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Oog voor Senioren

Najaarsreis KBO-Velden
Dinsdag 23 september 2014 is
de najaarsreis van de KBO-Vel-
den. We gaan naar België en
brengen een bezoek aan Spa
en de watervallen van Coo.
Opgave voor deze reis is op

dinsdag 9 september 2014 tussen 13.30 en
14.00 uur in ‘De Kiêsstolp’.
De rest van de informatie vindt u op bijgevoegd
informatieformulier.
Belangstelling? Reserveer alvast de datum dat u zich
dient op te geven.

Rijbewijskeuringen 75-plus voor € 30,-
Iedere 75-plusser dient elke 5 jaar
een medische keuring te onder-
gaan. Bestuurders tussen de 65 en
75 krijgen een nieuw rijbewijs dat
geldig is tot hun 75ste jaar. Is de

bestuurder ouder dan 70 jaar, dan is het rijbewijs
nog maar 5 jaar geldig. 
KBO-Limburg heeft een aantal artsen bereid gevon-
den deze keuringen voor leden van de Ouderenbon-

den uit te voeren voor een speciaal tarief van € 30,-.
Wilt U gebruik maken van dit aanbod?
 
Dan kunt elke dinsdagmorgen  tussen 10.00 en
12.00 uur een afspraak maken voor de keuring op
telefoonnummer 0475-381744.
U dient uw KBO-lidmaatschapsnummer bij de
hand te houden.
 

KBO-Velden bij heropening Openluchttheater
Op zondag 6 juli
2014 is het zover.
Met extra budget-
ten en vele vrijwil-
ligersuren is hero-
pening van het
Openluchttheater een
feit. Op de foto ziet
u een 4-tal perso-

nen die het bord - behorende bij de officiële opening
door wethouder Theeuwen- zojuist hebben onthuld.
Het zijn onze KBO-leden: Frits Berden, Anneke
Knaapen, Gerda Nabben en Lei Geelen. Lei heeft er
veel tijd en moeite ingestoken om het Openlucht-

theater uit vroegere tijden –zij het in kleinere vorm-
in Velden weer terug te brengen.
De andere 3 personen hebben in het verleden
meegespeeld in de voorstellingen van onder andere
‘Marieke van Nimwegen’ en ‘Jozef in Dothan’. Dui-
delijk is deze middag te zien dat er in Velden vol-
doende mensen zijn met talent. Deze middag krijgt
dit jaar en volgende jaren uiteraard een ver-
volg.         
Volg de berichten in het ‘Klokje'
of raadpleeg www.openluchttheatervelden.nl
 
GvR
 

Evacuatie in Hoogkerk 1945
In de laatste oorlogsmaanden is een aantal Velde-
naren tijdens de evacuatie ondergebracht in Hoog-
kerk (Groningen). In samenwerking met de Histo-
rische Vereniging Hoogkerk zijn wij op zoek naar
verhalen over deze evacuatieperiode met als doel
die te bundelen. Bent u of uw familie in Hoogkerk
geëvacueerd geweest en kunt u hier wat over ver-

tellen? Dan graag een berichtje. Liefst vóór 20
september a.s. Foto’s zijn eveneens zeer welkom!
 
Hay en Jan Lucassen - mail: janlucassen@hetnet.nl
telefoon: 4722992.
Stichting Veldense Volkscultuur.
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Tips  extra hygiëne thuis
De Wereldgezondheidsorganisatie
WHO schat dat 40% van de uitbraak
van door voedsel overgedragen ziek-
ten plaatsvindt in huis. Maagdarmin-
fecties zoals het norovirus kunnen als

een lopend vuurtje rondgaan van persoon op per-
soon via de handen en oppervlakken in huis, tenzij
er wordt gezorgd voor goede hygiëne in huis.
 
De Top 10 voor extra hygiëne in huis:
Maak toilet, lichtknoppen, kranen, deurklinken re-
gelmatig goed schoon met een vochtig doekje.
 
Vochtige vaatdoekjes zijn een kweekvijver voor
bacteriën. Laat ze goed uithangen en drogen, gooi
ze elke dag in de was en vervang ze iedere maand.
Datzelfde geldt voor (schuur)sponsjes.
 
Een afvalemmer met voetbediening is beter dan één
met handbediening. Was de vuilnisbak, telkens als
je een zak vervangt met warm water en afwasmid-
del en wrijf de afvalemmer met een droge doek na.
 
Was je handen na ieder toiletbezoek, vóór het eten
of vóór de bereiding ervan.
 
95% van de bacteriën komt van buiten naar binnen;
voeten goed vegen of schoenen uit. Wat niet mee

naar binnen komt, blijft buiten.
 
Het aanrecht goed schoonmaken met afwasmiddel
en nawrijven met een schone doek. In een droge
omgeving hebben bacteriën minder kans.
 
Zorg voor een schone keuken en keukenmaterialen;
een aparte snijplank voor groente, vlees en vis.
Snijplanken en houten lepels zijn poreus en daarom
moeilijk schoon te maken. De bacteriën gaan in
poriën van het hout zitten. Goed schoonmaken met
afwasmiddel. En liefst met heel heet water.
 
Verwijder grote etensresten van je vaatwerk voor-
dat het de vaatwasser ingaat. De vaatwasmachine
dient ook regelmatig gereinigd te worden. Hiervoor
zijn speciale producten verkrijgbaar.
 
Goed luchten. Verse lucht is goed. Per dag 10 mi-
nuten ramen open, ook als het koud is.
 
Haal de koelkast één keer per maand helemaal leeg
en maak hem goed schoon. Zo voorkom je dat
bacteriën zich vermenigvuldigen en zich door de
koelkast verspreiden.
 
Tips afkomstig uit het voorjaarsmagazine van de
Zorggroep.

Van de voorzitter…..
Ook zo genoten van het mooie weer
deze zomer? Over de regen die af en
toe met bakken uit de lucht kwam
vallen praten we maar niet. We heb-
ben dit jaar de plantjes in de tuin geen

water hoeven te geven. Dat was het voordeel.       
Nu de zomer bijna ten einde is breekt er voor de
KBO een spannende tijd aan. De nieuwe Brede
Maatschappelijke Voorziening (BMV) op het huidige
sportpark is bijna gereed en zal tussen oktober en
december worden opgeleverd. Dan zullen we met
al onze activiteiten daarheen moeten verhuizen.
 
Er zijn echter nog heel veel vragen waar we nog
steeds geen antwoord op hebben.
-Is er ruimte voor alle huidige activiteiten?

-Hoe gaat de Horeca nu geregeld worden?
-Hoeveel huur moeten we gaan betalen?
 
Er is op dit moment (12 aug.) nog steeds geen
stichtingsbestuur samengesteld dat dit allemaal zou
moeten regelen. Als bestuur maken we ons hier
ernstig zorgen over maar we kunnen alleen maar
afwachten. Een ding is zeker: 'De Kiêsstolp' gaat op
1 januari 2015 definitief op slot. Met het huidige
stichtingsbestuur hebben we de afspraak gemaakt -
dat al onze activiteiten tot en met 31 december daar
nog zullen plaatsvinden.
 
Ine Jacobs
Voorzitter
 

Leercentrum Seniorweb Velden
Speciaal voor oud-cursisten
en alle 40+-ers die 'iets of
meer' met de pc, tablet of
laptop willen doen is er op

vrijdag 8 augustus 2014 weer een Open Dag gehou-
den.  Wellicht bent u er geweest of misschien ook
niet. In deze Nieuwsbrief presenteren we daarom
nog even in het kort wat op de Open Dag is kenbaar
gemaakt.
De volgende cursussen worden gegeven:
Basiscursus W7 op donderdag, bijzonder Fotoboek

op woensdagmorgen, opfriscursus op maandagmor-
gen, tablet Apple op maandagmiddag, tablet An-
droïd op maandagmiddag en de Picasa fotocursus
op donderdagmiddag.
De cursussen starten op korte termijn.

 
Belangstelling voor een van de cursussen:
Informeer vrijblijvend naar de mogelijk-
heden. 

Telefoon: 077-4721065
e-mailadres: seniorwebvelden@live.nl
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Druk maar op die knop, het ontploft echt niet............
Het is natuurlijk een grapje, die kop
boven dit artikel. Door op een knop
op een laptop (of pc, tablet,
smartphone) te drukken, vliegt niets

de lucht in. Toch zeg ik het weleens bij mijn com-
puterlessen, want 'knoppenangst' bestaat. Het komt
vooral voor bij mensen die weinig ervaring hebben
met de digitale wereld; ze overzien niet wat er ge-
beurt. Het is jammer, want daardoor maken ze
minder gebruik van internet dan ze eigenlijk kunnen
en vaak helemaal niet van social media. Daardoor
missen ze informatie, leuke contacten en nieuwe
mogelijkheden.
 
Gekke, leuke en interessante filmpjes
Let wel, niemand moet van mij op internet of soci-
al media als Facebook of Twitter, maar hoe weet je
nou dat het niets voor je is als je het niet probeert?
Afgezien van de mensen met grote afkeer, raad ik
iedereen dan ook aan om wat meer te doen dan te
googelen, te e-mailen of onlinebankieren. Kijk eens
mee met je kinderen of kleinkinderen (buren,
vrienden) op Facebook en vraag waarom zij dat zo
leuk vinden. Tieners gebruiken op het moment In-
stagram meer dan Facebook, waarom eigenlijk en
wat is Instagram? Of ga eens naar YouTube. Je kunt

er van alles vinden. Het is trouwens ná Google de
meest gebruikte zoekmachine. Er staan gekke,
leuke en interessante filmpjes op, maar ook veel
muziek, van klassiek tot koren tot Bob Dylan.
 
Meedoen
Hoewel knoppenangst ook bij jongeren voorkomt,
zijn het vooral ouderen die aarzelen. Mijn advies is
vaak: volg bij het Seniorweb in Velden een compu-
tercursus, een IPadcursus of fotocursus om je ap-
paraat te begrijpen. Zo kom je over de eerste hin-
dernissen heen. En dan ga je natuurlijk ontdekken
wat er allemaal op internet te vinden is. Via sociale
media als Facebook kun je oude vrienden en colle-
ga's terugvinden en zie je wat je familie op vakantie
meemaakt, Twitter geeft je snel actuele informatie.
Op deze manier leer je ook andere mogelijkheden
kennen als online vergaderen, bijeenkomsten bij-
wonen via livestreams, het zelf installeren van apps
op je smartphone of wat Google Glass gaat beteke-
nen. De toekomst is er al en waarom zou je niet
meedoen?
 
Huub van den Hombergh, naar een artikel van A.
van Betuw
 

Brief van “FRENSKE”  v.d. Kwartelemerrt. 
Uit de “Kieskop” nummer 17    
van 1 – 15 Juli 1948
 
Liefe jongens,
 
Ut is hier zondag een schrikkelik groot

fees gewees van duizende jonge boere die waare
allemaal op de hei in ons teejaater en de bisschop
zelf was ook hier en nel verbeek was de baas van
allemaal die zat heel dich bei de bisschop die was
zoon beetje onder biskop en boute sjang is vier
daage naar ut noorde gewees en die heef nu al tien
daage niks meer hoeve te eete en mein vaader heef
ook al vaderdach geviert en toen heef hei een nieje
mat voor in de gank gekreege en ik vont dat hei raar
keek en toen gaf ik hem een doos sigaare en toen
hei er een op hat vroeg hei of ze van vaaderdach
een stervdach ginge maake want hei hat ut zo niet
goet zitte al want hei was de heele week al zein
scheerkwas kweit en nu durv ik hem niet te zegge
dat joepie van de koster zein houte paartje een nieje
staardje gekreege heef en de nieje meester van de
tweede klas heef groot fees gehat en toen heef hei
van pietje van lankes beer uit genooij een egte le-
vende hontje gekrege en noch wel een ganse en der
is deeze week weer vergaadering van de raat ge-
wees en ut heef beestig goet gegaan want der heef

zich niemant bedank en jooke van verver beer die
kan heel goet een stop van de fles afdoen want ze
heef nu de heele hand vol klemkes en ze kan maar
met een hant danse en op de kermis in grubbelevors
was ut reuze gezellich daar waare de verloofde
lekker saame aan ut knokse en toen wouwe ze noch
van ut veer afspringe maar sjuul was glukkig weer
de reddende engel en nu is truus van kelkes ook
getruowd mein vaader vont ze schrikkelik liev en
hei zech dat hei veel te vroeg getrouwt is en dat zeg
joepie van de koster ook en beer van bruure lei was
zoo laat van truus zein bruilof tuis gekoome dat hei
smorges aan het slaaij steeke was met de deeke om
en ut nog niets eens gemerk hat en de kat van
peeters de paarde koopman aan de krosselt hat
gistere een angeltje opgegete met een paaling draan
en toen hebbe ze die met vier man moete reepaar-
eere en nou zeg ze de heele dag ieja ieja inplaas
van mijauw en wiel van haf is vanmorge ook ver-
trokke en hei heef beloof me ook direk te schreive
en dat vint ik heel fein want der zein ook jonges die
hebbe wel graag wat maar laate nooit niks hoore en
joepie zech alteit voor wat hoort wat en daarom ga
ik nu maar gauw naar bed en wens jullie allemaal
van harte een zaalige wel te ruste van jullie
eeeeeeenig liefhebbende Frenske.                        
                                                      FV.

De glimlach is een woord van de wereldtaal die door ieder-
een wordt verstaan.
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Voortgang bouw BMV
In de vorige Nieuwsbrief informeerden wij u over
de open dag van de nieuwbouw van de Brede
Maatschappelijke  Voorziening op zaterdag 24 mei
2014.

In een fotocollage met toelichting op de diverse
foto’s gaven we u onder andere de stand van zaken
met betrekking tot de bouw van de school, de
sporthal en het sport- en theatercafé. De foto’s in
dit artikel zijn genomen eind juni 2014 vanaf de
sportparkzijde en vanaf de parkeerplaats/keet aan
de Oude Schandeloseweg.
Als u de 1e foto bekijkt, genomen vanaf het sport-
park, dan ziet u de grote sporthal met daarvoor in
het lage gedeelte – met glas- de sportkantine. De
houten palen die u op beide foto’s ziet hebben –
volgens de architect- een bepaalde betekenis. Zoals
u wellicht weet heeft de archeologische dienst voor
aanvang van de bouw resten gevonden in de bodem.
Het betreft sporen (resten van palen) van boerde-
rijen uit de ijzertijd. De architect heeft in zijn ont-
werp met een en ander rekening gehouden. Links
boven ziet u nog een gedeelte van de grote zaal van
de BMV ‘De Vilgaard’.

Op de 2e foto ziet u links de gevel van de school.
In het midden steekt het hoge dak van de sporthal
er uit. In het lage gedeelte met de houten palen
bevindt zich de ruimte die o.a. door de KBO gebruikt
wordt voor het biljarten. Rechts ziet u de gevel van
de grote zaal van de BMV ‘De Vilgaard’.  
 
In de Nieuwsbrief bij het ‘Klokje’ van 16 juli 2014
geeft de projectleider van de gemeente een planning
van de bouw met enkele bijzonderheden. Rond half
oktober kan het gebouw en een gedeelte van de
buitenruimte worden opgeleverd. Daarna wordt de
sporthal gesloopt, worden de parkeerplaatsen
aangelegd en de buitenruimte afgewerkt.  De ople-
vering hiervan is in het eerste kwartaal van 2015
gepland. De gemeente onderzoekt nog mogelijkhe-
den om in de buurt te parkeren.   
                                                                         
            
GvR

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Nu de wet ook door de Eerste Kamer is aangenomen
en dus definitief wordt ingevoerd per 1 januari 2015,
zullen we volgen wat de gemeente Venlo aan beleid
ontwikkelt.
 
Op de website lezen we voorlopig alleen de volgen-
de (beperkt bewerkte) algemene inleiding, die ei-
genlijk nog vooral over de huidige situatie gaat:
 
Een van de uitgangspunten van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning, kortweg de Wmo is de eigen
kracht van mensen stimuleren en rekening houden
met verschillen in hun situatie en mogelijkheden.
 
In Venlo gaan we ervan uit dat iedereen er toe doet.
Jong of oud, met of zonder beperking. Iedereen wil
graag participeren, meedoen in de samenleving.
Bovendien is het meedoen van zoveel mogelijk
Venlonaren ook hard nodig. Het is een verspilling
om talenten van mensen niet te benutten, alleen

omdat ze bijvoorbeeld een beperking hebben. De
Wmo stimuleert het meedoen en voorkomt dat
mensen vereenzamen.
 
De Wmo gaat er van uit dat iedere burger zelf
verantwoordelijk is voor zijn of haar leven en welzijn
en dat mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen.
Als je hulp nodig hebt om mee te kunnen doen, is
die vaak wel in de buurt te vinden bij familie of
buren. Dat noemen we mantelzorg, vrijwilligerswerk
of informele zorg.
 
Is die hulp van naasten niet voorhanden, dan kun
je terecht bij verschillende instanties en organisa-
ties, dat noemen we de collectieve voorzieningen.
En soms kunnen mensen weer meedoen door
aanpassing in de woning, hulp in de huishouding,
met vervoer of een rolstoel. Dat noemen we de
individuele Wmo-voorzieningen.
 

4



Weet je nog van toen?

De foto bij dit artikel heeft een fotograaf van het
‘Dagblad voor Noord- Limburg’ in het jaar 1957
gemaakt. Dat is ongeveer 30  jaar na de oprichting
van Paardensportvereniging ‘Zeldenrust’.
De foto is gemaakt in de omgeving van de huidige
manege aan de Molendijk. In het huis dat u op de
foto ziet woonde destijds de familie Wismans. Thans
woont daar de familie Van Rengs.
 
Op de foto staan van links naar rechts:
Hem van Wijlick , Toën Heesen, Hay van Wijlick, Jos
Wilbers, Funs Verbeek, Coen Verbeek, Jan Peeters,
Hay Fitten, Sraar Willemsen, Hay Deenen,
TuënTheelen, Hay Reijnders, Frits Verkoeijen, Henk
Peeters, Thei Geurts, Sef Verbeek, Karel Fleuren en

Ger Willemsen.
 
Als je de ruiters met paarden bekijkt dan valt een
aantal zaken op:
Mooie eenheid van tenues en caps bij de ruiters.
Allemaal dezelfde stijgriemen tekenen zich mooi af
boven de voorbenen.
 
Als je de paarden ‘van toen’ bekijkt, is wel duidelijk
dat de paarden iets steviger zijn dan nu. Door de
week moesten de paarden – en de ruiters- werken.
Op zondag werd – meestal- deelgenomen aan
concoursen/wedstrijden.
 
GvR

Ambassadeur Brandveilig Leven
Brand kan iedereen overkomen. Soms is het een
klein brandje dat goed zelf te blussen is maar er zijn
ook woningbranden met slachtoffers.
In 2011 was ruim 60% van de slachtoffers ouder
dan 60 jaar. Deze cijfers waren voor Brandweer
Limburg-Noord aanleiding om in 2012 te starten met
een nieuw preventieprogramma Brandveilig Leven.
Daarin proberen ze via een aantal projecten burgers
bewust te maken van hun eigen gedrag en eigen
verantwoordelijkheid.
 
Brandveilig Leven is niet alleen van de brandweer
maar van en voor iedereen. De vraag hierbij is: hoe
bereik je iedereen en hoe maak je Brandveilig Leven
van iedereen? Eén ding is zeker, de brandweer kan
het niet alleen. Daarom zoekt de Brandweer en de
KBO-Limburg bij het uitvoeren van het programma

Brandveilig Leven partners die samen met de
brandweer de brandveiligheid in de regio kunnen
vergroten.
Het doel van deze samenwerking is om medewer-
kers en vrijwilligers die bij senioren achter de
voordeur komen een korte training over brandvei-
ligheid aan te bieden om als ambassadeur bij de
burger op te treden.
 
Om deze rol goed in te vullen is er een bijeenkomst
van max 1,5 uur en worden de producten, de
Goed-Foutkaart en de brochure ‘Brandveiligheid
samen onze zorg’ uitgereikt en toegelicht. 
 
Belangstelling? Geef het door aan Marie-José Peters
telefoon 4721874 of aan Ger van Rensch tele-
foon 4721797 van het KBO-bestuur Velden.
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Ledenmutaties 1e, 2e en gedeelte 3e kwartaal 2014 
Nieuwe leden (1 januari – 25 juli 2014)
Mevr. Heuvelmans Rozenhof 3 Velden; Dhr./Mevr.
Bouten Rijksweg 109 Velden; Mevr. Steegh Past. 
Baltesenstraat 2 Velden; Dhr. W. Maas Oude Heer-
weg 179 Velden; Mevr. Schreven Kloosterstraat 11D
Velden; Dhr./Mevr. In’t Zandt Scholtisstraat 5A
Velden; Dhr. Martens Kloosterstraat 13B Velden;
Dhr. Luijten Kloosterstraat 14 Velden; Mevr. Sober-
jé Schandelo 13 Velden; Dhr. Engels Markt 12G
Velden; Dhr./Mevr. v/d Venn Oude Heerweg 41
Velden; Dhr. Litjens Kloosterstraat 30 Velden; Mevr.
Berden-Gijzen  Bernardstraat 30 Velden; Dhr./
Mevr. Hackbarth Irenestraat 10 Velden; Dhr./Mevr.
v/d Hombergh Julianastraat 2A Velden; Dhr./Mevr.
van Dooren Rijksweg 138 Velden; Mevr. Beurskens
Muldersweg 17 Velden; Mevr. Ewals J. Verschuren-
singel 9 Velden; Dhr. Janssen Pater Steeghplein 4
Velden; Dhr./Mevr. Daniëls Oude Venloseweg 43
Velden; Dhr./Mevr. Willemsen Oude Heerweg 217
Velden;  Dhr/Mevr. Kox Beatrixstraat 14 Velden.
 
Overleden leden (1 januari- 25 juli 2014)
Mevr. Nellen Oude Heerweg 50 Velden;

Dhr. Kuypers Oude Venloseweg 55 Velden; Mevr.
Geurts Rozenhof 20 Velden; Dhr. Ewals  J. Verschu-
rensingel 9 Velden; Dhr. Verhaegh Oude Heerweg
117 Velden, Mevr Lommen Kloosterstraat 9C Vel-
den; Dhr. Lommen Oude Venloseweg 79 Velden;
Mevr. Hegger Deken van Oppensingel K415 Venlo;
Mevr. Verspaij Oude Heerweg 22 Velden.
 
Afgemeld en uitgeschreven per 1 januari 2014
of afmeldingen tot 25 juli 2014  
Mevr. Keijsers Roerdompstraat 22 Velden; Mevr.
Holla Kloosterstraat 13 Velden; Dhr. Steegh Past.
Baltesenstraat 2 Velden; Mevr. Lagas Rozenhof 20
Velden; Dhr. Claessen Rijnbeekstraat 33 Venlo;
Mevr. Duijf Kloosterstraat 53 Velden; Mevr. Gerards
Oude Heerweg 32 Velden; Dhr. Kerstjens Pater
Verhaaghstraat 11 Velden; Mevr. Otjens Rozenhof
73 Velden; Mevr. Otjens Graaf Gerhardstraat 34
Venlo; Mevr. Rheiter Oude Venloseweg 87 Velden;
Dhr. Terhaag Kloosterstraat 4 Velden;  Dhr/mevr.
Rijpkema Roerdompstraat 9 Velden.
 
 

Uit de bestuursvergadering van 2 juli 2014
Aan het begin van de zevende vergadering van dit
jaar meldt Frans Vousten zelfs 8 nieuwe leden te
hebben geworven.

De website wordt vernieuwd. Geplande oplevering:
begin september.
Volgende vergadering is 3 september.

Vierdaagse Nijmegen
In dit artikel ziet u een uitsnede
van een foto die Stefan Koop-
mans, fotograaf van Dagblad De
Limburger, maakte tijdens de
Vierdaagse van Nijmegen. Op
de foto ziet u Mien Martens,
Truus Verhaegh–Vosbeek en
achter deze 2 dames Marie-José
Peters, onze secretaris bij de

KBO-Velden. Truus behoort met haar 87 jaar tot een
van de oudste deelnemers van de Vierdaagse en
ons KBO-lid is blij maar vooral dankbaar dat zij nog
altijd kan en mag  deelnemen.
 
Namens de KBO feliciteren wij Truus met deze
prestatie.
 
GvR

Reisreglement
Het bestuur heeft het reglement voor de reizen
beperkt aangepast. Onderstaand de bijgewerkte
versie, waaraan we ons vanaf de komende reis
zullen gaan houden.
 
Aanmelding
De reis is bedoeld voor leden van de KBO-Velden.
Pas als de bus niet vol is, kunnen ook niet-leden mee
De opgave voor een reis geschiedt persoonlijk op
volgorde van binnenkomst
Per opgever kunnen maximaal 4 personen worden
aangemeld
 
Betaling
Zoveel mogelijk per afboeking via de bestaande

machtiging, anders contant bij opgave
 
Wachtlijst
Bij het bereiken van het maximum aantal deelne-
mers wordt een wachtlijst opgesteld
 
Afzeggingen
Bij afzeggingen zullen de kosten die dan nog te
annuleren zijn worden teruggestort
Indien iemand van de wachtlijst de vrijgekomen
plaats kan innemen kunnen alle kosten worden
terugbetaald.    
 
Velden 2-7-2014
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Inloopmiddag bij onze eigen Veldense shiitakekwekerij
Op de warme zomermiddag van 24 juni togen 42
KBO-ers richting Schandelo om een bezoek te
brengen aan de traditionele shiitakekwekerij ‘De
Petrie’ van Tunnus en Nicole Steegh.

Nadat Jo het welkomstwoordje had gedaan, werden
wij toegesproken door de gastheer. Deze was ver-
baasd over het grote aantal geïnteresseerden voor
deze excursie. Ze hadden 20 mensen verwacht.
Vanwege de grote opkomst werd de groep in tweeën
gesplitst. De eerste groep ging met Tunnus mee
door de kweekkassen en de andere groep ging met
Nicole mee naar de ontvangstruimte waar de koffie
met cake werd geserveerd.         
De rondleiding door de gastheer duurde ca. 45
minuten en was heel interessant.
De oorsprong van de shiitake ligt in China en Japan.
De paddenstoel groeit van nature op dood loofhout.
In Nederland wordt hij gekweekt op stammen van
de eik die een lengte hebben van 1.25 m en een
doorsnee van 10 á 15 cm. Nadat het hout 3 maan-
den heeft gelegen, worden de shiitakeschimmels,
ongeveer 30 per stam, ingebracht (ingeplugd) in de
stammen. Vervolgens laat men de stam 1
jaar staan/rusten en daarna wordt de stam 24 uur
ondergedompeld in water. Een paar dagen later
komen de eerste shiitake tevoorschijn uit de stam
en kort daarna kan er al worden geoogst.

Het was een mooi gezicht om dit groeiproces, in alle
fases, te kunnen aanschouwen en het verhaal van
Tunnus te horen. Er werden veel vragen gesteld.
Het leek wel een college!
De shiitake heeft een kruidige smaak en een sterk
aromatische geur en heeft een hoge voedingswaar-
de. De paddenstoel bevat veel eiwitten, mineralen
en weinig vet.
‘De Petrie’ levert veelal aan vaste afnemers en
restaurants. Voor wie nog meer wil weten over de
shiitake en de kwekerij kan daarover lezen op de
website www. depetrie.nl. Hier kan men o.a. ook
recepten vinden.
Na de rondleiding lieten de koffie en de cake zich
goed smaken en er werd nog een babbeltje gemaakt
over het een en het ander. Sommige mensen
kochten nog gedroogde shiitake en zelfs stammetjes
werden er gekocht. Nu moeten we thuis nog gaan
kokkerellen en proeven!!             
 

Bedankt Tunnes en Nicole Steegh voor de hartelijke
ontvangst en de  leerzame middag.
 
MJP.

Uitslag enquête jaarlijkse fietstocht
De organisatie van de fietstocht  KBO-Velden heeft
in juli – na de fietstocht- formulieren uitgereikt om
te achterhalen wat de deelnemers er van denken
om reeds voor de middag te starten met de fiets-
tocht. Zodoende kan er een grotere route worden
gefietst.
Van de 38 uitgegeven formulieren hebben 36 deel-
nemers gereageerd.
 
De uitslag van de enquête ziet er als volgt uit:
 
Fiets graag 20-30 km                                      5
Fiets graag 30-40 km                                    28
Fiets graag nog verder                                  10

Wil graag ‘s morgens vertrekken                    21
Lunchpakket en drinken meenemen               20
Niet op Dinsdag                                             5
 
De organisatie besluit om het te laten zoals het nu
is (dinsdag, ‘s middags vertrekken).
Als we eens verder willen fietsen kan dit aan de
organisatie worden doorgegeven. Voor de deelne-
mers wordt dan afzonderlijk een– langere- route
gefietst. Dit moet dan tijdig kenbaar worden ge-
maakt.
 
Jac Vermazeren en Sjraar Lommen.
 

Alleen ga je sneller maar samen kom je verder.
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Jaarlijkse fietstocht goed georganiseerd en geslaagd!

Volgens het jaarprogramma houden we onze fiets-
tocht op 8 juli 2014. Slecht weer – de  hele dag
regen- is er de oorzaak van dat de fietstocht is af-
gelast. De organisatie maakt via de mail aan onze
leden kenbaar dat de fietstocht een week wordt
verschoven. Totaal 38 leden – 10 minder dan het
vorig jaar- starten een week later bij de bibliotheek
aan de Veerweg voor de jaarlijkse fietstocht van de
KBO-Velden. Jac Vermazeren geeft, voordat wij van
start gaan, aan de 3 groepen uitleg hoe wij goed en
veilig in groepen kunnen fietsen. Jac en Sraar
Lommen hebben namelijk enkele maanden geleden
samen bij de KBO-Limburg een cursus over ver-
keersveiligheid voor fietsers/e-bikes met succes -
met een certificaat- afgesloten.
 
Enkele punten die hij kenbaar maakt, zijn:
We fietsen in groepen van 12 of 13 personen.
De mensen voor en achter de groepen dragen vei-
ligheidsvesten.
Tussen de groepen onderling houden we een afstand
van 30 of 40 meter. 
Onderling fietsen we niet te ver uit elkaar zodat de
groep geen langgerekt ‘lint’ wordt.
Bij het oversteken stellen we ons zoveel als mogelijk
is naast elkaar op, zodat we snel kunnen oversteken.
Na het oversteken wachten de groepen op elkaar.

Rond 13.40 uur vertrekken we bij mooi fietsweer-
bewolkt en niet te warm- richting Hasselt. Vanaf
Hasselt steken we de Rijksweg over en fietsen
richting Straelen. Halfweg de helling in Straelen
gaan we rechts en via diverse rustige binnenwegen
komen we aan bij de ‘Sieben Quelle’. De drinkpau-
ze gebruiken Gerd en Coen om ter plaatse mooie
harmonicamuziek ten gehore te brengen. Ria en Fien
dansen zelfs even samen een wals nabij de ‘Sieben
Quelle’. Een applaus van de mensen – voor muziek
en dans- is dan ook zeker op zijn plaats. Ook worden
de ‘Sieben Quelle’ door heel veel mensen nog even
bekeken.
Na de pauze krijgen we al vrij gauw de helling naar
beneden. Sommige fietsers knijpen echt niet in de
remmen en gaan vol naar beneden. Iedereen komt
gelukkig veilig onder.
Al gauw zitten we op de ‘Veenweg’ en gaan we
richting ‘Jagersrust’. Daar staat de koffie met
heerlijke vlaai – voor eigen rekening- met slagroom

van ‘het huis’ voor ons
klaar. Voldoende tijd is
er, om onder  het genot
van een drankje en met
stemmingsmuziek van
Gerd en Coen bij te pra-
ten.  Samen vertrekken

we tegen 17.00 uur richting Velden. Een leuke
fietstocht van rond de 30 kilometer - met dank aan
de organisatie- sluiten we af. 
 
Heeft u geen gelegenheid gehad om de enquête in
te vullen en wilt u iets kenbaar maken over de hele
of halve fietstocht in 2015?
 
Bel of mail Jac Vermazeren 077- 4721755
jacvermazeren@ziggo.nl
U kunt ook Sraar Lommen bellen 077- 4721585
 
GvR
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Muzikale middag voor de Senioren in Helden
Op zondag 19 oktober 2014 van 14.00-16.30 uur
verzorgen de Keverberger Muzikanten en het Seni-
orenorkest Meijel e.o. in zaal het ‘Kerkeböske’ te
Helden weer een muzikale middag voor senioren.
Beide orkesten staan garant voor een gezellige

middag met afwisselende en goed in het gehoor
liggende muziek. De entree bedraagt € 1,- en u hoeft
zich niet aan te melden. Belangstelling? Noteer dan
datum en tijd op uw kalender of in uw agenda.
 


