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Oog voor Senioren

Speciaal aanbod Passiespelen 2015 voor KBO-afdelingen
De toeschouwers van de 20e
editie van de Passiespelen -
van 10 mei t/m 13 septem-
ber 2015 in Tegelen- staat
een spectaculair schouwspel
te wachten. KBO-Limburg en

de Unie KBO willen alle afdelingen daarvan laten
meegenieten en hebben daarom met de Passiespe-
len een groepsarrangement samengesteld. Als
datum is vastgesteld zondag 17 mei 2015 voor
KBO-Limburg en zondag 31 mei voor de Unie KBO.
Per persoon betaalt u € 30,- (rang A) of €26,- (rang
B). Dit is inclusief koffie en vlaai in de pauze.
Het is daarnaast mogelijk om reeds nu een program-
ma/ tekstboekje met CD te bestellen voor € 6,- per

stuk (normale prijs €7,-). Als KBO-vereniging kun-
nen we alleen maar als groep bestellen. Daarom
willen we eerst inventariseren of er voldoende be-
langstelling is voor dit speciale aanbod.
Hebt u belangstelling: bel of mail dan onze intern
secretaris Ger van Rensch, telefoon: 077 4721797,
mailadres: ghrenschv@kpnplanet.nl Tot en met 19
oktober 2014 kunt u kenbaar maken of wij als KBO
voor u (onder voorbehoud) een kaartje moeten
reserveren. Na 19 oktober 2014 wordt u gebeld of
gemaild of de groepsreservering wel of niet door-
gaat.
 
GvR
 

Ook KBO-Velden op de presentatiemarkt!

Op 13 september 2014 stond het bestuur ook met
een stand op de presentatiemarkt in Velden. Op de
foto ziet u de mooi ingerichte stand geplaatst voor
de kerk. Voorzitter Ine Jacobs gaat op pagina 2 nog
even in op een en ander. Veel mensen die zich een
beeld vormen van de KBO, denken dat je als lid al

wat ouder moet zijn. Niets is minder waar, zonder
jongere senioren zou onze vereniging niet of heel
moeilijk kunnen draaien. Daarom klopt Frans
Vousten, die veel nieuwe leden werft, ook regelma-
tig aan bij jongere senioren.  
 
Ook de navolgende tekst die op het affiche van de
KBO op de presentatiemarkt staat is hierin duidelijk. 
‘Hoogstwaarschijnlijk bent u nog fit genoeg om zelf
activiteiten te ondernemen. Wat zou het fijn zijn als
u zich desondanks zou aansluiten bij de KBO. Hoe
meer leden, hoe groter ons draagvlak, hoe beter we
in staat zijn een goede organisatie op te zetten en
hoe beter we de belangen van ouderen kunnen
behartigen.'
 
Feit is en blijft altijd: Samen kunnen we meer!
 
GvR.
 

Een goed najaar
De vruchten zijn verkocht.
De boeren betalen de pacht aan de Heren.
De vliegen vallen dood op tafel.
Het regent gulzig en de bieten glanzen.
De akkers verteren hun moederkoek
en stijf in de wolken nadert de winter.

Morgen koop ik zeven kannen olie
en een nieuwe bril om in het boek te lezen.
Deze winter ga ik nog niet dood
 
Paul Snoek
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Bent u één van de miljoen?

 
Het klinkt zo bekend: niet roken, wel bewegen en
gezond blijven werken. Als u langer wilt genieten
van gezonde longen, kan het geen kwaad er eens
over na te denken. Gezonde longen zijn tenslotte
van levensbelang.
Als we ouder worden, neemt onze longinhoud af. De
rek gaat er uit, we zijn sneller buiten adem. Hoe hou
je je longen gezond? En wat nu met een longziekte,
zoals astma of COPD? Zoals een miljoen mensen in
Nederland, het zijn grote getallen. Iedereen kent
wel iemand die soms een puffer gebruikt als hij of
zij benauwd is. Of meer dan dat. Voor hen is het
van groot belang om rekening te houden met hun
ziekte. Ook op latere leeftijd maakt dat een groot
verschil.
 
Rookvrij: gezond en goedkoop
Niet roken is het beste dat u kunt doen om uw

longen gezond te houden. Ook op latere leeftijd heeft
stoppen met roken zin. Het zorgt ervoor dat allerlei
medicijnen beter werken en het maakt u fitter. Het
huis wordt een fijnere plek en u bespaart ook nog
eens flink. Rookt u zelf niet? Heel goed! Let wel op
dat u niet met een ander mee rookt, iets dat vaak
onbewust gebeurt. Ook al zet de roker een raampje
open, het schadelijke effect blijft groot. De rook blijft
hangen in kleding en meubels.
 
Bewegen: een half uurtje
Bewegen is ook voor uw longen heel goed. De
ademhalingsspieren worden sterker en uw longin-
houd neemt toe. U wordt fitter. Een half uur per dag
is al voldoende voor uw gezondheid. U hoeft niet
meteen volop te sporten, ook gewone beweging telt
mee. Pak eens de fiets, neem de trap in plaats van
de lift. Ook tuinieren of schoonmaken zijn vormen
van bewegen. U zit al snel aan dat halve uurtje.
 
Op het werk
Werk is een geval apart. Het kan goed én slecht zijn
voor uw longen. Goed is dat het u in contact brengt
met mensen, dat u er plezier in heeft. Het wordt link
als uw beroep prikkels of gevaarlijke stoffen met
zich mee brengt. Zorg ervoor dat u uzelf beschermt
volgens de voorschriften van uw vak.
Het aantal mensen op de werkvloer met een long-
ziekte stijgt, ook omdat longziekten eerder worden
ontdekt en doordat we tot latere leeftijd werken.
Daarom heeft het Longfonds gratis Werkwijzers voor
werknemers met astma en COPD. Met handige in-
formatie en tips over het werken met een longziek-
te.
 
Michael Rutgers - directeur van het Longfonds
(voorheen Astma Fonds)
 

Van de voorzitter…..   
Mede dankzij het
mooie weer was de
jaarlijkse Braderie in
Velden dit jaar weer
een groot succes.
Tijdens de presenta-
tiemarkt op zaterdag
13 september 2014

was het gezellig druk en veel Veldenaren kwamen
een kijkje nemen. Alleen jammer dat zo weinig
verenigingen gebruik hadden gemaakt van deze
gelegenheid om zich aan het dorp te presenteren.
Een gemiste kans…!
Als KBO hadden we een aantrekkelijke stand inge-
richt die druk bezocht werd. De achterwand was
voorzien van mooie grote foto’s waarop te zien was
hoe levendig en actief de KBO is. Chrit Janssen had
een schitterende videopresentatie gemaakt die op
een TV-scherm te zien was en die ook veel bekijks

trok. Onze bestuursleden hebben de hele middag
met belangstellenden gesproken over het werk van
de KBO en het belang daarvan. Een eye-opener voor
veel inwoners die dachten dat je alleen lid kunt
worden als je al hoogbejaard bent.
Niets is minder waar!
Juist vitale senioren zijn van harte welkom om deel
te nemen aan onze activiteiten en eventueel te
helpen bij bijeenkomsten voor ouderen die minder
mobiel zijn.
Alleen op die manier zal het ons lukken een organi-
satie in ons dorp in stand te houden die activiteiten
voor mensen organiseert waarbij ontmoeten, het
leggen van sociale contacten, ontspanning, bewe-
gen en voorlichting voorop staat.
 
Ine Jacobs
Voorzitter
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Rotonde bij Velden nu alsnog geschrapt
Deze kop staat voorop in de regiokrant van ‘De
Limburger’ op vrijdag 12 september 2014. 
De gemeente Venlo zet een streep door de plannen
voor een rotonde op de Rijksweg/Markt te Velden.
De rotonde zou de afgeschreven verkeerslichten
moeten vervangen.
 
Verantwoordelijk wethouder Henk Brauer laat in het
krantenartikel het volgende weten:    
“Als blijkt dat er bezwaren leven, wil ik ons idee niet
koste wat kost doordrukken."
“Uit een deskundig advies blijkt dat een rotonde in
de meeste gevallen veiliger is. De inwoners hebben
echter aangegeven de voorkeur te geven aan
nieuwe verkeerslichten en die wens nemen we se-
rieus."
 
Dit besluit is nu genomen en we wachten af wanneer
de verkeerslichten definitief worden vervangen en

welke technische aanpassingen – mede gelet op het
verkeer van en naar de BMV- er worden gereali-
seerd.
 
GvR
 

Op bezoek bij......
Als ik naar buiten kijk, zie ik een paard dat rustig
van het mooie weer en het lekkere gras staat te
genieten. De koffie en lekkere cake staan klaar. En
na een inleiding, die zoals gewoonlijk de uitleg
omvat, gaan we beginnen.
Geboren in Leunen op 12-02-1928. Vader, Moeder
en negen kinderen, vijf jongens en vier meisjes
vormden het gezin waarin hij opgroeide als oudste
kind. Na de lagere school te hebben afgemaakt, gaat
hij naar de lagere landbouwschool want ‘thuis
hadden wij een boerderij en daar moest gewerkt
worden’. Dan verhuizen de ouders naar Castenray
en weer zes jaar later in 1935 naar de Smakt naar
een bedrijf met 15 hectare grond. Het meest opval-
lend daaraan is dat de Smakt en Holthees bestaan
uit twee verschillende gemeenten, dat het ook twee
verschillende parochies zijn en ze liggen allebei in
een andere provincie. Maar daar was in het vereni-
gingsleven niks van te merken want alles was altijd
fijn georganiseerd.
Dan is het 1940, de oorlog is uitgebroken, de oorlog
die hij nooit zal vergeten. In 1943 is zijn jongste
zusje overleden en in 1944, op 18 november, zijn
z'n vader en een broer omgekomen tijdens hevig
granaatvuur in Holthees en de Smakt. Ik ben zelf
op 17 november bij een razzia van de Duitsers
opgepakt, ik was toen 16 jaar jong en dan te weten
dat ik mee moest zonder ook maar een cent op zak
te hebben. Het Rode Kruis heeft toen ervoor gezorgd
dat ik op 20 mei 1945 weer thuis was. Maar het leed
was nog niet geleden want in juli 1945 is er nog een
broer verongelukt door op een mijn te lopen. Toen
waren er nog zes kinderen over in ons gezin. Wij
hadden inmiddels veel werk te doen want er waren
koeien, varkens, kippen, en paarden bij gekomen
die verzorgd moesten worden. Later kwamen daar
nog eens twee hectaren asperges bij en ook dat
bracht veel werk met zich mee.

In 1952 heb ik mijn echtgenote Riek leren kennen
op een bruiloft in de Rips, een dorp in Noord-Bra-
bant, en toen was het meteen raak en is de verke-
ring begonnen. Na acht jaar verkering te hebben
gehad zijn wij in 1960 getrouwd en wij kregen grond
of een bouwplaats met een tekening om daar een
woning te bouwen maar toen ben ik overgestapt
naar mijn latere werkgever de Fa. Haanen in Venlo
en zijn we gaan wonen in Velden.
Uit ons huwelijk zijn twee kinderen geboren Erna en
Jos. Dan ben ik gaan werken bij de Fa. Haanen in
Venlo als grossier, ik deed de in- en verkoop van
vee en vlees. Om maar eens een voorbeeld te geven:
als in Doetinchem een veemarkt plaatsvond dan was
ik om vijf uur op die markt om vee in te kopen voor
de slacht, want vee uit die plaats daar zat veel ge-
wicht aan en, zoals men dat noemde, vlees met
staal.
In 1978 heb ik een hernia gehad en moest daardoor
met dit werk stoppen. Maar stilzitten dat kon ik niet
en ik ben daarna gaan werken bij Pastoor Hendrix
in Velden in de tuin en later, toen hij op de Hamert
woonde, heb ik ook daar zijn grote tuin van 68 are
verzorgd.
Maar er zijn ook andere belevenissen die de moeite
waard zijn om daar eens over na te denken en om
te beginnen met de vakanties die hij met zijn
echtgenote heeft gedaan. Wij zijn, zegt hij, in bijna
alle landen van Europa geweest, maar ook buiten
Europa hebben wij vaak onze vakanties gehouden,
wij zijn bijvoorbeeld in Japan op vakantie geweest
maar ook in Nieuw-Zeeland, daar zelfs vier keer en
met veel plezier, echt om nooit te vergeten.
Ook zijn wij, mijn echtgenote Riek en ik, tweeën-
dertig jaar lang iedere maandag gaan stijldansen in
Meerlo of in Castenray en met veel plezier.
In Nieuw-Zeeland woonde een broer van mijn vrouw
en daar was het bijzonder mooi.
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Wij hebben daar echt genoten van de mooie steden
zoals Wellington en Oaklands en van de natuur maar
ook van de manier hoe de mensen daar met elkaar
omgaan, net of het één grote familie is. Ik heb eens
in een vakantie bij een farmer in Nieuw-Zeeland drie
dagen gewerkt, en dat was bij een veebedrijf met
200 koeien, alleen om eens te zien hoe het er daar
allemaal toe ging. Maar ook in Oostenrijk waar onze
zoon Jos met zijn echtgenote Naomi een nieuw huis
hadden gebouwd net buiten Wenen met een tuin
van 1000 vierkante meter gingen wij twee keer per
jaar, in het voorjaar en in het najaar, de tuin ver-
zorgen. Toen het bijna klaar was, is onze zoon Jos
verongelukt. Naomi is later terug gegaan naar haar
geboorteland Japan en heeft een opleiding voor
verpleegster afgemaakt.
Dochter Erna woont nu met haar man Jan en hun
twee kinderen Kyara en Selino nog altijd in hun
ouderlijke woning in Velden. Even terug naar het
jaar 2010 waarin wij samen met kinderen en ver-
dere familie ons 50-jarig huwelijksfeest hebben
gevierd en daar nog lang van hebben genoten.
Ook zijn er momenten in het leven die onverwachts
gebeuren en welke wij nooit zullen vergeten. Mijn
echtgenote Riek, Oma en ons Mam is op 24-02-2013
na een zorg- en arbeidzaam leven in haar middag-
slaapje rustig ingeslapen.
Dan gaan we het even hebben over zijn liefhebbe-
rijen en dat is om te beginnen de verzorging van

zijn paard VERENA dat elke morgen nadat hij uit bed
is gestapt door hem zijn eten en verdere verzorging
krijgt. En nog een opmerkelijk iets is dat hij, hoewel
hij ook nog wel eens in zijn Renault gaat toeren, ook
een elektrische fiets heeft en dat sinds anderhalf
jaar en daarmee al 6000 kilometer heeft afgelegd,
hoofdzakelijk voor zijn plezier en om zijn gezondheid
op peil te houden. Ook kijkt hij vaak naar de TV en
met voorkeur naar Voetballen en Tennis. Ook het
Wielrennen vindt hij interessant, maar het meest
waar hij van geniet zijn de achtergronden en ver-
gezichten die te zien zijn tijdens de ritten door bij-
voorbeeld Frankrijk en Italië maar ook andere lan-
den. Dan is het zover dat we gaan afsluiten en
overhandig ik deze deelnemer de mooie KBO-Balpen
als blijk  van waardering voor het meedoen aan ‘OP

BEZOEK BIJ’. En nu beste lezers van
ons goed en verzorgd nieuwsblad,
weet u nu waar ik op bezoek ben ge-
weest? Ik zal het u vertellen, ik was
deze keer bij iemand met veel levens-
ervaring, en dat is:
 
Jan Versteegen 
Rijksweg 77 in Velden                      
 

 
Frans Theeuwen

KBO-leden actief bij grensproject

 
Zoals u wellicht weet is het grensproject bij Jagers-
rust officieel geopend op zondag 24 augustus 2014.
Het behoeft geen betoog dat heel veel partijen aan

dit project hebben gewerkt voordat de definitieve
opening een feit is. De voorzitter van de Stichting
Veldense Volkscultuur heeft alle partijen tijdens de
opening daarvoor al hartelijk bedankt. 
Heel mooi is het dat ook diverse mensen van onze
KBO-vereniging – kort of langdurig- aan dit project
hebben meegewerkt.
Hier op de foto ziet u onze leden  Frans Vergeldt,
Hay Heinemans en Jeu Peeters die bezig zijn de
silhouetten te plaatsen.  
 
Tip: Is het mooi weer: fiets of loop dan eens naar
het grensproject. Kijk eens door de verrekijkers,
lees de tekst of bekijk de foto’s eens goed op het
informatiebord.
Het is best leerzaam en de moeite waard.
 
GvR

Tonnie Daniëls neemt na 29 jaar afscheid…
Op vrijdag 19 september 2014 wordt Tonnie door
het bestuur van ‘De Kiêsstolp’ een afscheidsreceptie
aangeboden. Vele verenigingen –waaronder het
bestuur van de KBO-Velden- komen naar de recep-
tie om een serenade te geven, iets op te voeren en
afscheid van haar te nemen. Voor alle verenigingen
is Tonnie al die jaren een vast aanspreekpunt. Als
KBO -groot gebruiker van 'De Kiêsstolp’- mogen we
vooral haar, maar ook het bestuur, haar hele per-
soneel en haar man, heel dankbaar zijn voor de

mooie tijd en de fijne samenwerking in het gemeen-
schapshuis. Op dit moment weten we jammer ge-
noeg nog niet hoe een en ander gaat lopen in de
nieuwe BMV ‘De Vilgaard’.
Een fijne tijd met Tonnie aan het roer zit er helaas op.
Bestuur en leden van de KBO danken daarom ons
lid Tonnie van harte voor alles wat zij voor ons in
de afgelopen 29 jaar heeft gedaan.
 
GvR
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Weet je nog van toen?

De foto met de namen van de meisjes bij dit artikel
komt uit ‘Kent u ze nog… de Veldese Kiêszek’ van
Sef Janssen en Sjaak Theelen.
 
De foto is gemaakt bij gelegenheid van het afscheid
van de kloosterzusters in Velden.
Volgens het boek ‘Velde tusse grens en Maas wie’ste
bis en wie’ste vruejer waas’ hebben de zusters in
1953 feestelijk herdacht dat de zusters 40 jaar in
Velden werkzaam zijn. Vier jaar later – in 1957- valt
het doek voor het klooster. Er wonen dan nog vijf
kloosterlingen.
De laatste in het onderwijs werkzame zusters zijn:
Zr. Lucia (Gesina Krone), hoofd van de meisjes-
school; Zr. Ludgerie (Johanna Reijnders), de hand-

werkzuster en Zr. Apollonio (Gertuda Camps) die
voor de kleuters staat.
 
De meisjes die bij dat afscheid van de zusters de
‘Radetzkymars’ uitvoerden zijn:
middenin: José Crooijmans, in de rij staan verder
van links naar rechts: Carla Beurskens; Lea van den
Hombergh; Truus Beurskens; Marianne Crommen-
tuyn; Annie Theelen; Irmgard Clabbers; Carla
Kusters; Dinie Vermazeren; Lenie Jagt; Caroline
Wilbers; Joke Vermazeren; Gerrie Brueren; Lidy
in’t Zandt; Mieke Janssen; Gerrie Peeters en Hannie
Hankel.
 
GvR

Digitale overheid maakt ouderen afhankelijk
Ouderen in Nederland worden sterk afhankelijk van
de hulp van anderen wanneer de overheid besluit
alle contacten tussen burger en overheid te digita-
liseren. Deze conclusie volgt uit het onderzoek ‘Di-
gitaal contact overheid en gemeente’ van senioren-
organisatie Unie KBO onder 65-plussers.
De minister van Binnenlandse Zaken wil dat bedrij-
ven en burgers uiterlijk in 2017 alle zaken die ze
met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen,
zoals het aanvragen van een vergunning.

In een brief aan de minister schrijft de Unie KBO dat
de overheid actie moet ondernemen om ook de ‘di-
gibete ouderen’ inspraak te geven tijdens het pro-
ces. De minister heeft een klankbordgroep ingesteld
die adviseert over het gebruiksvriendelijker inrich-
ten van de digitale overheid.
De Unie KBO dringt er bij de Minister op aan om in
die klankbordgroep ook ouderen zitting te laten
hebben.         
                                                Vervolg op blz. 6.
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Voortgang bouw BMV

 
De foto’s bij dit artikel heeft Ger van Rensch ge-
maakt op 28 augustus 2014. De eerste foto is ge-
nomen vanaf het dak van de kleedlokalen van SV
Velden.
U ziet links nog de gemetselde gevel van de oude
sporthal die binnenkort wordt gesloopt. Ook ziet u
de  raampjes en de gepleisterde zijgevel van de
nieuwe theaterzaal van de BMV. In het lage gedeel-
te komt de sportkantine en de hoge stalen wand is
de gevel van de grote sporthal.
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 onder andere door de KBO ge-
bruikt wordt voor het biljarten. Rechts ziet u de gevel
van de grote zaal van de BMV ‘De Vilgaard’.
Op het terrein bevinden zich diverse vrachtwagens
en machines. Dat geeft aan dat volop wordt gewerkt

aan de afwerking binnen in het gebouw. Ook buiten
wordt gewerkt aan grond/bestratingswerken. 
 
In een publicatie gevoegd bij het ‘Klokje’ van 16 juli
2014 geeft de projectleider van de gemeente de
navolgende planning van de bouw met enkele bij-
zonderheden. Rond half oktober kan het gebouw en
een gedeelte van de buitenruimte worden opgele-
verd. Daarna wordt de sporthal gesloopt, worden
de parkeerplaatsen aangelegd en de buitenruimte
afgewerkt. De oplevering hiervan is in het eerste
kwartaal van 2015 gepland. De gemeente onder-
zoekt nog de mogelijkheden om in de buurt te
parkeren. Thans blijkt dat bovenstaande planning
zeker niet wordt gehaald. In het verleden is al zo
vaak geschoven met de planning. We wachten na-
dere informatie van de gemeente met betrekking
tot de oplevering dus maar verder af.             
                                                                  GvR  

Uit de bestuursvergadering van 3 september 2014
Direct na de opening van de achtste vergadering
van dit jaar meldt Frans Vousten 2 nieuwe leden te
hebben geworven.
 
Als KBO-Velden doen we dit jaar mee aan de pre-
sentatiemarkt op de Markt in Velden op zaterdag 13
september 2014. We presenteren dan als bestuur
onze vereniging en ledenwerving krijgt deze middag
extra aandacht.
 
Een vertegenwoordiger van de RABObank komt op

1 april 2015 in de bestuursvergadering van de
KBO-Velden praten over de dienstverlening van de
RABObank voor ouderen. Na dit gesprek geschiedt
terugkoppeling naar onze leden.
 
Het groepsarrangement van de KBO voor ‘De Pas-
siespelen’ in Tegelen op 17 mei 2015 vermeldt de
redactie van de nieuwsbrief afzonderlijk in de
Nieuwsbrief van oktober.
 
Volgende vergadering is woensdag 1 oktober 2014.

Vervolg van blz. 5.
Vangnet
De Unie KBO ziet dat de focus nu vooral ligt op de
inrichting van een goede digitale infrastructuur
terwijl er juist ook aandacht moet komen voor een
vangnet voor mensen die de digitale techniek (nog)
niet beheersen, onder wie veel ouderen. De Unie
KBO: “Wij stellen: digitaal waar het kan, persoonlijk
omdat het moet. Om de digibete gebruiker straks
niet uit te sluiten moet in de aanloop naar 2017 ook
de nadruk liggen op het geven van persoonlijke
voorlichting, begeleiding en ondersteuning."

 
Hulp nodig
Uit het onderzoek van de Unie KBO blijkt dat oude-
ren die op dit moment niet digitaal zelfstandig zijn
in de problemen komen als het contact met de
overheid uitsluitend digitaal zou zijn. Maar liefst
87% van de digibete ouderen in het onderzoek van
de Unie KBO bevestigen dat zij hulp van onder meer
familie, vrijwilligers en ambtenaren moeten inscha-
kelen. Een groep om rekening mee te houden!

6



Donderdag 25 september vierden we het 10-jarig
bestaan van onze zitdansgroep “Rozenhof”.
We begonnen met: de Frühlingsboten, een dans
waarbij iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen.
Tijdens de vele bewegingen met armen, benen,
schouders, polsen, vingers, enz. wordt er ook
meegezongen met bijv.: Roed zien de roeze, Patro-
na Bavariae en Mooi Griekenland.
De stemming zit er goed in en tijdens de pauze laten
we ons de koffie en de zelfgemaakte cake (door
Ellen, medewerker van de Dagverzorging) goed
smaken. Na de pauze worden nog enkele dansen
gemaakt. Tot slot dankt Francis (docente zitdansen)
alle deelnemers voor hun enthousiasme iedere

week, de vrijwilligsters voor hun geweldige inzet en
begeleiding en Ellen voor de gastvrijheid en mede-
werking. Allen ontvangen een roos omdat we alle-
maal een beetje feest hebben.
Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan gewoon
eens meedoen en proef de sfeer tijdens het
dansuurtje op donderdag van 14.00 – 15.00 uur in
de Rozenhof.
Zitdansen, het woord zegt het al. Er wordt gedanst
/ bewogen vanuit zit op de stoel. Niet alleen het
bewegen, maar ook de sociale contacten en het
plezier zijn belangrijk. Ik hoop u te ontmoeten.
 
Francis Op het Veld

Dagverzorging Rozenhof vraagt om uw hulp !!  
In de Rozenhof is een dagverzorging gevestigd die
vier dagen in de week aan ongeveer 20 ouderen een
dagbesteding biedt. Veel van de bezoekers wonen
in de Rozenhof maar er zijn ook bezoekers uit het
dorp. Een medewerker van de Zorggroep en vrijwil-
ligers verzorgen verschillende activiteiten, zoals
onder andere gezamenlijk de krant lezen, de actu-
aliteit bespreken, spellen. Door allerlei wijzigingen
moest er drie maanden geleden afscheid worden
genomen van één van de Zorggroepmedewerkers,
derhalve is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers.
Bent u zo’n vrijwillig(st)er die ons één of meerdere

dagdelen kan helpen? Eenmaal in de veertien dagen
of elke week? Alles is mogelijk. Voor meer informa-
tie kunt u ons bezoeken of contact opnemen.
 
Met vriendelijke groet,
De ZorggroepTeam Dagbesteding Rozenhof Velden
Rozenhof 1,
5941 EX Velden
Geopend: Maandag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag
van 8.30-16.30 uur
Tel: 077-472 2950
Info: rozenhof.dagbesteding@dezorggroep.nl
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Goed georganiseerde en fijne najaarsreis  

 
Wanneer de mensen van het organisatiecomité na
de reis bij het verlaten van de bus heel veel posi-
tieve reacties ontvangen, dan kun je alleen maar
concluderen dat de KBO-leden een fijne reis met
een goed gevoel afsluiten. Dinsdag 23 september
2014 even na 8.00 uur vertrekken we met 62 KBO-
leden -een volle bus- richting België. Onderweg
vertelt onze vriendelijke chauffeur Gilbert uit Grub-
benvorst over onder andere de winkelstad Roer-
mond waar tegenwoordig veel publiek op afkomt,
over de autofabriek in Born van de VDL Groep.
Vooral over de ‘gewone man’ Wim van de Leegte
vertelt hij een heel apart verhaal.
Rond 10.00 uur zijn we in Eupen waar we Peter,
onze gids voor deze dag, ophalen. De koffie/thee
met lekker appelgebak gebruiken we in een restau-
rant bij de Weserstuwdam. Volgens onze gids is in
de omgeving van de stuwdam een bergend vermo-
gen mogelijk van 25 miljoen m3 drinkwater.
Vanuit Eupen - Duitstalig- rijden we om 11.00 uur
richting ‘Hoge Venen’. Dit hooggelegen moerassig
heidelandschap gelegen in oostelijk Wallonië is
mooi. Dit verraderlijke moerasgebied van de Arden-
nen met als centrum de uitkijktoren ‘Signal de
Botrange’- 700 m hoog en het hoogste punt van
België- heeft in het verleden heel wat levens gekost.
We vervolgen onze reis met prachtige uitzichten
verder door bebost heuvellandschap en via een
gedeelte van het racecircuit van Francorchamps
richting Spa. We lunchen in Spaloumont bij Hotel
Domaine Sol Cress. Er is sprake van een heel goede
en uitgebreide lunch in een gemoedelijke sfeer,
zowel bij de groep als bij het personeel. Met een
voldaan gevoel- en een vol buikje- gaat iedereen
buiten nog even genieten van de zon - heerlijke
temperatuur van rond de 20 graden- of gaat nog

even wandelen voordat in de bus wordt gestapt.
We rijden na de lunch richting Stavelot en Coo. Het
landschap wordt wat ruiger. In Coo vallen een 3-tal
zaken op: 2 indrukwekkende watervallen die ± 15
meter langs een rots omlaagvallen; prachtige
bloemversieringen aan bruggen en diverse masten;
het is geen vakantieseizoen: er zijn heel weinig
toeristen. We krijgen een klein uurtje om op eigen
gelegenheid rond te kijken of gewoon ergens lekker
in het zonnetje op een bank te zitten. Daarna gaan
we samen naar het restaurant waar ons koffie en
thee met een warme wafel wordt aangeboden.
Rond 16.30 uur is het tijd om weer huiswaarts te
gaan. Onderweg vertelt onze gids Peter nog een en
ander van de omgeving waar we rijden. Vooral valt
op dat we diverse kerken met gedraaide torenspit-
sen passeren. Nadat de gids weer in Eupen is afge-
zet, rijden we richting Nederland. Voor Maastricht
probeert onze chauffeur een file te omzeilen maar
het ‘ommetje’ via de plaats Heer levert niet zoveel
winst op.
 

Om 18.30 uur bereiken we ons restaurant ‘Int
Brookx’ in Stevensweert waar ons een heerlijk diner
wordt aangeboden. Als je aan de tafel aan enkele
mensen vraagt: ‘En wat denk je van deze dag?’ Dan
is het antwoord: ‘Wat een prachtige dag, prachtig
weer, veel gezien, wel veel gezeten en veel gegeten,
maar morgen vasten we wel en volgend jaar gaan
we zeker weer mee.’       
 
Namens alle deelnemers hartelijk dank aan Jac, Ine
en Cor voor het organisatie- en begeleidingswerk
van deze prachtige reis.                                 
 
GvR.


