit de be-
gintijd zijn: Wiel Crommentuin, Louis Engels, Piet
Verbong, Wilbers en Bram v. d Plas".
Mia Verbeek- In ’t Zandt - vele jaren langer lid - vult
aan: "Het volksdansen ontstond destijds uit de
Gymclub.  Begonnen werd met op de braderie te
dansen, toen verder ook in ‘De Blokhut’, in een
noodlokaal, en toen  naar  de ‘Kiêsstolp'”
Tussentijds werkt Thea haar dansprogramma -
mooie muziek en mooie dansen- met de andere
leden gewoon af. Ze neemt echter ook voldoende
tijd om niet alleen Toon en Mia, maar ook Truus
Hanraets   (80e  verjaardag) in het zonnetje te
zetten. De Volkdansgroep sluit met koffie en vlaai
en een gezellig praatje deze leuke middag af.
GvR.
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Najaarsreis KBO Velden
Een beetje bewolkt weer is het op dinsdag 11 sep-
tember 2012 als chauffeur Piet uit Horst zijn bus
van de Fa. Gielen parkeert op de Markt in Velden.
Totaal 61 personen stappen in voor de najaarsreis
van de KBO Velden naar Maastricht. Rond 10.30 uur
arriveert de groep bij de opstapplaats  in het cen-
trum van Maastricht. Onze mooie boot is de - de
Belvédèrvallei’.
Rob -voor deze boottocht onze kapitein- begroet het
hele gezelschap.
Direct na vertrek vertelt hij op humoristische wijze
zijn verhaal. Tussentijds serveren zijn assistenten

koffie met he-
erlijke vlaai.
Rob vertelt
over de oude
Sint Servaas
brug en over
de stad Maas-
tricht zelf. Al
gauw komen
we aan in de

sluis van Bosscherveld – 3.00 tot 3.50 verval en
verbindingskanaal tussen de Maas en de Zuid-
Willemsvaart- .
 
Daarna komen we aan in sluis 19. Een persoon op
‘de wal’ bedient deze kleine sluis nog handmatig.

We komen dan
in de histori-
sche binnen-
haven ’t Bas-
sin’ . Mooie
gevels en een
bijzondere sfeer
daar ter plaat-
se.
Na sluis 20

bereiken we weer de Maas en we varen stroomop-
waarts richting België. We passeren de ENCI ce-
mentfabrieken, Sint Pietersberg  en we vangen een
glimp op van het kasteeltje waar Andre Rieu woont.
We keren en varen ook nog om het Provinciehuis.
Rob onze kapitein vertelt heel graag over ambtena-
ren. De woorden zweet en slapen gebruikt hij graag
in zijn verhalen. Ook Cor en Ina moeten het regel-

matig ontgelden. Direct na de middag komen we
weer aan in de haven nabij de Sint Servaas brug.
Het begint een beetje te regenen als we in de bus
stappen. We rijden naar Gronsveld en in feestzaal
‘ De Grenedeer’ krijgen we een goed verzorgde
lunch.
Na de lunch halen we onze reisleider Juliën Geelen
in het dorpje Moelingen voor een bustocht door de
‘Voerstreek’.
Helaas regent het voortdurend. Heel jammer want
de heuvelachtige melkveestreek, graslanden en
fruitbedrijven zijn het allermooiste als de zon
schijnt.
 
De ‘Voerstreek’ bestaat uit 6 kerkdorpjes. In 1976
ontstaat door samenvoeging de fusie gemeente ‘-

Voeren’. De lengte van
de hele gemeente is 15
kilometer. De breedte
varieert van een paar
kilometer tot 5 of 6 ki-
lometer. Een drukke
goederenspoorlijn van
Antwerpen naar het

 Ruhrgebied – in de 1e wereldoorlog gemaakt- met
mooie viaducten loopt door de diverse kerkdor-
pen. De kerkdorpen liggen vlak tegen de Nederland-
se grens. Slenaken en Epen liggen bij wijze van
spreken op loopafstand. Ook de Vlaamse- Walloni-
sche grens loopt door dat gebied.
Ook bezoeken we even de Amerikaanse begraaf-
plaats Henri Chapelle genoemd naar het kleine
dorpje wat daar in de buurt ligt. Vooral rusten hier,
gesneuvelde Amerikaanse militairen uit het Arden-
nen offensief in december 1944. Onze reisleider
vertelt heel veel interessante zaken en doet dat met
mooie ’Belgische’ humor.
Een mooie dag zit er weer op- jammer van het
mindere weer in de middag- en we beginnen aan de
thuisreis naar Velden. Tijdig schuiven we aan voor
een goed verzorgd diner bij ‘Hostellerie De Maas-
duinen’. Dank aan Ina en Jac en onze chauffeur Piet
voor de mooie reis.              GvR.


