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Oog voor Senioren

Senioren-Matinee ‘Dorpsfeesten Velden’ een succes

Voor de eerste keer organiseert de ‘Stichting
Dorpsfeesten Velden’ in nauw overleg met de
KBO-Velden dit jaar op zaterdag 12 september 2015
een Senioren-Matinee. Het is altijd afwachten hoe
een nieuwe activiteit aanslaat. Al gauw blijkt echter
dat de animo onder de senioren (± 260 personen)
overweldigend is. Waar krijg je nog voor slechts
€ 5,- een goede zitplaats, een mooi middagprogram-
ma, koffie met vlaai en 2 consumpties. Bovendien
worden mensen met een beperking die niet zelfstan-
dig kunnen komen op verzoek thuis opgehaald en
weer thuisgebracht. 
 
Een beknopte weergave van deze middag.
Opening door Bart van den Hombergh. Ceremonie-
meester deze middag is de altijd enthousiaste Ben
Gelaudemans. ‘Animo’ en ‘Wach Effe’ brengen mooie
zang en muziek ten gehore. De Theelen-Kids ver-

maken het publiek met veelal vrolijke meezinglied-
jes. Daarna de alom bekende ‘Moorblumkes’.
Heel jammer dat onze senioren voor in de tent, die
graag willen genieten van dit optreden, veel hinder
ondervinden van het geluid achter in de tent (be-
langrijk aandachtspunt voor volgend jaar).
Daarna gaat het verder met de familiemiddag:
Kleuters en jeugd met dans en zang. Zang en muziek
van ‘Just We’ en tenslotte Ben Verdellen. Ben geeft
enkele talentvolle jongeren met een beperking de
gelegenheid om samen met hem te zingen en het
podium te delen. Al met al heel mooi. Heel veel
senioren hebben van deze mooie middag met volle
teugen genoten. Namens alle senioren van de
KBO-Velden heel veel dank aan de organisatie van
de Dorpsfeesten Velden.
 
GvR

Liefhebbers van het dansen: opgelet!
Op dinsdag 20 oktober 2015 om 14.30 uur wordt er
een dansmatinee gehouden in zorginstelling ‘de
Meeuwbeemd’ aan de Dr. Blumenkampstraat 4 te
Venlo. Senioren die dansen leuk vinden, zijn van

harte welkom. Het matinee duurt ongeveer 1½ uur.
De muziek wordt verzorgd door Brasil’99.
 
GvR

Middag voor de vrijwilligers 
Een leuke middag voor de vele vrijwilligers van onze
vereniging wordt gehouden op dinsdag 10 november
2015 van 14.00 -17.00 uur, bij 'Het Wapen van
Velden'. Voor een hapje en een drankje wordt ge-

zorgd. Troubadour Math Craenmehr zal 2x optreden.
Vrijwilligers: jullie worden nog persoonlijk uitgeno-
digd, maar noteer de datum alvast in de agenda.
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Valpreventie bij ouderen. Wat kunt u zelf doen?
Vallen bij oudere mensen is een ernstig en veelvoor-
komend probleem. Ongeveer één op de drie nog
thuiswonende ouderen valt minstens éénmaal per
jaar. Dit kan nare gevolgen hebben. Sommigen
moeten na een val opgenomen worden in een
zorgcentrum of ziekenhuis. Bij anderen ontstaat
veel angst om opnieuw te vallen. Dit leidt tot onze-
kerheid bij gewone, dagelijkse bezigheden.
Sommige ouderen gaan daarom minder het huis uit
en raken sociaal geïsoleerd. Hoe eerder u de geva-
ren aanpakt, hoe sneller het risico op vallen afneemt.
Deze informatietekst is afgeleid van de brochure 
‘Valpreventie bij senioren’, geschreven door K. De
Bondt (e.a.) van het Lokaal Gezondheid Netwerk
Zuiderkempen en de Katholieke Universiteit Leuven
(België) en uitgebracht door Geriatrie / Patiënten-
voorlichting AMC Amsterdam.
Omdat lang niet al onze senioren/ouderen deze
informatie kunnen raadplegen en er toch duidelijk
sprake is van een ernstig en een veel voorkomend
probleem, wordt in de komende Nieuwsbrieven
telkens aan een gedeelte van deze informatie aan-
dacht geschonken. In deze Nieuwsbrief gaan we in
op ‘Te weinig beweging’.
 
Te weinig beweging
Ons lichaam verandert met het ouder worden. We
worden trager en strammer. Deze beperkingen zijn
geen onvermijdelijk kwaad. Door lichamelijk actief
te blijven, onderhouden we onze reflexen, spier-
kracht en coördinatie. Stilzitten of inactiviteit ver-
groten het risico op vallen. Door weinig te bewegen,
verminderen soepelheid en spierkracht.
 

U gaat na een tijdje ook trager reageren. Dan kan
zelfs een kleine misstap, bijvoorbeeld wanneer u
wegglijdt op een gladde of een oneffen vloer, tot
een val leiden. Lichaamsbeweging helpt niet alleen
om het risico op vallen te verminderen, maar ook
de algehele gezondheid. Hoe fitter, hoe meer plezier
van het leven. Het is nooit te laat om meer te gaan

bewegen.
Sommigen beginnen op
hoge leeftijd bijvoorbeeld
nog met Yoga of Tai Chi.
Volgens een algemene
richtlijn moeten ouderen

per week minimaal drie keer een half uur aan li-
chaamsbeweging doen. Maar, hoe meer u beweegt,
hoe beter. Elke vorm van beweging is goed, maar
u moet geen zware en moeilijke turnoefeningen
uitvoeren. Wandelen, fietsen, wat tuinieren zijn
goed. Het gemakkelijkste is het als u uw lichaams-
beweging laat samenvallen met dagelijkse activitei-
ten, zoals boodschappen doen, op bezoek gaan. U
kunt ook lid worden van een gym- of andere sport-
club voor ouderen. Als u niet meer goed ter been
bent, of zich onzeker voelt bij het lopen, kunt u bij
uw ziekenfonds of een andere organisatie voor
hulpmiddelen terecht voor een looprek (rollator) of
een wandelstok.
Risicoactiviteiten, zoals op een stoel gaan staan om
iets hoog uit een kast te nemen, kunt u beter ver-
mijden. Dat kan namelijk fatale gevolgen hebben.
 
GvR

Op zien Veldes plat 
Eine Belg haaj ein stuk grond gekocht maar dat waas
grond net euver de grens dus in Nederland. In de
durpscafé woord daor druk euver gepraot. Zaet eine
Hollander taege daen Belg, wat duiste dao op pao-
te? Nou manneke, zag daen Belg, voor sla is ut te
vroeg en veur coniferen te laat. Maar jong, zag daen
Hollander, dich bis gek, zet dao maar kieppe op die
zurge wel dat ut land straks gans in orde is.

Ein aantal maonde later kump dae Belg waer in die
café en zoog daen Hollander aan de bar zitte. En,
zag daen Hollander, hebste miene raod op opge-
volgd? Jao, manneke, zag dae Belg, maar ik denk
dat ik wat verkeerd gedaon heb, ik heb honderd
kippen gepoot maar er is er genne uit gekomme.
 
Frans Theeuwen

Zitdansen
De zitdansgroep is op dit moment erg klein. Voor
de deelnemers maar ook voor Francis die deze groep
begeleidt, is het veel leuker als de groep iets groter
is. Francis neemt in overleg met de contactpersonen
van het bestuur daarom het initiatief om er deelne-
mers bij te krijgen.
Het lijkt haar een goed idee om senioren in de
‘Rozenhof’ en omgeving uit te nodigen om op 1 en
8 oktober 2015 van 14.00 – 15.00 uur kennis te
maken met het zitdansen in de ‘Rozenhof’.
Ze kunnen op die data gratis deelnemen aan het
zitdansen en zelf ervaren hoe fijn en gezellig het is
om samen te bewegen.
‘Samen kunnen we meer’.
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Helft van de senioren kan niet meer zonder de digitale wereld
Digitaal vaardig zijn
staat gelijk aan on-
afhankelijk zijn. Zo
ziet een groot deel
van de senioren het.
Digitale apparaten
maken hun wereld
groter en leuker, en
geven hen het ge-
voel met de tijd mee

te gaan (65%) en onafhankelijker te zijn (53%).
Tevens zorgt het voor meer contact met familie en
vrienden (51%). De helft van de senioren zou dan
ook niet meer zonder deze apparaten kunnen en
willen! Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door
onderzoeksbureau Ruigrok | NetPanel in opdracht
van SeniorWeb onder ruim 500 65-plussers met
weinig tot veel digitale vaardigheden.

Digitaal vaardig zijn is een verrijking
De deelnemende senioren blijken digitaal vaardig.
Gemiddeld gebruiken zij drie verschillende digitale
apparaten, zoals een laptop, desktop, tablet,
smartphone, e-reader of smart-TV. Men gebruikt de
digitale apparaten veel voor het onderhouden van
sociale contacten, vooral via e-mail (88%), sociale
media zoals Facebook (57%), WhatsApp en SMS
(50%). Daarnaast biedt digitaal zijn senioren ook
belangrijke praktische gemakken, door de mogelijk-
heid van internetbankieren (83%), online shoppen
(42%) of online een reis plannen/openbaar vervoer
uitzoeken (35%). Hierdoor is men ook minder
aangewezen op anderen. Twee vijfde van de 65-
plussers geeft tevens aan ook meer financiële
voordelen zoals kortingen en aanbiedingen, te
hebben door het gebruik van digitale apparaten.

Veel invloed op het dagelijks leven
Digitaal actief zijn zorgt bij de helft van de onder-
vraagden voor meer contact met familie, vrienden
en kennissen. Tevens blijkt maar liefst 37% her-
nieuwde contacten met vrienden van vroeger te
hebben door het gebruik van internet. Ook op de
vraag wat voor invloed het op het dagelijks leven
heeft als men geen gebruik meer kan maken van

digitale apparaten komt duidelijk naar voren dat dit
voor minder contact en meer ongemak zou zorgen.
Het zou het leven volgens veel senioren dan ook
saaier, moeilijker en duurder maken. Het onderhou-
den van contacten wordt namelijk een stuk lastiger
en prijziger (bellen i.p.v. e-mailen of skypen), zeker
met familie en vrienden in het buitenland. En het
zou als erg vervelend worden ervaren wanneer men
bijvoorbeeld geen gebruik meer zou kunnen maken
van digitale overheidsloketten en internetbankie-
ren. Maar er zijn ook nog altijd senioren die het geen
ramp vinden en zich gewoon zouden aanpassen.

Leukere vakantiebeleving
Aangezien het onderzoek in de zomer is uitgevoerd,
hebben wij ook gevraagd naar de invloed van digi-
tale apparaten op vakanties en uitstapjes. Zes van
de tien senioren geven aan dat zij hun digitale ap-
paraten meenemen op vakantie en tijdens uitstap-
jes. Dit vooral met de reden om contact te onder-
houden met het thuisfront (78%). Maar ook om het
nieuws te lezen (61%), informatie over beziens-
waardigheden op te zoeken (44%) en de weg te
vinden/te navigeren (41%). Men geeft aan beter op
de hoogte te zijn van leuke uitstapjes en vakanties
door het gebruik van digitale apparaten (55%). Het
zorgt er daarnaast zelfs voor dat men een leukere
vakantie ervaart (27%) of vaker een uitstapje maakt
(20%)!

Kortom, uit het onderzoek komt duidelijk naar voren
dat, niet voor alle, maar wel voor veel senioren, het
gebruik van digitale apparaten het dagelijks leven
verrijkt, leuker en makkelijker maakt. Het is dan
ook een onmisbaar onderdeel van het dagelijks
leven geworden. En zoals een van de deelnemers
schrijft: "In deze tijd staat digitale kennis gelijk aan
onafhankelijk zijn". Senioren die graag ook de
voordelen van digitaal zijn willen ervaren, maar nog
geen of beperkte digitale vaardigheden hebben,
kunnen voor ondersteuning terecht bij SeniorWeb.
 
Zie ook de SeniorWeb infographic.
Bron: SeniorWeb

Geer kalt toch auch Limburgs mit de kienjer! 
Waarom zijn er verschillende dialecten in dezelfde
taal? Omdat mensen in groepen leven. Taal moet je
zien als een levend wezen dat zich continue ontwik-
kelt. Ook de taal van de ene groep ontwikkelt zich
op een andere manier dan de taal van een andere
groep, bijvoorbeeld onder invloed van buitenlanders
die een andere taal spreken.
Ook isolatie is belangrijk. Hoe geïsoleerder een
groep leeft des sneller zal hun dialect van de
hoofdtaal gaan verschillen. De oceaan tussen
Amerika en Groot-Brittannië heeft er voor gezorgd
dat Amerikaans-Engels in 200 jaar tijd anders is

gaan klinken dan Brits-Engels.
Wanneer iets een taal is en wanneer een dialect, is
niet helemaal duidelijk. Zweeds, Deens en Noors
zijn verschillende talen, maar lijken meer op elkaar
dan sommige dialecten binnen een taal.
De taalkundige Max Weinreich zei in 1945 dat taal
een dialect is met een leger en een vloot. Daarmee
bedoelde hij dat het dialect van de groep met macht
de taal van een land zal worden.
 
Ben Gelaudemans
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Jaarlijkse fietstocht van de KBO-Velden
Volgens het jaarprogram-
ma zou de jaarlijkse fiets-
middag op dinsdag 7 juli
2015 gehouden worden.
Door het zeer warme weer
was het niet verantwoord
om deze tocht toen door

te laten gaan. Omdat er jaarlijks toch vrij veel animo
is voor de fietsmiddag (± 45 deelnemers) heeft de
organisatie als vervangende datum dinsdag 1 sep-
tember 2015 gepland. Ook deze datum is niet zo
gunstig omdat de buienradar deze middag hier en
daar een lichte bui voorspelt.
Hoe dan ook, totaal doen er 3 mannen en 14 vrou-
wen mee aan de fietsmiddag.
We vertrekken om 13.45 uur bij de leegstaande
bibliotheek aan de Veerweg. Vertrek is iets later om
de dames van de ‘eettafel’ ook de gelegenheid te
geven aan deze activiteit deel te nemen.
We fietsen richting Hasselt door de Ebberstraat over
het fietspad naar Lomm. Via Lomm naar de Hani-
kerweg, door ‘t Hanik naar Arcen.

Bij het water in Arcen houden we een pauze.
Vertrek richting Arcen en op de Lingsforterweg
rechtsaf. Oversteken bij ‘Kraantje Lek’ naar de
Duitse grens. Eerste weg rechts richting Walbeck.
Bij de voorrangsweg rechtsaf over de Bosserweg in
de richting van Straelen. Via diverse binnenwegen
bereiken we de grens bij ‘Jagersrust’. Veel deelne-
mers maken de organisatie kenbaar: ‘Op deze
binnenwegen heb ik nog nooit gefietst.'
Bij ‘Jagersrust’ wordt -voor eigen rekening- lekkere
koffie met vlaai genuttigd. Tijdens deze pauze valt
er een heel klein beetje regen, maar dat mag de
pret niet drukken.
Na deze pauze is het weer droog en wordt er -op
verzoek- nog even gefietst langs het nieuwe agra-
risch bedrijf van Van Lipzig in Schandelo.
Daarna terug naar het dorp waar de organisatie
wordt bedankt voor de mooie fietsmiddag. Jammer
van de weersomstandigheden. Volgend jaar beter.
 
Jac Vermazeren
 

Buurtbus komt ook in Velden
Wellicht hebt u wel eens gehoord dat mensen in
Venlo regelmatig gebruik maken van de buurtbus.
Wat u misschien niet weet, is dat de buurtbus ook
in Velden komt.
De buurtbus is bedoeld voor mensen die moeilijk de
deur uit gaan. Zij krijgen zo de kans om toch zelf-
standig naar bepaalde bestemmingen te gaan.
De bus rijdt van maandag tot en met donderdag
 naar bestemmingen zoals het ziekenhuis, station,
burgerzaken voor paspoort of rijbewijs. Het crema-
torium ligt niet op de route, maar op verzoek wordt
u daar ook naartoe gebracht/opgehaald.

Mensen die gebruik willen maken van de bus moe-
ten een dag van tevoren een afspraak maken en
betalen een kleine vergoeding: € 1,- enkel en
€ 1,50,- retour.
Wilt u gebruik maken van de buurtbus bel dan 1 dag
van te voren naar 06-45511209 en geef uw bestem-
ming op. De bus kan 10 minuten later zijn dan de
afgesproken tijd.
De buurtbus is mogelijk gemaakt door vrijwilligers
met hulp van verschillende partijen, zoals gemeen-
te, wijkoverleg, Huis van de Wijk en supermarkt Plus
Benders.

Um euver nao te dinke...
De mos iers liere loupe, veur daste kins renne.
 
Eine daag zonder te lache is eine verlaoren daag.
 
Eine mins zonder druime is ermer as eine mins
zonder geld.
 
Ederein kent den tied, maar neet ederein haet tied.
 
As dich dien eige weurd neet kins onthalde, spraek
dan de waorheid.
 
De wondere zien de weareld nog neet oet en ik
geluif in wondere.
 
As dich de lat te hoeëg duislegge, geiste d’r onder 
door.
 
Niej bessems vaege schoeën maar de alde bessems
kenne de hukskes.

De kins de zieë neet euverstaeke door allein maar
nao ut water te kieke.
 
Oerdeil neet euver andere veur daste de zelf de
laevesreis in zien schoon hebs gemaakt.
 
Loup met dien gezeech in de zon, dan velt de
schaduw vanzelf achter dich.
 
Los laote is altied achterum kieke en ok nog zonder
spiet.
 
Bin altied ierlijk en oprecht, dan geit ut de andere
ok neet slecht.
 
Ut is de kunst um dezelfde waeg te loupe en toch
edere kier wat anders te zeen.
 
Frans Theeuwen
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Weet je nog van toen?

Bovenstaande foto, de namen van de personen op
deze foto en een gedeelte van de tekst is afkomstig
uit: Deel 3 ‘Kent u ze nog ….  de Veldese Kiêszek’
van Sef Janssen en Sjaak Theelen.
Deze foto is genomen omstreeks 1947. De dames
hebben een huishoudcursus gevolgd, die uitging van
de Boerenbond Velden.
Bovenaan staan, van links naar rechts: 
Mia Engels; Riek Soberjé; Truus Lommen; Mia van
Wylick; Mien Thiesen; Nellie Geurts; Agnes Geelen;
Lies Simons en An Geurts.
In de tweede rij, staan van links naar rechts:
Juffrouw Bax (lerares, Grubbenvorst); Jan Kroonen-

berghs; Truus Clemens; Truus in ’t Zandt; Mie
Koopmans; Mia van der Haghen; Mie Willemsen;
Nellie Theelen; Mie Nielissen; Bets Verheijen; Jos
Kessels (pastoor van Velden); en juffrouw Leenders
(lerares, Delft).
En onderaan zitten, van links naar rechts:
Lies Peeters; Truus van den Hombergh; Lies Roefs,
Jo Keltjens en Lies Brueren.
 
Als je de foto bekijkt, dan valt op dat vrijwel alle
dames lang en donker haar hebben en donkere
kleding dragen.
 

Paardenkracht 
Wat betekent paardenkracht? Heeft een paard 1 PK ?
Ja, een gemiddeld paard heeft 1 PK. In een kort
sprintje kan hij even wat meer leveren, maar als je
hem langere tijd, bijvoorbeeld een uur, aan het werk
zet dan levert hij gemiddeld een vermogen van 1
PK. Dat is ruim 700 Watt. Daar kun je ruim 45
spaarlampen van 15 Watt op laten branden.
Om een auto vooruit te krijgen, heb je wat meer
paardenkracht nodig. Zelfs een bescheiden auto als

een lelijke eend van Citroën had in zijn beginjaren,
kort na de Tweede Wereldoorlog al een vermogen
van 8 pk. Dat is opmerkelijk, want de ‘eend’ heette
officieel: Deux Chevaux Vapeur (2 paardenkracht).
De naam had te maken met regels van de belas-
tingdienst die deelde de eend in, in de klasse 2 cv.
 
Ben Gelaudemans
 

Gaoje raod 
Laot ós lache, laot ós laeve,
kiek vuroet en naet terug.
Laot `t verleeje, röstig röste,
dát is gewes; achter de rug.
 
Gaef aaf en toe wát komplimente,
dát duit gen pien en duit zoeë gaot.

Want dich mós naeme, már ok gaeve,
al kós dát dán ok wal is maot.
 
Ik weit, ik heb heej hiel gaot praote,
ik laes dit väör en zeg dit óch.
Már ik mót toch ok ierlik zegge:
“Ik heb heej dukker aan gedóch.”             Jan Arts
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Uit de bestuursvergadering van 2 september 2015
 
Frans Vousten meldt
deze maand geen
nieuwe leden.
 
Aankondiging van de
vrijwilligersmiddag in
de komende Nieuws-
brief.

 
De voorronde van de verkeersquiz door Veilig Ver-
keer Nederland  wordt gehouden op dinsdag 20
oktober 2015. De 5 beste KBO-afdelingen van
Limburg gaan naar de finale. Informatie waarbij
inschrijving volgt binnenkort. Wil Scheffer en Nard-
je Lenssen werken een en ander uit.
 

Op 2 oktober 2015 is de officiële opening van de
Brede Maatschappelijke Voorziening. De diverse
gebruikers worden op de bühne uitgenodigd om zich
te presenteren. De Linedance groep bekijkt intern
of zij dit willen verzorgen.
 
Alle KBO-ontspanningsactiviteiten worden zoveel
als mogelijk is kostendekkend georganiseerd. Niet
altijd –zoals bijvoorbeeld bij het zitdansen- lukt dit.
Het bestuur besluit in dergelijke gevallen samen hoe
dit wordt opgevangen.
 
Op onze website zijn updates uitgevoerd en foto’s
geplaatst. Het invoeren van teksten en meerdere
foto’s moet nog geschieden.                
                                                        GvR  
                    

Brief van “FRENSKE” van de Kwartelemerrt
Uit  de “Kieskop” nummer 22
van 15 - 30 September 1948
 
Liefe  jongens !
 
met de geleegenheid vaan de nan-
siejoonale feesdaag is bobbie van
litjes Frens gans kapot gereeje en

hebbe we um zelf in de gront geduuwd alleen met
zein staart zei hei nog wat en sjaakkie van bruure
pietje was bijna verdronken die is in Maas gefalle
en aan één kant was hij al onder en toen hat hei
nog geen vis en zondag is ivo weer beginne te
voetballe en ik ben stiekum onder de draat gekroope
dan kos ut niks pressies as die rentenier bij ut terrein
die gaat alteid agter zein huis op de ladder staan
keike dan kos ut ok niks en peeters de paardekoop-
man van de krosseld had tien tandde ineins laate
trekke en toen ie tuis  kwam was zein gezig zo steif
dat hei geen mont meer voelde en zein siegret in
zein oog stak en van haf zijn door is zaterdag naar
de merret gewees en toen ze tuis kwam was alles
gesloote en toen heef ze met een beil een ruitje
getik en dad ging heel goed zeg ze en o jongens we
hebbe deeze week weer heel veel fees gehat bei ons
op de kwartelemerret want nel van fried zeine sjang
is nu ok getrouwd met een horster en ik heb een
lekker stuk vlaaj van haar gekreege en jongens
zondag hebbe we nog veel meer fees gehat want
manus van tummer wullem is zondag paus gewees
en laater zei hei dat ie ook noch aabraaham was en
we hadde missie en ik was neger en ik hoefde me
smiddags niet meer swart te maake want ik was al
swart genoeg dat zeg joepie van de koster ook en
die mog zondag geen neger worde want zein moe-
der zei dat die ok al in de week zo dikwijls neeger
is dat zein moeder geen zeep meer heef om hem
zondags ekstra te wassen en daarom kunne jullie
wal zien dat we saame vrientjes zein en savos hadde
we op de merret een pragtigge film en de grote
mensen vonde ut allemaal fein van die paater op de
film maar ik vont die hant met die knook ut joek-

sigste en ze hebbe heel veel geld opgehaalt voor
onze paaters in de missie die denke misschien dat
we hen vergeete maar dat is ram gelooge want velde
vergeet zein paters noojt en ut oranjefees is nu
gelukkig gans afgeloope en dat is maar goet ook
want de getrouwde hebbe ook bal gehat en die moet
beestig joeksig gewees zein want mein moeder heef
2 daage niks teege mein vaader gezeg en ik durfde
niks te vrage waarom en meneer pastoor heef ook
zowat gezeg dat ut hier staalde op de germane die
hielde ook alleen van bier en danse en een beetje
kuultuur onder die alde lui zou heelemaal niet
schaaje want frans van adolf had met ut oranjefees
savons maar één broekspijp meer want de andere
kant was rok geworde die hat hei opegescheurt en
op de laatste dag van ut oranjefees was der weer
resepsie en ut heele oranje kommitee was weer daar
maar nu wis ieder lit teminste waar hei moes gaan
zitte en wie de eere plaatse toekwaame dat hadde
ze met een smoesje gouw geleert en onze wethou-
wer was beestig gruuts die dag want die heef de
konegin zein moeder al 2 keer een hant gegeeven
en de egte konegin nu al een keer en ik ben benie-
jd als ik veiftig jaar frenske ben of hei mei dan ok
nog een hant komp geeve en anders liefe jonges
hoop ik dat jullie ut mei koome doen want ik kreig
nu maar af en toe een dikke hant en o jonges wete
jullie al dat onze kieskop met oktober 60 sent zal
koste om naar jullie te steuren en dat kan de kieskop
niet betaale en jullie moete met gewelt reklaamme-
re of anders geen siegaarette meer wille maar dat
is voor de bezuiniging zeg de menister  maar mein
vaader vint ut een schande om jullie dit verdried
aan te doen en die zeg dat ze maar een hoop
diensoutoos opkieppe  dan verdiene ze veel meer
en dat zeg mein moeder ook en ik zeg niks meer ik
gaa naar bet en dan denk ik een brief voor de me-
nister en dan droom ik ook weer van jullie maar
wens jullie weer eerst allemaal heel veel groete van
jullie eeeeeeeeeenig lief hebbende Frenske. 
                                                                 F.V.
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De najaarsreis naar de Linge en de Ooijpolder

Een impressie
 
Als de bus om negen uur vertrekt, zien de weers-
omstandigheden er nou niet bepaald gunstig uit
want het regent een beetje. Maar als wij in de buurt
van Nijmegen zijn, komt al schuchter het zonnetje
weer tevoorschijn. Met een snelheid van tachtig
kilometer per uur rijden wij langs de Betuwelijn in
de richting Gorinchem om vanaf afrit 29 (waar het
dan nog 6 kilometer rijden is) in Leerdam aan te
komen. Uitstappen en dan naar de steiger waar de
boot klaar ligt voor een tocht over de Linge, die drie
uren in beslag zal nemen. We zien aan weerszijden
van de rivier prachtig gelegen woningen met een
schitterende achtertuin en veel mooie jachten en
boten in allerlei vormen en afmetingen.
Op mijn vraag aan Mevr. Riet Hoefnagels of zij hier
in zo’n mooie woning zou willen wonen, gaf ze mij
het volgende antwoord: “Neen, want als ik hier zou
wonen dan moet ik nog veel verder lopen om
boodschappen te gaan doen bij Jan Linders dan nu,
en daar heb ik geen zin in, ha haha.”

 

De Linge kronkelt tussen Doornenburg en Gorin-
chem en is met zijn 108 kilometer de langste rivier
van Nederland. Wij passeren het fort Asperen, ge-
bouwd in het jaar 1845, dat destijds deel uit maak-
te van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dat nu
voor het publiek toegankelijk is. Ook de sluis bij
Asperen is een bijzondere bezienswaardigheid.
 

De boot kon er met veel stuurmanskunst net door-
heen, zo eng was de doorvaart.
Op een zeker moment waanden wij ons zelfs in
Italië, want wij zagen net niet de scheve toren van
Pisa, maar wel de scheve kerktoren van Acquoy,een
dorp met een bijna onuitsprekelijke naam. De toren
is gebouwd in de 15e eeuw en is 17,5 meter hoog.
Hij staat 1,1 meter uit het lood en is ca 0,2 graden
minder scheef dan die toren van Pisa. Als wij op de
heenreis ook nog eens uitgenodigd worden om deel
te nemen aan een heerlijk warm en koud buffet, dan
kan de dag niet meer stuk, maar er komt nog meer.
Terug bij de aanlegsteiger nemen wij weer plaats in
de bus en gaan een rondreis maken door de Ooij-
polder met een gids die ons alles vertelt over wat
er zoal te zien is. De Ooijpolder is een uniek polder-
landschap dat ingeklemd is tussen Nijmegen, de 7-
heuvelen, de Rijn en de Duitse grens.
Als ik alle bezienswaardigheden zou beschrijven dan
zou de Nieuwsbrief er helemaal vol over staan. Het
was voor ons allen een ware belevenis. Onbeschrij-
felijk wat daar allemaal te zien is en op welke wijze
deze polders hun diensten bewijzen aan de inwoners
van de inliggende dorpen. Als wij tijdens deze
rondrit aankomen in Millingen gaan we genieten van
een heerlijk stukje appeltaart met koffie of thee in
een leuk en gezellig restaurant genaamd: H.M.C.
ofwel Hotel Millings Centrum.
Als wij in Beek afscheid nemen van gids Theo van
de Riet is de tijd aangebroken om aan de thuisreis
te beginnen en rijden wij over de Duitse grens via
Goch richting Weeze en later via Well naar Velden.
Wij arriveren om 19.10 uur op de markt en gaan
allemaal naar Hostellerie ‘De Maasduinen’ om plaats
te nemen achter een mooi opgemaakte koffietafel
met allerhande lekkernijen die nog aangevuld gaan
worden met een schaaltje heerlijk warm vlees.
 
Het was weer een reis waar wij allemaal echt van
hebben genoten dankzij Ine en Sjaak die hiervoor
hebben gezorgd, en die wij daarvoor dan ook op-
recht willen bedanken.
 
Frans Theeuwen
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Bestuur KBO-Velden bezoekt kasteelruïne Kessel 
Zoals u wellicht weet, is de
kasteelruïne De Keverberg in
Kessel de laatste jaren ingrij-
pend gerestaureerd. Op dit
moment nadert de restauratie
de eindfase. Ook is het u zeker
niet ontgaan dat enkele maan-
den geleden tijdens grond-
werkzaamheden een loden kist
met een skelet is gevonden.
Al met al voor de Stichting Be-
houd Kasteel De Keverberg,

KBO-Kessel en de vele vrijwilligers een reden om de
besturen van KBO-afdelingen in Noord-Limburg ook
eens uit te nodigen. Op maandag 14 september
2015 heeft een afvaardiging van de KBO-Velden een
bezoek gebracht aan de kasteelruïne, zie foto
(Marie-José staat niet op de foto).
Enkele bijzonderheden:
De restauratie kost globaal 5 miljoen euro.
Subsidies, sponsoren, eigen middelen en vele vrij-
willigersuren dekken deze kosten.
Binnen in de ruïne vallen direct de ronde stalen
kolommen op waarop diverse vloeren rusten.
Boven de binnenplaats bevindt zich een flauw hel-
lend dak waarvan de beglazing is voorzien van
zonnecellen. Ook de puien zorgen voor veel lichtin-
val in het gebouw en een prachtig uitzicht over de

Maas en verre omgeving.
Diverse ruimten kunnen gebruikt worden voor
vergaderen, trouwpartijen en feesten.

DMV-architecten (Duysens, Meyer, Viol) uit Kerkra-
de heeft de opdracht die de Stichting hun bureau
heeft gegeven, heel apart en bijzonder uitgewerkt.
Op 26 september 2015 is de ‘Kasteelruïne’ officieel
geopend.
 
Dank aan de partijen die ons hebben uitgenodigd.
 
Tip: Een bezoek op de fiets aan de Kasteelruïne en
de tuinen is bij mooi weer in het voorjaar en de
zomer best de moeite waard.
 
GvR.
 

Wilt u ook uw kennis van de verkeersregels testen?
Een quiz waarin u uw ken-
nis van de verkeersregels
kunt testen en opfrissen
duurt een uur en wordt
geleid door een vrijwilli-
ger van Veilig Verkeer
Nederland. Alle senioren-
verenigingen in Limburg

mogen eraan meedoen. De vijf verenigingen die de
meeste punten halen, veroveren een plek in de fi-
nale waar zij gaan strijden om de titel: Beste ver-
keersvereniging  van Limburg.
Deze finale zal in december plaatsvinden op een
centrale plek in Limburg met als hoofdprijs een
geldbedrag dat door de winnende vereniging vrij
mag worden besteed.
Wij gaan de test houden op een inloopmiddag op
dinsdag 20 oktober 2015 van 14.00 tot 16.00 uur
in ‘De Vilgaard’ in Velden.
 

Onze vraag is: 
Wie wil zich kandidaat stellen om deel te
nemen aan deze quiz? 
Wij hebben 20 á 30 personen nodig om de quiz te
kunnen spelen. Schroom niet om u aan  te melden,
wij vragen geen bijzondere vaardigheden, alleen
wat lef om mee te doen. Toeschouwers zijn welkom
en iedereen zal er op verkeerskundig gebied wat
van opsteken!
 
U kunt zich aanmelden - s.v.p. vóór maandag 5
oktober 2015 - per mail of per telefoon bij onder-
staande personen:
 
Wil Scheffer  tel. 4722782    jw.scheffer@home.nl
Nardje Lenssen  tel. 4721494    narja@ziggo.nl
 
Zijn er nog vragen, neem dan contact op met een
van deze personen.
 


