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Oog voor Senioren

Rustige vakantieperiode bij de KBO Velden!
Juli en augustus
zijn rustige maan-
den voor bestuur
en leden  van
onze KBO. Een
groot gedeelte van
deze maanden is
‘De Kiêsstolp’ ge-
sloten en er vin-
den weinig activi-

teiten plaats. Alleen aan de noodzakelijke werken,
zoals de Nieuwsbrief samenstellen, de najaarsreis
voorbereiden of af en toe een vergadering bijwonen
wordt aandacht besteed.
Komende tijd is er echter  weer voldoende werk aan
de winkel.
Denk daarbij maar eens aan gesprekken met de
vrijwilligers, voorbereidingen dansmatinee, kerst-
middag, de nieuwe BMV, etc.

Mantelzorgcompliment afgeschaft
Zowel het man-
telzorgcompliment
van 200 euro per
jaar als de hoge
vrijstelling op de
erfbelasting voor
kinderen die man-
telzorg verlenen
aan een van hun
ouders, komt per

1 januari 2015 te vervallen. Dat blijkt uit een brief
van staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid
die onlangs naar de Tweede Kamer is gegaan. Ge-
meenten worden verantwoordelijk voor het waar-
deren en erkennen van mantelzorgers.
 
Vrijstelling
Het mantelzorgcompliment is onder bepaalde
voorwaarden bedoeld als blijk van waardering voor
het goede werk van mantelzorgers én een tege-
moetkoming in de kosten, die volgens belangenver-
eniging Mezzo jaarlijks per mantelzorger gemiddeld
1100 euro bedragen aan reis-, telefoon- en andere
kosten. Onder bepaalde voorwaarden komt een
inwonend kind -als de ouder overlijdt- nu ook in
aanmerking voor een vrijstelling van 600 duizend
euro in de erfbelasting. Dat is net zoveel als een
partner belastingvrij kan erven, terwijl anders een
kind slechts 20.000 euro belastingvrij van de ouders
kan erven.

Wetsontwerp WMO 2015
Van Rijn heeft de Tweede Kamer in het kader van
het wetsontwerp WMO 2015 laten weten dat het
mantelzorgcompliment in zijn huidige vorm ver-
dwijnt. Het budget voor het mantelzorgcompliment
wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. Ge-
meenten moeten straks in hun verordening vastleg-
gen hoe ze mantelzorgers willen waarderen. Nu
steeds meer zorg vanuit de landelijke AWBZ naar
de gemeentelijke WMO gaat, lijkt het logisch dat
ook gemeenten meer voorzieningen treffen voor
mantelzorgers. Mezzo vindt echter dat het een taak
van het Rijk moet blijven; de vrijwilliger moet zijn
kosten via de belasting kunnen aftrekken of een
subsidie krijgen.
 
Willekeur
De ouderenbonden zijn altijd groot voorstander
geweest van waardering van mantelzorgers via het
mantelzorgcompliment. Nu gemeenten die taak
overnemen is de kans groot dat mantelzorgers
onder voorwaarden in de ene gemeente wel een
vergoeding krijgen en in de andere gemeente niet.
De vrijstellingsregeling voor de erfbelasting die nu
geldt, leidt echter tot willekeur. Als erfgenaam moet
men namelijk als ouder en kind hebben samenge-
woond en beiden geen partner hebben. Is dat alle-
maal niet het geval -hoewel er een intensieve
mantelzorgrelatie is geweest- dan komt men niet in
aanmerking voor de hogere vrijstelling.
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Veilig tuinieren
Tuinieren kan een
heerlijke hobby zijn. Af
en toe lekker de tuin in
en zien hoe er iets
moois ontstaat. Nu is
het poten van planten
niet bepaald risicovol,
maar bij het snoeien
van takken of die hoge

heg en het doorhakken van takken moet u al een
stuk beter opletten.
Met een snoeischaar, takkenschaar, snoeizaag of
heggenschaar kan er veel mis gaan. Ook grasmaai-
en met een grasmaaier, -trimmer of bosmaaier
brengt onverwacht veel risico’s met zich mee.
Verder kan verkeerd onderhoud van het gereed-
schap of het veranderen van een instelling terwijl
de bewegende delen nog niet tot stilstand zijn ge-
komen, gevaarlijke situaties opleveren.
Helaas zijn er ook nog steeds veel mensen die met
blote handen een tak of voorwerp uit een messen-
constructie halen. Serieuze verwondingen zijn het
gevolg. Let op de volgende veiligheidstips en tuinie-
ren wordt weer een ontspannen klus!

Bescherm uzelf goed
Met werkhandschoenen aan voorkomt u snijwonden
als gevolg van de snoeischaar of scherpe takken.
Draag geen werkhandschoenen in de buurt van de
draaiende delen van een machine, de handschoen
kan tussen de bewegende delen komen. Draag
stevige schoenen en een lange broek, tijdens het
werken in de tuin.

 
Houd afstand tot andere mensen
Wees alert op mensen om u heen als u met een
draaiende machine werkt of als er dingen kunnen
vallen (takken bijvoorbeeld). Houd zeker kinderen
uit de buurt van uw klus.

Gebruik het juiste gereedschap
Snoei geen dikke takken met een snoeischaar of
heggenschaar. De schaar kan hierdoor wegschieten.
Gebruik voor dikke takken een takkenschaar of een
zaag.

Werk samen
Klussen in de tuin is vaak zwaar werk. Vraag iemand
om u te helpen en werk met twee personen, dan is
het werk lichter en overzichtelijker. Mocht er onver-
hoopt iets misgaan, dan kan de ander alarm slaan.

Zet de machine stil en haal de stekker uit het
stopcontact als u er niet mee werkt.
In een onbewaakt moment kunt u dan niet uzelf of
iemand anders per ongeluk verwonden door een
draaiende machine (heggenschaar, kettingzaag of
cirkelzaag). Zet de machine ook stil en haal de
stekker uit het stopcontact als u er 'even' iets uit
wilt halen (takje, pluk gras) of het materiaal recht
wilt leggen (stuk hout). Doe dit nooit als de machi-
ne nog draait of als de stekker nog in het stopcontact
zit.
 
 

Van de voorzitter…..
De scholen zijn weer begonnen en dat betekent ook
dat de vakantie er voor de meeste mensen weer op
zit. Behalve voor ons ouderen natuurlijk, want wij
hebben toch het hele jaar door vakantie ‘zegt men’.
Ik ben het daar niet mee eens. Ook al hebben wij

geen betaalde baan van 9.00 tot 6.00
uur meer, dan betekent dat niet au-
tomatisch dat wij geen verplichtingen
meer hebben. Hoeveel ouderen pas-
sen niet op hun kleinkinderen? De
meeste ouders werken en professio-
nele opvang is tegenwoordig voor

veel ouders onbetaalbaar. Als ik rond 12.00 uur
langs de school rijd, dan zie ik daar heel wat oma’s
of opa’s staan wachten.
Vanwege de versobering in de zorg worden heel wat
taken overgenomen door veelal oudere mantelzor-

gers en door alle bezuinigingen kunnen veel vere-
nigingen dankzij de inzet van gepensioneerden de
kwaliteit op peil houden. Wij ouderen zijn eigenlijk
onmisbaar om in de huidige samenleving alles
draaiende te houden. Zolang je gezond bent is daar
ook niets mis mee.
Ook de zomer nadert het einde, maar als de tem-
peratuur nog een tijdje blijft zoals die nu is, ben ik
heel tevreden, want als het zo’n 20 graden is func-
tioneer ik het beste. Die hele warme dagen kunnen
mij gestolen worden. Vroeger kon ik uren bakken in
de zon, heerlijk vond ik dat. Tegenwoordig zit ik het
liefst in de schaduw en velen van u met mij, denk ik.
Ik wens u nog een mooie nazomer!                     -
                           
Ine Jacobs     voorzitter.
 

Liefde
Liefde is het verdriet
Wanneer iemand je verlaat
Is wanneer je geniet
Als iemand voor je staat
Liefde komt uit het hart

En geeft een boodschap door
Het is wit en het is zwart
En houdt je op het spoor
 
Van: ( oud voetballer ) Gerrie Mühren
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Ouderen/polyfarmacie Service van uw Service Apotheek
Leef! is het gratis magazine van de
Service Apotheek.Vier keer per jaar
ligt er in uw Service Apotheek een
nieuw nummer van dit magazine.
Lees het blad eens goed door als dit
verschijnt. Verder vindt u op de web-
site van de Service Apotheek belang-
rijke informatie met name voor ou-
deren.
Onderstaand beknopt enige informa-
tie over medicijngebruik voor oude-
ren. Ouderen gebruiken in het alge-

meen driemaal zo veel geneesmiddelen als een
gemiddelde Nederlander. Bepaalde ziekten komen
nu eenmaal meer voor op hogere leeftijd. En oude-
ren hebben vaak verschillende ziekten naast elkaar.

Reden voor uw Service Apotheek om u hierbij zoveel
mogelijk te ondersteunen.
 
 
Persoonlijk adviesgesprek en begeleiding 
Voor een persoonlijk gesprek met de apotheker kunt
u altijd een afspraak maken. Tijdens het adviesge-
sprek kunt u al uw vragen over uw geneesmiddelen
stellen en worden ook al uw geneesmiddelen nog
eens met u doorgenomen. Hoe zijn uw ervaringen?
Weet u waar u alles voor gebruikt? Indien nodig zal
de apotheker contact opnemen met uw behandelend
arts. Daarnaast zijn er speciaal opgeleide apothe-
kersassistenten die u kunnen helpen bij uw genees-
middelengebruik en de innameschema 's.
 

Blijf op gewicht met champignons
Hoe bereik je nu ein-
delijk het gewenste
gewicht? Al eens ge-
dacht aan champig-
nons? Champignons
zijn een echte super-
groente, ze zijn vet-
vrij, caloriearm en ook
nog eens rijk aan ve-

zels. Allemaal factoren die bijdragen aan een ge-
zonde leefstijl. Champignons bij de maaltijd geven
je een vol gevoel, je voelt je er lekker door. En..ze
komen het gewicht ten goede. Ten onrechte wordt
weleens gedacht dat champignons saai zijn maar
het tegendeel is waar. Champignons zijn snel en op
een heerlijke manier te bereiden met veel smaak.
Ook dragen champignons ertoe bij dat je je langer
fit blijft voelen dankzij de aanwezige vitamines B2
en B3.
 

Champignons neem gerust wat extra
Van champignons kun je gerust wat extra opschep-
pen. De champignon bevat vrijwel geen calorieën
en bestaat voor 90 procent uit water. Neem eens
iets minder aardappelen, rijst of pasta en een kleiner
stukje vlees. Een extra portie gebakken of geroer-
bakte champignons is een mooie aanvulling bij de
maaltijd.
Champignons, een supergroente
Champignons zijn zo gezond, dat het gerust een
supergroente genoemd mag worden. En vergis je
niet, met champignons kun je een zeer gevarieerde
maaltijd bereiden. Wat te denken van een heerlijke
champignonsoep, een boerenomelet of champig-
nonsalade? Om de maaltijd nog meer op te vrolijken
zijn er allerlei variaties mogelijk met bijvoorbeeld
de witte champignon, de oesterzwam of o.a. de
kastanjechampignon.  Recepten waarbij de calorie-
arme champignons worden gebruikt vindt u op www.
champignonidee.nl.

Overzichten van het weer in juli en (ged) augustus 2013
Juli is op twee na de zonnigste julimaand, sinds het
begin van de metingen in 1946 op vliegveld Beek.

Deze maand is extreem zonnig en ook
bijzonder warm. Volgens Meteo Lim-
burg komt op het KNMI-weerstation
op de luchthaven de totale zonne-
schijnduur uit op iets meer dan 265
uur. Normaal is dat 203 uur. Alleen
juli 2006 (308 zonuren) en juli 1959

(295 zonuren) waren duidelijk nog zonniger.
Juli 2013 is volgens Meteo Limburg ook een bijzon-
dere warme maand. Op het KNMI-weerstation van
Maastricht-Aachen Airport waren na de Tweede
Wereldoorlog slechts zes julimaanden ( achtereen-
volgens 2006-1994-1995-2010-1983 en 1976) iets
warmer dan dit jaar. De warmste dag is maandag
22 juli, toen het weerstation bij Haler  34,1 graden
meldde.

Vrijdag 2 augustus gaat de boeken in als de warm-
ste dag van het jaar.
Bovendien is het op 2 augustus in twee eeuwen nog
niet zo warm geweest. Vrijdag 2 augustus is  het
zo'n 36 graden. In Arcen werd zelfs 37 graden ge-
meten.De extreme hitte levert echter géén Limburgs
hitterecord voor de hele zomer op.
 De warmste dag blijft vrijdag 27 juni 1947 toen in
de binnenstad van Maastricht door het KNMI 38,4
graden is gemeten. Op datzelfde weerstation is op
23 augustus 1944 38,0 graden gemeten. Op het
KNMI-weerstation Arcen is op 7 en 8 augustus 2003
37,8 respectievelijk. 37,7 graden gemeten en op 12
augustus 2003 is het daar 37,2 graden.
 
Overzicht opgesteld door Thijs Zeelen (Meteo
Limburg)
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Brief van “FRENSKE”  v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop" nummer 13 van
1–15 Mei 1948
 
Liefe jonges,
 
O jonges als jullie trugkome en je wil
gaan trouwe ga je maar naar de huur-

comisie die weize  je drek een huis toe en as je ut
dan heb kruip er snags een ander in nee dan kun je
nog beter zelf een stiekum huis bouwe die zein te-
geswoordig heel goejekoop wand een zaal kos zelfs
maar fl 50,00  en zondag zein we naar de zingende
zusjes gewees keike en die zonge zo mooi dat
joepie en ik nu de huilende broertjes zein geworde
en die krege ook nog mooje bloemen en wei niet en
dat vont ik niet leuk maar dat kwam zeker omdat
ze geen touw meer hadde om een tweedde pakked
aan mekaar te binde en nu moete we ook nog heel
sober gaan leeve  heef mister liefding gezeg en
daarom doen wei niks anders als spienasie ete want
die kos maar 80 sent per kielo en nu ben ik heel
erch aan den dinges maar dat is gaar niet erch zeg
mein moeder dan hebbe de tuiniere ook wat want
die hebbe nog nooit niks verdient maar ik hat liever
dat de lotkarmels van de bon ginge en de school-
juffrouw op de bon kwam want dat leere is goet voor
grote mense dat zeg joepie van de koster ook want
ze zegge ons toch niet alles en jantje van piet van
haff moes laats in de school bleive want die zat onder
de les te vertelle en toen zei de juffrouw je leik niks
op je vader want die kan het nog veel beter en nu
zegge ze ook nog dat ik taalfoute schreif maar daar
moete jullie maar niet naar keike dat komt van het
brieve schreive naar italije tege de komuniste en
mein  zuster heef er ook twee geschreve die zal nu
wel gauw een zwarte vreier kreige en ik heb zelf een
naar de paus geschreve want die is tog niet kom-
munist en nu denk ik dat de goeje wel zulle winne

want vrouw verspaj heef zaterdag ook nog een heel
groot offertje gebrach die heef zig de kachel-kunst-
moeder op haar kop late valle en o jonges er is een
verschrikkelijk moordaanslag gewees op een van
onze nota beele en de plizie hat de dader haas te
pakke maar ut was niet de goeje die andere zal nog
wel in de weer zitte en nu moet truus van sjaak
litjus ook nog gerepareerd worden want die heef
een krangse hup maar ze zegge dat er een spezia-
list hier in het dorp komt wonen dus zal wel alles
gauw in orde kome en die zal ut wel erg druk kreige
want die geef bei elke reparazie een nieuwe fiets
gratis voor niks er bei en toen heb ik maar gauw
met moeder zein fiets tege een boom gereje dat
moeste ze allemaal doen zeg mein fader dan kwam
er ook nooit geen oorlog meer maar daar kome we
nu niet meer neve want alle mense gaan weer eige
teelt pote dit jaar en die is niet gezond meer zei sir
van de smit toen hei zig zein duim haas helemaal
scheef sloeg maar dat kwam omdat hei hem niet
eers in het vuur hat gehoude en bei de paarde
keuring is peters joep zein paard van gif plat op de
grond gaan ligge want die hat smorges geen haver
gehat en nu moet joep zelf de ploeg trekke en dat
valt niet mee zeg hei en jonges de brandweer heef
allemaal rooije helme gekrege om water te scheppe
en nu kunne we grus alles in brand steke zeg mein
vader want dat baat toch niet en in arze gaan ze
midde in ut dorp een eiser fabriek bouwe en dat vind
ik ook gaar nier erch want hier ruik de luch nog
lekker fris want het heef gister pas gehommeld en
dat zal het vannag wel weer doen want de biljartklup
heef pas repetiesie gehad en daarom kruip ik nu
lekker onder ut bed en wens jullie allemaal heel veel
liefs van je eeenig liefhebbende frenske.
                                                                        -
                            F.V.

Actie tegen babbeltrucs
Wellicht hebt u onder-
staand artikel  in ‘De
Limburger” op 26 juli
2013 ook gelezen.
Omdat dit onderwerp
heel belangrijk is voor
ons als senioren/oude-
ren, geven we nog-

maals een korte opsomming van een en ander.
Vrijwilligers van de politie maken een uitgebreide
ronde langs de verzorgingshuizen in de Westelijke

Mijnstreek om bewoners te waarschuwen voor
babbeltrucs. Jaarlijks worden mensen beroofd door
oplichters die via babbeltrucs in de woning van hun
nietsvermoedende slachtoffers weten te komen. Ze
lijken betrouwbaar en geven zich vaak uit als col-
lectant, bank- of thuiszorgmedewerker of ze komen
zogenaamd de meterstand opnemen. Vaak richten
de oplichters zich daarbij op ouderen.
 
Doe dus geen zaken met mensen die u niet kent
en laat geen vreemden uw woning betreden. 

Fietsen voor senioren in Horst  met als thema 'Beleef de Dag'
In Horst fietsen op woensdag 11 september 2013
 tussen de 500 en de 1000 senioren mee tijdens ‘-
Beleef de Dag’ georganiseerd door KBO Limburg,
samen met Synthese, Zorggroep Noord-Limburg en
de gemeente Horst aan de Maas. Deze fietstocht
wordt al voor de zevende keer gereden. Voor zes

euro kan iedereen meedoen. Voor dit bedrag krijgt
iedere deelnemer een lunch, koffie met vlaai, een
appel onderweg en natuurlijk een KBO-rugzakje.
Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2013 bij
Synthese 077- 3978500, bij de gemeente Horst, of
bij de afdelingen in de subregio Horst.
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Weet je nog van toen??
 

Dit is een foto van de gidsenleidsters, genomen
omstreeks 1961 uit deel 3 ‘Kent u ze nog …. de
Veldese Kiêszek’ van Sef Janssen en Sjaak Theelen.
 
Op de bovenste rij van links naar rechts staan:
Annie Janssen; Marianne Crommentuyn; Jacqueline
van den Hombergh; Lea van den Hombergh en
Gerrie Lommen
Op de 2e rij van boven en van links naar rechts:

Gonny Verbong; Annie Poels; Marianne van Hees;
Tiny Verbong; Elly van den Hombergh; Rie Beeker;
Maria In’t Zandt.
Op de 3e rij van boven en van links naar rechts:
Ine Ewalts; Jo Lommen; Bernadien Duijf; Maria
Janssen; Doortje Dirkx; Mieke Janssen en Annie
Schreurs.
Onder van links naar rechts  Annie Fleuren en Thea
Simons.

Vreej zien
Vreej zien wie ein veugelke
dat wuurd gedrage door de wind
vreej zien met eine schaterlach
van ein leef klein speulend kind.
 
Vreei zien as hieël helder water
ut water van die schoeëne maas
vreej zien as de keurkes zand
en net zoeë wie ut vreuger waas.
              
 

Vreei zien wie ein leeve doeëf
met eur vleugelkes in de zon
ok vreej zien as eine geranium
beej os thoes op os moeij balkon.
 
Vreei zien maar toch gebonde
met dreudjes zacht en ok fien
vreei zien, hebbe wat ik hebbe wil
en dat is allein maar zonneschien.
 
Frans Theeuwen
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077-472 9057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice voorzitter 077-472 1201 jovankeeken@planet.nl
Marie José Peters Extern secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Intern secretaris 077-472 1797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v/d Zanden Penningmeester* 077-472 1334 hondorado@online.nl
Fien Wijnhover Bestuurslid 077-472 2064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-472 2968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Bestuurslid 077-472 1527  
Wiel Scheffer Bestuurslid 077-472 2782 jw.scheffer@home.nl
Gerda Driessen Aspirant bestuurslid 077-472 1467 haiengerdadriessen@ziggo.nl
Ger Peeters Adviseert het bestuur 077-472 1422 gerpeeters@home.nl

Biljarten KBO Velden
Een afvaardiging
van de competi-
tiebiljarters van
KBO Velden heeft
op 3 juli 2013 het
onderhoud en het
toekomstig groot
onderhoud aan de
biljarts – ge-
plaatst in  ge-
meenschapshuis ‘de

Kiêsstolp’ -  met het dagelijks bestuur besproken.
 
Een kort verslag van een en ander:
De biljarts in de “Kiêsstolp’ zijn aan een grote beurt
toe en de geschatte kosten bedragen €2.800,-   
Opmerkingen:
Een biljart is eigendom van de KBO en 1 biljart is
eigendom van de ‘Kiêsstolp’. De KBO betaalt  huur,
aan ‘de Kiêsstolp’  en gebruikt beide biljarts. De bil-
jarters betalen extra contributie. Van deze bedra-
gen wordt eventueel (groot) onderhoud betaald,

waarvan de kosten weer gedeeld worden met 'De
Kiêsstolp'.

Het is niet verstandig om nu veel geld uit te geven
aan renovatie van de biljarts. Eind 2014 zullen de
biljarts verhuisd moeten worden. Dat zou een beter
tijdstip zijn voor een dergelijke investering.
 
Het KBO-bestuur streeft er naar dat er na de ver-
huizing fatsoenlijke biljarts staan in de nieuwe BMV.
Het bestuur werkt met geld van de leden en dan is
het wel noodzakelijk, dat de algemene ledenverga-
dering goedkeuring geeft voor eventuele extra-uit-
gaven.
In de begroting voor 2014 zal daarom een bedrag
hiervoor moeten worden gereserveerd.
 
Nieuwe lakens zijn echter wel noodzakelijk, want in
de oude lakens zitten kleine gaatjes. Voor het
spelen van de seniorencompetitie moeten de lakens
in orde zijn.
 

  Verschijningsdata van de Nestor in 2014
De ‘Nestor’, het maga-
zine van de Unie KBO,
verschijnt 10 keer per
jaar bij alle KBO leden.

Gelijktijdig met de ‘Nestor’ verschijnt bij onze leden
in Velden onze eigen Nieuwsbrief.
Verschijningsdata Nestor en Nieuwsbrief in 2014:

voor de maanden januari/februari 2014 op 21 janu-
ari, voor maart op 25 februari, voor april op 25
maart, voor mei op 29 april, voor juni op 3 juni, voor
juli op 8 juli, voor augustus/september op 2 sep-
tember, voor oktober op 7 oktober, voor november
op 4 november en voor december op 9 december.
 

Uit de bestuursvergadering van 3 juli 2013
De laatste vergadering voor de vakantieperiode
werd vooraf gegaan door een gesprek met een af-
vaardiging van de competitie biljarters. (zie ook
onderstaand verslag) We hopen hun zorgen over de
toekomst van het biljarten in de nieuwe BMV te
hebben weggenomen.
 
Verder blikten we terug op een aantal gehouden
activiteiten zoals de vergadering van KBO Limburg

(waar voor ons niet zoveel nieuws te halen was),
een bijeenkomst over de nieuwe WMO, waar we ter
zijner tijd in een inloopmiddag op terugkomen, en
de gehouden inloopmiddag in het Toon Hermans-
huis, die de moeite waard was.
 
Ook keken we vooruit naar activiteiten na de vakan-
tie zoals de najaarsreis en de bijeenkomsten met
de verschillende vrijwilligers groepen.
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Wie is er nooit in de Genadekapel in Kevelaer geweest?
Tegenwoordig bezoeken meer dan een miljoen
mensen jaarlijks de bedevaartsplaats Kevelaer.
Het doel van bijna allen is om even de Genadekapel
te bezoeken. Meestal wordt ook nog even gekeken
naar de kleine kopergravure in de kapel, die de
Luxemburgse Madonna “Consolatrix Afflictorum’, de
Troosteres van de Bedroefden, toont. Met het op-
steken van een kaarsje wordt dan het bezoek aan
de kapel dikwijls afgesloten.  
 

Je kunt je afvragen: Waarom bezoeken zoveel
mensen Kevelaer en de Genadekapel?
 
Wolfgang Richard Müller omschreef in een boekje
over Kevelaer een legende over de oorsprong van
een en ander.
 
Enkele passages uit zijn boek:
De  geschiedenis van Kevelaer als bedevaartsoord
begon eigenlijk in Scherpenheuvel (België). In 1500
begon daar de Maria Bedevaart. Een prentje met de
Luxemburgse Madonna kwam via Scherpenheuvel
terecht in Kevelaer. De koopman Hendrick Busman
kwam rond Kerstmis 1641 vanuit Weeze voorbij het
(toenmalige) hagelkruis in de buurt van het dorp
Kevelaer en hoorde er een stem die hem vroeg op
deze plek een kapelletje te bouwen. Nog een 2- tal
keren heeft hij dezelfde stem op dezelfde plaats
vernomen. Voor Pinksteren 1642 had Hendricks
 vrouw Mechteldt ’s nachts een visioen; een groot
stralend licht met de afbeelding van een kapelletje
en daarin een prentje met de afbeelding van Onze

Lieve Vrouw van Luxemburg. Enkele dagen daarvoor
had ze twee van deze prentjes gezien in handen van
2 soldaten.  Busman bouwde met materiaal van de
pastoor van Kevelaer het kapelletje en via de mili-
tairen gelukte het Busman om het prentje terug te
krijgen. Hij gaf dit uit voorzorg aan de paters Capu-
cijnen, die het drie dagen bewaarden. Daar haalde
pastoor het prentje op en plaatste het meteen in
het kapelletje. Dezelfde dag reeds kwamen veel -
mensen uit Geldern en andere plaatsen naar het
kleine genadekapelletje. Tot de dag van vandaag
blijven de pelgrims en bezoekers afkomstig uit alle
windstreken naar Kevelaer komen. 
Dit verhaal is door het volk van generatie tot gene-
ratie doorgegeven
 
Kom je nog eens in Kevelaer, let dan eens op het
volgende: In de Genadekapel zie je thans een
zeshoekige barokke koepelbouw (zie ook foto) .
Duidelijk is te zien dat zij een klein kapelletje om-
sluit. De gedenksteen van Hendrick Busman -aan
de onderzijde-  en de kopergravure met prentje van
de Luxemburgse Madonna - in het midden-  bevin-
den zich in het oude gedeelte van dit kapelletje. 
 
Een straat in Kevelaer draagt de naam Busmanstras-
se. Ook zie je tegenover ‘Kaenders mode’ nog een
levensgroot bronzen beeld van de man Hendrick
Busman (zie onderstaande foto) die Kevelaer eigen-
lijk beroemd maakte.
 
GvR.
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Mooi weer, goede sfeer, geslaagde fietstocht!

 
Een temperatuur van rond de 26 graden is in elk
geval ideaal om te fietsen.
Totaal 48 leden starten op 9 juli 2013 bij de biblio-
theek aan de Veerweg voor de jaarlijkse fietstocht
van de KBO Velden. Jac Vermazeren heeft de route
die we gaan fietsen reeds eerder uitgezet. Het totaal
aantal fietsers wordt in 4 groepen van 12 personen
verdeeld. Voor en achter elke groep fietst iemand
met een veiligheidsvest. Zij zorgen er voor dat elke

groep op een kruising veilig kan oversteken. Bêr
Geelen en Hay Reijnders sluiten de stoet met hun
scootmobiel. Via Schandelo, ‘Jagersrust’, een ge-
deelte Duitsland, en het Hanik, stoppen we nabij de
Lingsforterweg voor een eerste pauze. Daarna
fietsen we een gedeelte van de Toeristenweg, de
heel mooie Twistedenerweg in Wellerlooi en komen
dan uit op de Rijksweg bij ‘Hostellerie De Hamert’.
Verder binnendoor naar het Café-Restaurant bij de

‘Hertog Jan bier-
brouwerij' in Arcen
waar we onze 
tweede pauze heb-
ben. Even bijkomen
met koffie en vlaai,
of iets anders en
ontspannen, samen
gezellig babbelen.

Na deze pauze gaan we binnendoor weer huis-
waarts. Bij de bibliotheek in Velden hebben we er
36,5 kilometer opzitten. Aan de positieve reacties –
gericht aan Jac, onze leider- is te merken, dat ook
de fietstocht dit jaar weer bijzonder geslaagd is.
GvR.

50 Plus beurs in Utrecht
De 50 Plus Beurs wordt
gehouden van dinsdag
17 tot en met zaterdag
21 september in de

Jaarbeurs te Utrecht naast Utrecht Centraal: 600
stands in 6 hallen bieden volop informatie, amuse-
ment en voordeel. De beurs is open van 10.00 tot
17.30 uur. Dit jaar is het thema van de beurs ‘Vier
’t leven!’.
Via de NS kunt u een NS e-ticket bestellen. Voor

€ 24,- per persoon ontvangt u een dagretour 2e klas
naar Utrecht en toegang tot de 50 Plus Beurs in de
Jaarbeurs in Utrecht, inclusief gratis taart en
beurstas met inhoud. De tickets zijn te gebruiken -
van 17 t/m 21 september 2013.
 
Aanvullende voorwaarden onder: www.spoordeel-
winkel.nl
 
 

Gezocht/gevraagd: Nieuwe webmaster voor onze KBO-web-
site.

De KBO Velden met bijna 450 leden heeft al enkele
jaren een website. We zijn op zoek naar een nieuwe
webmaster, die als vrijwilliger onze site verder wil
ontwikkelen en onderhouden.
De site is gebaseerd op het programma Joomla.

Enige kennis van dat programma is nuttig, maar
niet noodzakelijk.
Wij bieden uitdagend vrijwilligerswerk in een dyna-
mische vereniging en goede scholingsmogelijkhe-
den.
Heeft u belangstelling en/of wilt u verdere informa-
tie, neem dan contact op met Jo van Keeken, tele-
foon 472 12 01 of met Ger van Rensch,  telefoon
472 17 97. 


