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Oog voor Senioren

  Kermismatinee op 19 juni 2014 weer  gezellig
Om 14.00 uur opent
onze voorzitter, Ine
Jacobs, de dansmid-
dag en zij heet ieder-
een van harte wel-
kom. Ook maakt zij
van  de gelegenheid
gebruik om alle spon-
soren te bedanken
voor het schenken
van de prijzen voor de
inmiddels vertrouwde
tombola die bij deze

middag hoort. Mede daardoor komen we uit de
kosten en kunnen we onze senioren deze gezellige
dansmiddag aanbieden.
Daarna start het orkest het ‘Midlife Combo’  met de
openingsdans. Al weer voor de 12e keer spelen zij
voor ons de Foxtrot, Tango, de Engelse en de
Weense Wals, Losse Polka ….. en noem maar op.
Het is gezellig druk en  er zijn 65 personen aanwe-
zig. Onder de aanwezigen ook diverse mensen die
van buiten Velden komen. De organisatie is blij met
alle 50-plussers die naar het matinee komen. Deze
extra mensen, maar ook diegenen die er voor zorgen
dat deze mensen komen dansen, zijn we dankbaar.
Gezellig druk, een drankje op zijn tijd en mooie
dansmuziek doet terugdenken aan de plezierige

sfeer bij dansmatinees uit vroegere tijden.
In de pauze is er volop ruimte voor de Line Dance
Combia en het is mooi om te zien hoe de pasjes vol
passie worden gezet op een  prima dansvloer.
Dan kondigt Ine de tombola aan. Enkele dames gaan
aan de slag om loten te verkopen.
Tussentijds speelt het orkest mooie dansmuziek en
wordt er volop gedanst.
Tijdens de volgende pauze verzorgt Ine samen met
enkele dames van de organisatie goed en vlot de
tombola. Zelfs mensen die zeggen: "Ik win nooit
iets", gaan met een prijs(je) naar huis.
Na de tombola is er voldoende tijd om te dansen en
te praten. Voordat we het in de gaten hebben is het
al weer 18.00 uur, het einde van een gezellige,
ontspannen dans-, kijk- en praatmiddag.
 
Dit moeten we erin houden, dus mensen:
 
Kom allemaal weer terug op zaterdag 29 no-
vember 2014, dan dansen we weer verder op het
‘Sintendrismatinee’.
 
Zegt het voort!!’
 
Dank aan de organisatie, aan de gulle gevers en aan
het ‘Midlife Combo’.
 

Waarschuwing voor oplichting
Thuiszorg waarschuwt de KBO-Velden voor het
volgende:Regelmatig komt het de laatste tijd voor
dat klanten in het werkgebied van de Thuiszorg
worden gebeld dat ze van de zorg een mooie prijs
hebben gewonnen ter waarde van € 25,- of € 45,-.
U krijgt even later wel de mededeling dat u wel de
verzendkosten van € 8,95 dient te betalen. Vrien-
delijk verzoeken ze u om deze kosten van uw

bankrekening af te mogen schrijven. Daarvoor
hebben ze uw rekeningnummer en pincode nodig. 

Oplichting! Wees altijd alert
als u een telefoontje krijgt of
iemand bij u aan de deur komt
en geef in elk geval nooit de
pincode. 

 
Door vakantie kom je in de wolken.
Vakantie...beter dan goed.
 
 

 
Vakantie, een beetje vreemd maar wel lekker.
Vakantie stopt niet.
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Proteion - veiligheid in en om de woning
Tijdens de slecht be-
zochte (10 aanwezige
leden) inloopmiddag
op 10 juni hebben de

dames Franceé Munninghof en Franca Gost van
Proteion een presentatie gehouden over de zorg die
Proteion kan aanbieden in Noord-en Midden-Lim-
burg. De presentatie was met name toegespitst op
het thema veiligheid.
 
Tijdens hun inleiding geven de dames aan hoe de
zorg in Nederland is georganiseerd, echter de ge-
zondheidszorg in Nederland verandert in rap tempo,
dat geld ook voor de thuiszorg. Zo zijn gemeenten
sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor het
toekennen van o.a. huishoudelijke zorg, terwijl
andere vormen van zorg via de AWBZ worden gefi-
nancierd, dat gaat in 2015 kompleet veranderen.

Aan de hand van vele voorbeelden geven de dames
voorlichting op het gebied van het veilig wonen in
en om het huis: waar kunt u zelf op letten om uw
veiligheid te bevorderen? Met aandacht voor leef-
gewoonten, gezonde voeding, voldoende beweging,
brandveiligheid en aanpassingen in uw woning kunt
u veilig en zelfstandig thuis blijven wonen.          -
                                                                              

Zorgalarmering, Zorg TV en bewegingssensoren in
huis zijn actuele voorbeelden van technologie in de
zorg waardoor mensen zelfstandig thuis kunnen
blijven functioneren. Proteion Thuis loopt voorop in
het gebruik van deze toepassingen, die Zorg op
Afstand worden genoemd en de fysieke zorg onder-
steunen.

Tijdens de bijeenkomst worden een groot aantal tips
gegeven om de kans op vallen in huis te verkleinen.

Uitleg wordt aangereikt over consultatie voor seni-
oren, een gratis dienst van Proteion Thuiszorg
(onderdeel van Proteion Thuis) en VieCuri Vitaal,
waarbij een consultatieverpleegkundige 65-plus-
sers thuis bezoekt en via diverse testjes de gezond-
heid en de veiligheid in huis inventariseert met als
doel eventuele gezondheidsrisico’s vroegtijdig te
signaleren.
 
Proteion Thuis heeft in heel Noord- en Midden-Lim-
burg uitleenpunten gecreëerd, waar u terecht kunt
voor de gratis uitleen van medische hulpmiddelen.
Proteion informeert u graag waar en wanneer u
daarvoor terecht kunt. Zie eveneens: www.protei-
on.nl
 
Huub van den Hombergh

Cursus: Fietsen is genieten!
Een 2-tal vrijwilligers van de
Nederlandse Toer Fiets Unie
(NTFU) gaven in opdracht van de
KBO-Limburg op dinsdag 6 mei
2014 in Baexem de cursus: Fiet-

sen is genieten!  Namens de KBO-Velden namen Jac
Vermazeren en Sraar Lommen deel aan deze cursus.
De vrijwilligers van de Nederlandse Tour Fiets Unie
besteden in de dagcursus veel aandacht aan de
volgende zaken:
Instructeur en begeleiders van groepen, 
Aanvoelen wat de groep kan en wil; begeleiders
aanstellen en instrueren; Instructie aan de groep;
gedragscode aan de fietsers geven.
Verzekering, 
De vrijwilligers zijn WA verzekerd via de KBO en
binnen de gemeente waar zij wonen zijn ook afspra-
ken.
E-bike, 
Wettelijke eisen;  risico ouderen : met name bij het
op- en afstappen,  bij het omgaan met hogere
snelheid en bij beheersing van de E-bike; de soorten
E-bike.
Wegmarkering en verkeersborden, 
Alleen de belangrijkste wegmarkeringen en ver-
keersborden die voor de fietsers van belang zijn
worden in de cursus behandeld.
Routes en routebeschrijving,
Soort routes; routebeschrijving en afkortingen.

Veiligheid,
Wat doen we zelf; gedragsregels voor het veilig
fietsen in een groep; aandachtspunten voor bege-
leiders; tekens en regels die we gebruiken; rekening
houden met elkaar en tips voor de groep.
 
Veel van bovenstaande onderwerpen zijn niet
vreemd voor ons, maar er zijn ook veel zaken die
wij nog kunnen verbeteren. Zijn er echter na het
lezen van bovengenoemde beknopte opsomming
nog onderwerpen waarvan u denkt: ‘Daar wil ik
eigenlijk toch iets meer van weten, kijk dan eens op
de website van de Nederlands Toer Fiets Unie www.
ntfu.
 
De heren Jac Vermazeren en Sraar Lommen zijn
overigens ook graag bereid u te informeren/advise-
ren over bepaalde zaken.
 
Kortom het is – voor ons zelf maar ook voor anderen
- altijd goed om de veiligheid op fiets/ E-bike  te
verbeteren. Niet voor niets geeft de ‘onderzoeksraad
voor veiligheid’ aan dat per jaar circa 50 doden en
ruim 9.000 ernstig gewonden vallen in het fietsver-
keer, waarbij geen auto’s of vrachtauto’s zijn be-
trokken.
 
GvR
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Zörg veur de Zörg 
De fysiotherapeut kniep d'r tusseoet.
De logopediste is sprakeloos.
De podotherapeut zit met kromme tieëne.
De KNO arts krieg d'r eine brok van in ziene kael,
haen veult zich beej de neus genome.
De plastische chirurg wuurt ein oer aangeneid.
De augarts zuut ut somber in.
De neuroloog krieg d'r de zenuwe van.
De verloskundige zit met de nao weeë.
De gynaecoloog baart ut zurg.
De uroloog veult aan z'n water dat ut neet good geit.
De anesthesist is van de zök.
De cardioloog bekiekt ut met blooiend hert.
De dermatoloog krieg d'r kiepevel van.
De geriater krieg d'r gries haor van.

Veur de chirurg sniejt ut mes neet mier aan twieë
kante.
De hematoloog wuurt ut blood onder de naegel
oetgehaald.
De gastro-enteroloog haet der ziene boek vol van.
De internist wuurd binnesteboete gekierd.
De dieëtiste kan gen pap mier zegge.
De psychiater sniejt ut door de ziel.
De traumatoloog ergert zich bont en blauw.
Veur de apotheker is ‘t ein bittere pil.
De tandarts zuut d'r gen gaat mier in.
Oh jao, en de patient?
Dae is der doeëdkrank van.
 
Frans Theeuwen

Voortgang bouw BMV

Op zaterdag 24 mei 2014 houden alle aannemers
binnen Nederland een open dag ‘Dag van de
bouw’ op de bouw die ze voor hun opdrachtgever
realiseren. Ook voor de nieuwbouw van de nieuwe
Brede Maatschappelijke Voorziening in Velden is dit
het geval.
Helaas is dit niet gepubliceerd in het ‘Klokje’.

Dankzij een tip van Renita grijp ik de mogelijkheid
aan om even te gaan kijken en enkele foto’s – zie
collage- te maken.
Korte samenvatting van de rondgang:
Foto 1 laat de ruimte zien waar de biljarts, de bibli-
otheek en een ontmoetingsruimte  komen.
Deze ruimte, waar veel glasopeningen inzitten,
wordt in de toekomst veel door de KBO gebruikt.
Links op de foto is van de hoofdentree nog een
gedeelte zichtbaar. Aan de genoemde ruimte sluit
de hal en het theatercafé aan.
Er is geen foto is gemaakt van de theaterzaal met
het podium. Vooral het podium oogt heel ruim en
de grote zaal is te verdelen in een aantal kleine zalen.
Op de foto’s 2 en 3 ziet u de grote – wat is deze
ruim- sporthal. Duidelijk weergegeven zijn de
spanten en de wanden die - volgens de uitvoerder-
in het zicht blijven. 
De foto’s 4, 5 en 6 zijn gemaakt in of buiten de
school. Bouwkundig is er al veel gerealiseerd. Het
dak, het metselwerk met kozijnen en de wanden
van de lokalen zijn zo goed als gereed. Direct valt
op dat de kozijnen tot de vloer doorlopen.
Op foto 7 ziet u 2 leden van de KBO – Jeu en Wil-
die even heel rustig evalueren na een bezoek aan
de open dag van de BMV.
Foto 8 geeft tenslotte nog aan dat er ter plaatse de
‘Dag van de bouw’ wordt gehouden.
Na de rondgang vragen we aan de uitvoerder:
Wanneer wordt de bouw opgeleverd?
Het antwoord van hem is: Ik geef hier echt geen
antwoord op, vraag dat maar even aan de gemeen-
te Venlo.
 
GvR

Soms ligt helpen voor de hand,  je moet het alleen nog even
doen.
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Op bezoek bij...
Het is buiten mooi weer en daarbij ook nog lekker
warm, dus een mooie gelegenheid om ergens op
bezoek te gaan om daar herinneringen op te halen
van wat vroeger zo al plaats heeft gevonden in onze
jonge jeugd en in het latere leven.
 
Geboren in Velden op 09-09-1934 als tweede in de
rij van vijf kinderen en dat waren drie meisjes en
twee jongens. Als de tijd er aankomt om naar school
te gaan, begint het meestal met (in die tijd de ge-
woonste zaak van de wereld) de bewaarschool met
haar eerste lerares Zuster Norberta. Als die tijd erop
zit, gaat ze naar de lagere school en daar ontmoet
ze bij binnenkomst als eerste juffrouw Koopmans
en dat werd dus haar lerares in de eerste klas. Als
ze de zesde klas heeft afgemaakt, en dus de lagere
school in zijn geheel, is het tijd om de handen uit
de mouwen te steken en gaat ze werken als
schoonmaakster bij de familie Kusters in Venlo en
tevens bij een dochter en haar man van dezelfde
familie. Het was een vaste gewoonte dat ze iedere
dag voordat ze naar huis fietste, ging wandelen met
de kinderen van dat gezin naar Velden op en neer
en daarna fietste ze weer naar huis in Velden. Maar
daarbij is het niet gebleven want ook bij Mevrouw
Mulkens, die bedlegerig was, met twee kinderen van
twee en drie jaar, Ria en Teun, heeft ze haar hulp
aangeboden.
Dan gaat ze werken in de Coöperatie in Velden en
als tijdens een weekend in Arcen het Ha-Ho-Ja, feest
(een afkorting van Harmonie Honderd Jaar Arcen)
plaatsvindt, ontmoet ze daar haar grote liefde Frans
met wie ze na ongeveer vier of vijf jaar verkering
gaat trouwen. Eerst voor de wet op het Gemeente-
huis in Arcen en later zoals gewoonlijk in die tijd
wordt het kerkelijk huwelijk gesloten op 21-04-1956
in de St. Andreaskerk in Velden. Wat mij altijd is
bijgebleven dat is dat toen wij uit de kerk dus na de
huwelijksmis naar buiten kwamen er een erehaag
werd gevormd door alle 1e-elftal spelers van R.K.
DEV uit Arcen waar mijn man in die tijd in het
eerste elftal speelde en dat is echt om nooit te
vergeten, wat ik ook nooit zal doen.
Hun eerste liefdesnestje was in haar ouderlijk huis
aan de Rijksweg in Velden waar ze twee jaar hebben
gewoond en daarna zijn ze gaan wonen op de Oude
Venloseweg met huisnummer 36. Hun eerste kind,
zoon Huub, werd nog geboren in het ouderlijk huis
van de bruid. Dochter Petra is geboren op de Oude
Venloseweg. Daarna is het gezin verhuisd naar de
woning t.o. Mieê Frenske, een adres dat vele oude-
re Veldenaren zich wel zullen herinneren, en daar
zijn ze 17 jaar blijven wonen, totdat ze verhuisd zijn
naar de Pastoor Kesselstraat 9 in Velden-Oost.
Dan even terug naar vroegere tijden en dat betreft
de vakanties, die ze samen met haar man en zusje
Ger en Zwager Cuuëp (Jacob) naar verschillende
steden en landen in de loop der jaren hebben ge-
maakt. Om er maar eens een paar te noemen:
Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Oostenrijk, België,

eigenlijk te veel om ze allemaal op te noemen. Het
kwam vaak voor dat wij een huisje huurden voor
een week en dan was het de vaste gewoonte dat
mijn man zorgde voor het warm eten wat hij altijd
graag deed want dat  was een grote liefhebberij van
hem, en Cuuëp die zorgde voor het ontbijt zodat de
taken goed verdeeld waren. Maar het opruimen
daarna was gereserveerd voor mij en mijn zusje
Ger. Tijdens ons verblijf in bepaalde steden en
landen hebben wij vaak verschillende museums
bezocht maar ook veel mooie wandelingen gemaakt
langs veel bezienswaardigheden ter plaatse. Een
daarvan is mij altijd bijgebleven en dat was toen ik
met mijn vriendin Angelique samen in Wenen was.
We hebben toen een uitvoering bezocht en dat was
wat in Wenen op Nieuwjaarsdag altijd wordt ge-
speeld en op tv wordt uitgezonden.
Wij zijn ook veel jaren achter elkaar naar de wijn-
feesten in Mehring bij Trier gegaan en daar hebben
we echt heerlijk kunnen genieten van de sfeer en
muziek en de wijn natuurlijk want dat hoort bij een
dergelijk gebeuren.
Nog meer hobby’s. Naast vakanties was dat het
fietsen naar alle windstreken en plaatsen, en jaren
achterelkaar heb ik voor de vereniging EVA in Vel-
den fietstochten uitgezet die, nadat wij ze in kaart
hadden gebracht, eerst getest werden door mijn
man en zijn vriend. Ik ben ook altijd fan geweest
van het korfballen en wat ik veel thuis in mijn vrije
tijd heb gedaan was wenskaarten maken.
Ook in de voetbalsport ben ik altijd erg geïnteres-
seerd geweest. Als IVO thuis speelde, ging ik aan
de hand van mijn ouders naar het voetbalveld maar
dat is later, na mijn huwelijk, wel veranderd want
mijn man speelde in het eerste van DEV  Arcen en
zodoende werd ik supporter van DEV.
Naast mijn huishoudelijke werkzaamheden heb ik
nog altijd veel interesse in het kijken op de tv naar
bijvoorbeeld kookprogramma’s en natuurfilms en
vooral in deze tijd naar het voetballen op het WK in
Brazilië van het Nederlands elftal. Maar, en dat staat
voorop, mijn interesse gaat uiteraard als eerste uit
naar mijn kinderen en kleinkinderen en dat zijn Rick
en Carmen van Huub, en Teuntje en Maartje van
Petra en Jos.
Maar nu is het zover beste lezers van onze mooie en
verzorgde Nieuwsbrief. Weet u waar ik deze keer op
bezoek ben geweest? Neen? Dan zal ik het u zeggen.
Maar eerst overhandig ik haar voor het spontaan
meedoen aan deze ‘Op bezoek bij’ de fraaie balpen
van de KBO als blijk van waardering.
 
Ik was op bezoek bij...  
       
Riek Timmermans    
of zoals men haar vroeger hier in Velden kende onder
haar meisjesnaam: Riek Geelen

Frans Theeuwen
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Weet je nog van toen?

Dit is een foto gemaakt van de dames van korfbal-
club Swift. De succesvolle korfbalclub Swift werd
opgericht in 1950. Swift veroverde in 1962 de
kampioenstitel in de eerste klasse van de R.K.L.D.
K., afdeling Noord-Limburg. In hetzelfde jaar werd
Swift kampioen van Limburg in de eerste klasse.
Opmerking redactie: Intussen weten we allemaal
dat diverse teams van Swift al vele malen het Ne-
derlands kampioenschap hebben binnengehaald.
Deze foto met tekst en namen is afkomstig uit:
Deel 2 ‘Kent u ze nog ….  de Veldese Kiêszek’ van
Sef Janssen en Sjaak Theelen.

Op de foto staand van links naar rechts:
Wethouder P. Coenders; burgemeester W. Linders;
Annie van Hees; Jo Brueren; Mia Beurskens; Nellie
Ewalts; secretaresse Maria Clabbers; Els Fleuren;
Gerda Beeker; trainer Jan Kroonenberhs en voor-
zitter Jan Litjens.

In de onderste rij zittend van links naar rechts : 
Els Ewalts; Maria Haanen; Tiny Geurts; Maria Smits;
Nellie Haanen en Tilla Driessen.
 
 

Column - broodje tamme eend
Een aantal jaren gele-
den heb ik met vroeg-
pensioen het bedrijfs-
leven verlaten, met
een aantal collega’s
heb ik nog steeds re-
gelmatig contact.
Met een van mijn oud-

collega’s had ik een lunchafspraak gemaakt.  We
wilden wel weer eens bijpraten. Hij weet een leuke
gelegenheid, een restaurantje dat wordt gerund
door een aantal mensen met beperkingen.
Het is voor hen lastig  zo niet onmogelijk om een
betaalde baan in het vrije bedrijfsleven te krijgen.
Door heel Nederland verspreid zijn er diverse instel-
lingen die initiatieven ontplooien werk te creëren
waardoor ook deze medeburgers een plek hebben
op de arbeidsmarkt.

Vaak trekken deze bedrijven een publiek dat zich
sociaal voelt en gedraagt. Daarmee creëert dit pu-
bliek, onbedoeld, een bepaalde sfeer waardoor

ander publiek geneigd is er niet binnen te stappen.
Van geitenwollen sfeer is lang niet iedereen gediend.

Het restaurant waar wij hebben afgesproken is een
oude opgeknapte boerderij maar ziet er gezellig
ingericht uit. In niets doet het onder voor andere
eetgelegenheden.
Ik ben op tijd, de oud-collega laat nog wat op zich
wachten en in afwachting van zijn komst neem ik
alvast een drankje.

Als hij is gearriveerd en we ons hebben gesetteld
komt de kaart op tafel. De dagspecial is, vertelt de
jonge vrouw die ons bedient, een broodje tamme
eend. Wij bestellen de dagspecial.
Als onze bestelling wordt geserveerd kan ik het niet
nalaten om te vragen hoe ik kan zien of het tamme
eend is en geen wilde eend die in plakjes op mijn
bord ligt.

De serveerster zegt: “Het is tamme eend, maar ik
was er al op voorbereid dat dit soort vragen gesteld
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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
Bep Felten Bestuurslid 077-472 1527  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-472 2968 chritjanssen@ziggo.nl
Wil Scheffer Bestuurslid 077-472 2782 jw.scheffer@home.nl
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-472 2064  

Gerda Driessen Aspirant bestuurslid 077-472 1467 haiengerdadriessen@ziggo.nl
Ger Peeters Adviseert het bestuur 077-472 1422 gerpeeters@home.nl

 *ook ledenadministratie    

zouden worden." Oei, hier ga je dus af en word je
op een vriendelijke maar afdoende manier op je
nummer gezet. Ik heb bewondering voor de ser-
veerster.
 
Even later komt een mevrouw in een elektrische
rolstoel de zaak binnen. Het gaat moeizaam. Zij
krijgt een tafeltje toegewezen en een andere ser-
veerster helpt haar uit haar jas. Het is duidelijk dat
deze klant dit zelf niet kan, het uittrekken van de
jas is een ingewikkelde klus. Zij bestudeert de kaart
en doet haar bestelling. Als haar eten wordt geser-
veerd komt de serveerster naast haar zitten, snijdt
het eten voor haar en reikt haar het eten aan. Alles
heel natuurlijk, het is de normaalste zaak van de
wereld.
 

De schotel met het  broodje tamme eend is fraai
opgemaakt, het smaakt me prima.

Mijn oud-collega en ik hebben veel te bepraten en
we nemen er de tijd voor. Uiteindelijk wordt het dan
toch tijd om op te stappen. We willen beiden elk ons
deel van de rekening betalen. Geen punt, onze
serveerster slaat aan het rekenen en maakt keurig
een rekening voor ons beiden op.
We hebben heerlijk gegeten, zijn weer bij en beslui-
ten om t.z.t. nog eens op dezelfde plek te lunchen.
Want waar vind je zo’n prettige bediening en waar
raak je zo goed van je vooroordelen af?
 
Huub van den Hombergh

WMO: Uitgangspunten voor de gemeente:
Gezinnen worden ster-
ker als ze de regie over
hun eigen leven voe-
ren. Wij zullen dan ook

de samenleving samen zo vorm moeten geven, dat
mensen zelf en met hulp van anderen hun proble-
men oplossen en geen of minder een beroep moeten
doen op de overheid. De overheid moet wel voor
een vangnet zorgen, als blijkt dat mensen niet in
staat zijn zelf de regie te voeren.
De taak van de gemeente omvat vier elementen:
Het zoveel mogelijk voorkomen van problemen
(preventie)
Mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijk-
heid en capaciteiten en het systeem van voorzienin-

gen en regelingen simpeler en overzichtelijker
maken.
Vraagstukken in een huishouden in onderlinge sa-
menhang bekijken.
Recht op voorzieningen is geen automatisme, maar
er is wel een goed vangnet ‘op maat’ voor mensen
die het echt niet zelf redden
 
Een belangrijke taak hierbij ligt bij de wijk, in ons
geval het dorp Velden zelf. Daar kennen mensen
elkaar en zijn velen bereid elkaar te helpen. Daar
komen problemen in een vroeg stadium in beeld en
kan worden gekeken of iemand ondersteuning be-
hoeft.
 

Uit de bestuursvergadering van 4 juni 2014
Voor de vergadering heeft een gesprek plaats met
een afvaardiging van de biljarters over de verhuizing
naar de BMV en in verband daarmee de aanschaf
van 2 nieuwe biljarts.
 
Aan het begin van de zesde vergadering van dit jaar
komt Frans Vousten maar liefst 7 nieuwe leden
melden.

Het reisreglement wordt aangepast, vooral wat
betreft de (beperkte) teruggave bij annulering.
 
Verder is het o.a. gegaan over: de verslaglegging
van de vergadering, de website, de organisatie van
de inloopmiddagen, de vergadering van het Regio-
bestuur, het dansmatinee en de fietstocht.
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Excursie, inloopmiddag Houthuizermolen Lottum op 20 mei
Op deze zeer warme
lentedag waren we met
8 personen te gast in de
Lottumse Molen. Onze
Molengids Fried Kelt-
jens had op 20 perso-
nen gerekend maar he-
laas hebben we dit aan-

tal niet gehaald. Het fijne van dit kleine groepje was
dat we alle aandacht kregen en dat we al onze
vragen kwijt konden.
Allereerst werd er begonnen met koffie en een
lekkere molenkoek. Ondertussen begon de gids de
geschiedenis van de molen te vertellen.
Lottum kent reeds vanaf de Middeleeuwen een
windmolen. Deze molen maakte deel uit van een
leengoed waaronder ook een watermolen en een
boerderijencomplex vielen. Dit leengoed was eeu-
wenlang in handen van diverse adellijke families.
Na de Franse revolutie begin 19e eeuw kwam het
leengoed in handen van particuliere eigenaren en in
1816 werd de voorloper van de huidige molen ge-
bouwd. Vervolgens hebben generaties molenaars in
zowel water- als windmolen tot midden 20e eeuw
tarwe, boekweit en gerst gemalen.
Met de opkomst van andere energiebronnen zoals
kolen en olie was het economisch nut van de molens
al enige decennia tanende. Het definitieve einde van
de molen voltrok zich echter in november 1944 toen
de Duitsers bij hun terugtrekking uit ons land deze
molen opbliezen.
De ontstane ruïne heeft er vervolgens tientallen
jaren als zodanig bijgelegen en werd langzaam
overwoekerd door het groen totdat in 2008 vanuit
een initiatief uit de Lottumse bevolking toch nog met
de herbouw werd gestart. Nog geen jaar later
schitterde de molen weer in volle glorie op de
prachtlocatie aan een steilrand langs de Maas.
Na  deze inleiding kregen we een rondleiding met
de gids door de molen van laag tot hoog!

Dat was van de meelzolder naar de steenzolder en
vervolgens via de luizolder naar de kapzolder.
Op elke zolder kregen we tekst en uitleg over de
werking van de  onderdelen. Het was  indrukwek-
kend om te zien hoe men vroeger met een “boeren-
verstand” een dergelijke constructie en mechanisa-
tie heeft kunnen bedenken en maken, van hout,
ijzer en touw.
De molen is gerestaureerd met behulp van sponsor-
gelden en subsidies en is momenteel eigendom  van
het Limburgs Landschap.
In de molen zijn 4 molenaars actief, die hiervoor
een speciale opleiding van 2 jaar hebben gevolgd.
Men beschikt over 8 rondleiders en een ontvangst-
groep van 14 personen. Al deze mensen zijn vrijwil-
ligers en per gewerkt uur ontvangt de Molenstichting
een subsidiebedrag vanuit Brussel. Al met al was
het een interessante middag en ik sluit af met een
 (molen) vraagstelling:
 
“Wie ben ik…….?
 Hoog geboren
 Laag geschoren
 Tussen de stenen
 Mijn naam verloren.”                                        -
                                                                     
MJP.

 
 
 
 
 
 
 

Aan de ‘grenspaol’ en ‘smokkelaarspad’
Zoals u wellicht weet rea-
liseerde de Stichting Vel-
dense Volkscultuur afge-
lopen 10 jaar diverse pro-
jecten zoals het Gekke
Maondaag-kunstwerk op
de Markt, de wandelroute

in het buitengebied en de uitgave van een boek over
de historie van de Gekke Maondaag.

Thans is in voorbereiding de projecten aan de ‘-
grenspoal’ en ‘smokkelaarspad’. De Stichting heeft
het voornemen om dit project – samen met de di-
verse betrokken partijen- nog dit jaar af te ronden.
Het hoogtepunt vormt het grensfeest, waarbij het
grensmonument zal worden onthuld. Er is nog geen
datum vastgesteld voor het eerste grensfeest.
Kijk ook op : www.veldense-volkscultuur.nl
 

Op zien Veldes plat
Opa zit in eine luie stool en snurkt wie nog nie. Ziene
kleinzoeën Hansje steit naeve Opa en is den ganse
tied aan de knuip van Opa zien euverhemd aan ut
dreije. Dan kumpt Mam binne en zaet: “Jungske ,
wat biste toch aan ut doon?” 

“Mam”, zag Hansje, “ ik bin al den ganse tied eine
andere zender aan ut zeuke.”  
 
Frans Theeuwen
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Voorjaarsreis KBO naar het Overijsselse Salland

27 mei j.l. is het dan weer zover: de traditionele
voorjaarsreis staat op het programma en wel naar
Overijssel. Om even na achten vertrekken we onder
een druilerige regen met 58 reizigers naar Dalfsen,
nabij Ommen, de meest toeristische stad van Ne-
derland. De busrit voert ons langs Nijmegen/Arn-
hem, de Betuwe en de Veluwe en op de aangegeven
tijd arriveren we in Dalfsen voor de koffie en het
gebak. Het café-restaurant draagt de naam Madrid,
die door de vorige eigenaar is bedacht. Dalfsen is
een kleine gemeente van zo’n 20 duizend inwoners
gelegen aan de Overijsselse Vecht. Die staat op onze
reisdag zo hoog door extreme regenval, dat de
boottocht afgeblazen moet worden. Hiervoor heeft
de reiscommissie als alternatief een boottocht op
het Veluwemeer vanaf Elburg bedacht.
 
Na koffie en gebak begint de rondrit door landgoed
Het Laer bij Ommen: het middelpunt van het groe-
ne hart van Overijssel volgens onze gids. Het
dorpje Vilsteren is financieel sterk ontwikkeld want
daar ligt het grootste gasverdeelstation van Neder-
land. Vilsteren is een katholieke enclave in een
overwegend protestantse omgeving.
Ommen is de toeristenstad van Nederland waar in
de zomer zo’n 60 duizend toeristen op afkomen die
dan de rond 70 campings bevolken. Het landgoed
Het Laer was in de vorige eeuw lange tijd in het bezit
van de familie Van Palland. Pachtboeren mochten
hier hun producten verbouwen, echter zonder be-
strijdingsmiddelen te gebruiken. Later is dit land-
goed overgedragen aan het Gelderse Landschap,
die de vele singels in de weilanden en de akkers wist
te behouden. Op dit landgoed mag gekampeerd
worden, maar alleen gedurende 6 weken in de
zomer.
We verlaten het landschapspark en komen in een
agrarisch gebied, waar vroeger veel vennen te
vinden waren, te midden vannogal schrale grond.
Grote boerderijen liggen verspreid in het land met
veel akkers en weilanden eromheen. We komen door

Eerde, waar kasteel Eerde een openluchtmuseum
heeft met een verhaal. Een filosoof hield hier in de
vorige eeuw lezingen, die zo veel bezoekers trokken,
dat de mensen veel overnachtingen nodig hadden,
waardoor hier het toerisme is ontstaan. Vanaf Eerde
vervolgen we onze weg naar de Archemerberg en
de Lemelerberg, die ontstaan zijn in de IJstijd en
samen een groot natuurgebied vormen met veel bos
en heide, die regelmatig door schapen bezocht moet
worden om vergrassing tegen te gaan.
 
Via deze heuvels vervolgen we onze weg terug naar
Dalfsen, waar een koffietafel voor ons klaar staat.
Hierna bezoeken we Expo-Madrid, een zaal extra
gebouwd om een kopie van de Nachtwacht te
kunnen herbergen. Die kopie is geschilderd door Jan
van der Horst, een huisschilder die zich in de jaren
tachtig van de vorige eeuw bekwaamd heeft in de
schilderkunst. Hij heeft de Nachtwacht in zijn oor-
spronkelijke grootte (3.90X 4.80 m) geschilderd en
met voortreffelijk resultaat.
 
Na de uitleg over de opbouw van het schilderij, gaan
we richting Elburg voor de alternatieve rondvaart
op het Veluwemeer, maar ook hier zijn de weergo-
den ons niet gunstig gezind. Het is natuurlijk erg
jammer dat het weer de hele dag te wensen overlaat,
waar de commissie toch veel werk gedaan heeft om
een leuke dag te organiseren.
 
Na de boottocht vertrekken we richting Velden waar
we traditiegetrouw ons diner bij Toëntje geserveerd
krijgen. Maar de chauffeur wijkt nu af van de auto-
baanroute, vanwege de files (ook al ontstaan door
de regenval) en voert ons over de Veluwe richting
Nijmegen en dan op naar Velden. Het diner bij
Toëntje is weer goed verzorgd en smaakt best.
Een leuke dag, alleen jammer van het weer.
 
WS


