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KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

ENTREE € 6,-

Dansmatinee 50+
Zaterdag 28 mei 2016

‘Kermismatinee’ dansmiddag | KBO Velden
van 14.00 - 18.00 uur in De Vilgaard

Met live-muziek 
van Midlife Combo
Vlotte dansmuziek
vanaf de jaren 50 tot 2016

in de pauze tombola 
met leuke prijzen

Kijkt u ook op de website van de KBO Velden

In een eerdere Nieuwsbrief hebben we vermeld dat
onze website weer actueel is. De heer Herman
Middelink zorgt er voor dat onze website keurig
wordt bijgehouden en dus weer actueel is. Namens
het bestuur coördineert Ger van Rensch de diverse

artikelen en andere zaken die op de website worden
geplaatst. Kijk regelmatig eens op onze website:
www.kbovelden.nl. Naast algemene informatie van
de KBO Velden, treft u ook aan foto’s van de activi-
teiten van de KBO en actie/afsprakenlijsten van de
bestuursvergaderingen van de KBO. Hebt u infor-
matie of een artikel waarvan u denkt ’Dat is iets
voor op de website’, geef het dan even door.
 
GvR

KBO Velden op evenement
‘Velden leeft’

De Veldense gemeenschap kent veel
verenigingen, stichtingen en onder-
steunende organisaties.Toch weten
veel mensen niet – ondanks de nodi-
ge informatie die er al is - waar zij
terecht kunnen voor hulp, ondersteu-
ning, educatie, sport of vrijetijdsbe-
steding. De Stichting BMV ‘De Vil-
gaard’ heeft het initiatief genomen

om een evenement te organiseren om de diverse
partijen dichter bij elkaar te brengen.
Zodoende kunnen zij zich presenteren en onderling
gegevens en informatie uitwisselen.
Dit evenement wordt gehouden op 10 juni 2016 (de
laatste dag van de Avond4daagse 2016) van 14.00
tot 22.00 uur in de Brede Maatschappelijke Voor-
ziening aan de Schandeloseweg. Ook bewoners van
Velden en omgeving zijn dan van harte welkom.
 
Het bestuur van KBO Velden heeft in de bestuurs-
vergadering besloten om ook aan dit evenement
mee te doen.
 
Reserveer alvast deze datum.
 

Juridisch advies 
Voor juridische vragen kunt u als KBO-lid een beroep
doen op het juristenteam van de Unie KBO in den
Bosch. Gratis advies op donderdag tussen 13.30 en

15.30 uur, tel. 0900-8212183.
Zie ook: www.uniekbo.nl  Let op! Deze dienstver-
lening is alleen voor KBO-leden.
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Foto's van een geslaagde voorjaarsreis
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Voorjaarsreis KBO Velden, 10 mei 2016

 
Een impressie 
Op de afgesproken tijd, 08.30 uur, vertrekken wij
met de bus die bestuurd wordt door Yvonne Niesen.
Zij vertelt in het eerste gedeelte van de reis wie ze
is, maar ook op welke manier zij aan haar rijbewijs
als buschauffeur is gekomen. Na dit verhaal hoeven
wij ons geen zorg meer te maken. De reis tot Nij-
megen en ook de reis daarna langs de Betuwelijn
die bij velen bekend is van vorige reizen met de
KBO, is ook deze keer erg mooi, vooral vanwege de
ontwikkeling van de natuur in deze mooie lentetijd.
Om 10.30 arriveren wij bij het 'Wapen van Ameide',
waar we getrakteerd worden op een heerlijke kop
koffie of thee met een lekker gebakje erbij.
Om 11.15 uur beginnen we aan een boeiende
rondreis door de Polder Alblas, met uitleg door gids
Guido, over alles wat voor ons interessant is om
naar te kijken. Na het vertrek attendeert de gids
ons op de gereformeerde kerk, gebouwd in 1921,
maar ook nog op vele andere bezienswaardigheden
in die plaats. Verder onderweg vallen de schapen
op die een witte en bruine vacht hebben. Ook krijgen
we uitleg over het ontstaan en het huidige gebruik
van de vele watermolens die langs de route staan.
Ook de bloesems, en woningen met meestal nog
rieten daken zijn het bekijken echt waard. Opvallend
is verder dat er veel koeien in grote uitgestrekte
weiden aanwezig zijn. Het rijden door de polders en
het uitzicht op de rivier de Lek, die 62 kilometer lang
is, is erg mooi. Alleen als wij met de bus over een
dijk rijden en een tegenligger ons tegemoet komt,
horen wij van inzittenden de opmerking: “as det mar
good geit”, want er is maar weinig plaats voor de
tegenligger, maar Yvonne weet daar wel raad mee.
Via Nieuwpoort en Schoonhoven rijden we naar
Groot Ammers en passeren we de nog in werking
zijnde echte palingrokerij Van Wijk.
 
 

Om 13.00 uur komen we weer aan bij het 'Wapen
van Ameide'. Hier worden wij getrakteerd op een
heerlijke koffietafel met diverse broodsoorten, vlees
en kaasbeleg en alles wat verder op tafel wordt
gepresenteerd. Als iedereen is voorzien van al dat
lekkers, gaan we met de bus naar Oud-Alblas voor
een boottocht met de ‘Glasshopper’.
We gaan omstreeks 14.40 uur aan boord en varen
door het polderlandschap met vele mooie uitzichten
op oude boerderijen, molens en villa’s en niet te
vergeten de tuintjes en aangelegde steigers en
bootjes. Ook zien we dat bij oude boerderijen de
voordeur op een hoogte van soms twee meter vanaf
de begane grond werd gebouwd, zodat men in tijden
van watersnood toch de woning kon verlaten om
naar de kerk te gaan. Teus, de kapitein van de boot,
vertelt dat als de boot onder een brug door moet,
hij extra water moet inpompen, omdat de boot
anders niet onder de brug door kan.
 

 
Als we de brug gepasseerd zijn, wordt het water er
weer uit gedaan. De boottocht duurt ruim anderhalf
uur en met een gratis pilsje -dat door Sjaak Verma-
zeren wordt aangeboden- kan er niets meer stuk.
Om ongeveer 16.30 uur, als we weer bij Café-
Restaurant De Krom in Oud-Alblas zijn gearriveerd,
gaat de terugreis beginnen die gezellig verloopt en
wordt opgeluisterd door Coen v.d. Hombergh en
Gerd Hackbarth met mooie mondharmonicamuziek.
Dan komen we aan in het restaurant van ´Hostel-
lerie de Maasduinen´ op de Markt in Velden waar
ons een heerlijke maaltijd staat te wachten. Dan
kunnen we allemaal terugkijken op een heerlijke
dag waar wij allemaal echt van hebben genoten.
Hartelijk dank aan de organisatoren Ina van der
Zanden en Sjaak Vermazeren.
 
Frans Theeuwen
 

Tijd is kostbaar
Tijd is zo’n kostbaar gegeven
die moeten we intens beleven.
Geen enkele tijd komt ooit weer terug
tijd gaat altijd veel te vlug.
 
Als je terugkijkt op je leven
kan je de tijd wel terug beleven.

Genieten of een traantje laten,
die tijd van toen heeft ons verlaten.
 
Hoeveel tijd er voor ons ligt
daarop heeft de mens geen zicht.
Een dag vliegt om, een jaar is zo voorbij.
Geniet van elke minuut en wees blij!
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Osteoporose of botontkalking
Wat is osteoporose?
Osteoporose is ook be-
kend onder de naam
‘botontkalking’. Het is
een aandoening waar-
bij de botafbraak snel-
ler gaat dan de bo-

taanmaak. Hierbij verdwijnt er kalk uit de botten en
de structuur van de botten verandert, waardoor ze
meer poreus (broos) worden en gemakkelijker
breken. Op de afbeelding in dit artikel ziet u normaal
botweefsel en de botstructuur bij iemand met oste-
oporose.
 
Hoe wordt osteoporose vastgesteld? 
U kunt osteoporose hebben zonder dat u het weet. 
Meestal komt osteoporose aan het licht wanneer
iemand een bot breekt. Bent u boven de vijftig jaar
en breekt u een bot, dan kan de orthopeed via een
botdichtheidsmeting nagaan of er sprake is van
osteoporose.
 
Wat zijn de oorzaken?
Osteoporose ontstaat door een natuurlijk proces
waarbij de balans van botaanmaak en botafbraak
doorslaat richting botafbraak. Wanneer we als kind
groeien, worden onze botten langer en dikker. Zo
lang we groeien, maken we meer bot aan dan ons
lichaam afbreekt. Die botaanmaak neemt nog ver-
der toe wanneer we veel bewegen. Wie veel beweegt
(als kind en als volwassene) heeft en houdt stevige
botten. Onze botten zijn het stevigst rond ons
dertigste levensjaar. Vanaf die leeftijd wint de bot-
afbraak het langzaam van de botaanmaak. Door
hormoonveranderingen zal bij veel vrouwen de
botafbraak na hun menopauze een versnelling hoger
gaan. Roken, slechte of eenzijdige voeding, gebrek
aan lichaamsbeweging en het gebruik van bepaalde
geneesmiddelen kunnen een nadelige invloed heb-
ben op de botaanmaak en/of de botafbraak bevor-
deren. Er kan ook een medische oorzaak zijn van
een toegenomen botafbraak en/of afgenomen bo-
taanmaak. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld
een aandoening waardoor het lichaam geen of te
weinig kalk kan opnemen uit de voeding of medicij-
nen die als bijwerking de botafbraak versnellen.

Uw orthopeed verwijst u door naar een collega-
specialist wanneer dit nodig is.
 
Wat kunt u zelf doen om osteoporose te
voorkomen?
 
Bewegen!
Bewegen is erg belangrijk om (de verdere voortgang
van) osteoporose te voorkomen. Wie als kind veel
beweegt, krijgt stevige botten. Wie als volwassene
veel beweegt, zorgt ervoor dat de botaanmaak zo
groot mogelijk blijft. Bovendien vermindert bewe-
gen de botafbraak. Voor stevige botten is beweging
waarbij uw benen en voeten uw lichaamsgewicht
dragen, het beste. Touwtje springen, hardlopen en
wandelen hebben meer effect dan fietsen en zwem-
men. Bewegen is niet alleen goed om uw botten
stevig te maken en te houden, maar ook om uw
spieren getraind te houden. Hierdoor zult u minder
snel vallen, waardoor de kans op een breuk ver-
kleint.
 
Kalkrijke voeding
Zuivel voorziet het lichaam van voldoende bouwste-
nen (calcium) om de botten stevig te houden.
Wanneer u elke dag vier keer een portie zuivel drinkt
of eet, is dat voldoende. Bij vastgestelde osteopo-
rose zijn alleen kalkrijke voeding of supplementen
met calcium onvoldoende om botbreuken te voor-
komen. Dan zal uw arts ook anti-osteoporosepillen
voorschrijven.
 
Vitamine D
Vitamine D helpt uw lichaam om de kalk (calcium)
uit uw voeding om te zetten in stevige botten. Vi-
tamine D maakt u aan in uw huid onder invloed van
zonlicht – een beetje zonlicht per dag is voldoende,
u hoeft niet te ‘zonnen’. In de winter kunt u kiezen
voor vitamine D-pillen. Komt u weinig buiten of
draagt u buiten een sluier, dan kunnen deze pillen
u ook helpen.

Bron: Website AMC Amsterdam. Meer weten?
Zie ook website AMC: www.amc.nl/orthopedie

Zijn er landen waar net zoveel gefietst wordt als in ons land?
Nee, de fietsersbond zegt van niet. Volgens deze
belangenvereniging van fietsers wordt in Nederland
door 84% van de bevolking gefietst en zij bezitten
samen zo’n 18 miljoen fietsen.
Dat komt neer op 1,3 fiets per fietsende persoon.
Van geen enkel ander land zijn zulke cijfers bekend.
Denemarken is wel in opkomst stelt de European
Cyclist Federation (waar ook de fietsersbond lid van
is). Dat land zet zichzelf als The Worldcyclingdesti-
nation op de kaart met meer dan 12.000 km fietspad
door het hele land. Maar dat getal valt weg in ver-
gelijking met Nederland, waar we over zo’n 35.000

kilometer fietspad kunnen rijden. Daarboven zijn er
nog 4.700 kilometer wegen met aparte fietsstroken.
Hoe gebruiken wij het rijwiel? Volgens de fietsbond
leggen we een kwart van onze verplaatsingen per
fiets af. Zelfs een derde van alle verplaatsingen zijn
niet langer dan 7,5 kilometer. Per jaar zijn dat 4,5
miljard fietsritten met een totale lengte van zo’n 15
miljard kilometer. De gemiddelde Nederlander fietst
jaarlijks dus ongeveer 878 kilometer. Ook daarmee
laten we alle landen achter ons.
 
Ben Gelaudemans
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Weet je nog van toen?

Senioren/ouderen praten over het algemeen graag
over vroegere tijden. Wanneer je het hebt over
gereedschappen, spullen en oude gebruiken van
onze oudere leden dan weergeeft het Museum ‘De
Locht’ in Melderslo een heel duidelijk beeld van een
en ander. Dit Museum bestaat sinds 20 april 1990
en is dankzij de inzet van vele vrijwilligers maar
zeker ook met subsidies van bepaalde instanties
daar opgezet. Op de plaats van het Museum heeft
al 5 eeuwen een boerderij gestaan met de naam 'De

Locht'. Daarom heeft dit Streekmuseum ook deze
naam gekregen. Het betekent: Rustplaats, een open
vlakte in een begroeiing. De huidige langgevelboer-
derij werd in 1859 gebouwd door Anna M. Wijnen-
Bussemakers.
 
Tip: Een bezoek aan het Museum met de fiets of
met de auto is zeker de moeite waard.
 
GvR

Pech langs de snelweg?
Daar staat u dan. Met een ka-
potte auto langs de snelweg.
Snel hulp regelen. Dat is het
eerste waar u aan denkt. Maar
vergeet niet uw eigen veilig-
heid! Wij geven u graag tips

hoe u zo veilig mogelijk kunt wachten op de hulp-
troepen.
- Probeer uw auto zo veilig mogelijk te parkeren.
- Zet uw alarmlichten aan.

- Zorg voor een veilige plek voor u en uw meerijders.
- Verstandig om altijd bij u te hebben als u de weg
op gaat: veiligheidshamer, brandblusser, sleepka-
bel, startkabel, verbandtrommel, zaklamp, (isola-
tie-)deken.
 
Ga niet zelf aan de slag!
 
Bron: Centraal beheer-Achmea
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Uit de bestuursvergadering van 4 mei 2016
Frans Vousten meldt 1 nieuw
lid.
 
Als KBO Velden doen we mee
aan de presentatiebijeenkomst
‘Velden leeft’. Alle Veldense
verenigingen en stichtingen

kunnen zich op vrijdag 10 juni 2016 presenteren in
de BMV. We reserveren een stand van 3 meter en
richten deze in met folders, foto’s etc. Ideeën van
onze leden zijn welkom.
 
De voorlichtingsmiddag over de veiligheid voor
ouderen wordt gehouden op dinsdag 31 mei 2016.
Een folder wordt bij de Nieuwsbrief gevoegd. Een
werkgroepje regelt nog de inrichting van de zaal in
de BMV en de koffie en de thee.
 
Wat kunnen Basisschool ‘De Startbaan’ en de KBO
in de toekomst voor elkaar betekenen? Een werk-
groep bestaande uit leden van ons bestuur en
vertegenwoordigers van de basisschool hebben over
deze kwestie overleg gevoerd. Basisschool ‘De
Startbaan’ stuurt aan op samenwerking met alle
ouderen in Velden. Op 8 juni 2016 is het volgende
overleg.

Post NL en KBO Limburg hebben de KBO-afdelingen
in Limburg gevraagd om mee te denken over de
brievenbussen in hun dorp of stad. Post NL vindt het
belangrijk om te achterhalen of het huidige aantal
brievenbussen in de omgeving van ouderen/zorg-
centra voldoende is.
Uit de correspondentie blijkt dat Velden momenteel
7 brievenbussen heeft. Volgens hun voorstel willen
ze 3 brievenbussen – op locaties waar vrij weinig
brieven en kaarten worden gepost- laten verdwij-
nen. Het bestuur van de KBO Velden heeft Post NL
geadviseerd om geen extra brievenbus te plaatsen
nabij de ouderen/ zorgcentra.
Verder is geadviseerd om de mogelijkheid te bekij-
ken een extra brievenbus te plaatsen aan de
Schandeloseweg op de hoek van het fietspad naar
de nieuwe BMV, omdat veel senioren/ouderen da-
gelijks de BMV bezoeken.
 
De activiteiten Kermisdansmatinee, Wandel4daag-
se en Open Inloop worden kort doorgenomen. Over
zaken waar bijsturing nodig is, worden afspraken
met de werkgroepen gemaakt.
 
GvR
 

Rozenhof zoekt!
Kaartmaatjes ‘Jokeren’ gevraagd!
In de Rozenhof zijn 2 dames op zoek naar partners
(in totaal 2/3) om samen te kunnen jokeren.
Op maandagochtend/middag of vrijdagochtend/
middag van de ‘Open Inloop’.
Mochten er meerdere mensen zich melden, dan
kunnen we uiteraard nog andere groepjes opstar-
ten! Dus schroom niet om te bellen of te mailen!
 
Gezelschapsspel maatjes gevraagd!
Ook zijn wij op zoek naar mensen die graag een
gezelschapsspelletje willen spelen. Dit kan zijn
‘Rummikub’, ‘Mens erger je niet’ etc.
U kunt zich ook bij ons melden als u graag spellen
speelt, het kunnen/mogen allerlei spellen zijn. Hebt
u niemand waarmee u dit graag zou willen spelen?
Bel of mail dan naar:

‘Open Inloop’ Huis v/d Wijk  Rozenhof 1  Velden.
Ellen Janssen / Annie van Heesch
Tel: 077-4722950
(maandag, woensdag, donderdag, vrijdag)
Mail: openinlooprozenhof@huisvandewijk.nl
 
Samen kunnen we dan op zoek gaan om voor u
geschikte maatjes te vinden zodat u een gezellige
ochtend/middag kunt beleven, en waar u tevens
andere mensen kunt ontmoeten.
Er is GEEN indicatie voor nodig! De ‘Open Inloop’ is
voor iedereen toegankelijk in de wijk.
 
De wijk is immers van ONS allemaal
O: ontmoeten
N: naasten 
S: samen

Activiteiten in juni 

1 juni Kienmiddag
7 juni Fietsmiddag
8 juni Bestuursvergadering
15 juni Kienmiddag
21 juni Fietsmiddag
28 juni Nestor/Nieuwsbrief

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek, biljarten
etc. vinden wekelijks op vaste tijden plaats in ‘De
Vilgaard’. In onderstaand overzicht data van overi-
ge activiteiten voor de maand juni weergegeven.
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Reisverslag Museum Plus Bus

 
Donderdagmorgen, 21 april, staat al vroeg de ‘Mu-
seum Plus Bus’ klaar op de Markt. Iedereen is op
tijd aanwezig dus kunnen we, zoals afgesproken,
precies om 8 uur vertrekken richting Amsterdam
naar het Van Gogh Museum. We rijden via de A73,
maar omdat we bij Cuijk al in een file terecht komen
en er een vertraging van 70 minuten dreigt te
ontstaan, besluit de chauffeur een andere route
binnendoor te kiezen. Deze alternatieve route is wel
iets langer maar zo kunnen we blijven rijden.Tijdens
de rit deelt de reisleidster ons mede, dat we in het
museum in 3 groepen worden verdeeld. Daarom
worden er in de bus al drie kleuren buttons uitge-
deeld en wel: rood, wit en blauw. Met deze buttons
kunnen we ons bij binnenkomst bij de 3 gidsen
vervoegen met de desbetreffende kleuren. De
chauffeur maakt kenbaar dat hij, als we een beetje
te vroeg aankomen, nog een extra rondje maakt
door Amsterdam. Dit lukt en we zien zo nog een
beetje extra van Amsterdam zoals bijvoorbeeld de
PC. Hooftstraat waar hij met de bus doorheen rijdt.
Nadat iedereen bij aankomst - in het pas verbouw-
de Van Gogh Museum - de jas in een grote kist heeft
gedeponeerd en de toiletten heeft bezocht, kunnen
de rondleidingen beginnen. De rondleiding met de
gids in vogelvlucht: Vincent Van Gogh, geboren in
1853 in Zundert, is de oudste van zes kinderen. Zijn
broer Theo, die vier jaar jonger is, blijft altijd de
steun en toeverlaat in Vincents leven. Zijn vader is
predikant en Vincent wil dat na zijn 20e levensjaar
ook worden. Dit wordt echter geen succes en op
advies van zijn broer Theo tekent en schildert hij
tussen zijn 27e en 37e levensjaar. Met de talenten
waarover hij beschikt, aangevuld met het onderwijs
dat hij daarna tussentijds volgt en de gedrevenheid
waarover hij beschikt, lukt het tekenen en schilderen
bijzonder goed. Hij heeft een uitzonderlijk gevoel
voor krachtige kleureffecten. Aan schaduw en
diepte besteedt hij weinig aandacht.

Zijn onderwerpen kiest hij vooral uit het boerenleven
(bijvoorbeeld: De Aardappeleters, De Oogst, Koren-
veld met maaier). In die tijd vindt eigenlijk niemand
zijn schilderijen echt mooi. Vincent sterft in 1890
door zelfdoding en heeft vooraf geregeld dat zijn
broer Theo al zijn tekeningen en schilderijen erft.
Theo sterft echter een half jaar later. De vrouw van
Theo heeft daarna gezorgd dat de hele collectie naar
Nederland gaat en haar zwager de erkenning krijgt
die hij zeer zeker verdient. Na deze interessante
rondleiding is, zoals afgesproken, de lunch om half
een. Maar om kwart over twaalf is de eerste groep
al bij het lunchcafé aanwezig. De tafels zijn reeds
gedekt en men mag alvast plaatsnemen omdat
sommigen toch wel moe zijn van het lange staan.
We krijgen koffie/thee en jus d'orange. Verder to-
matensoep (die wel wat warmer had mogen zijn)
daarna 2 broodjes met kaas en kipfilet en tot slot
nog een saucijzenbroodje. Honger heeft dus nie-
mand geleden. Voor sommigen is het zelfs te veel.

 
Na de lunch krijgt iedereen nog 1,5 uur de tijd om
op eigen gelegenheid de 3 verdiepingen of het
winkeltje nog eens te bezoeken. Enkelen vinden de
rondleiding wel genoeg en zetten zich op een
bankje om rustig nog wat na te praten over al het
moois dat ze hebben gezien. Om kwart voor drie
komt de kist met jassen weer tevoorschijn en
kunnen we met z'n allen het museum verlaten. Na
lekker buiten nog even in het zonnetje te hebben
staan wachten, komt de bus en kan de thuisreis
beginnen. Deze verloopt ook weer heel voorspoedig
en gezellig. Er worden nog een paar mooie gedich-
ten voorgedragen en we zijn zelfs eerder thuis dan
werd verwacht.
Al met al een geslaagde reis waar de deelnemers
met plezier aan kunnen terugdenken.          
    
Nardje Lenssen               

"Ik droom van schilderen en dan schilder ik mijn droom."
                                                                                                                           Vincent van Gogh
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Oorlogsverhalen in het 'Openluchttheater'

Zoals u wellicht weet, worden in het 'Openluchtthe-
ater' aan de Molendijk weer regelmatig voorstellin-

gen of andere bijeenkomsten gehouden. In het
kader van de bevrijdingsherdenking werd op 7 mei
om 14.00 uur in het 'Openluchttheater' Velden een
presentatie over 'Veldense illegale werkers
1940-1945' gehouden door Gerrit van der Vorst. Hij
vertelde deze middag bevlogen over deze periode.
Met name de daden van Veldenaar Jan Theelen
werden uitvoerig belicht.
Ongeveer 100 belangstellenden - waaronder veel
KBO-leden -zie ook foto- hebben deze middag de
moeite genomen om de interessante presentatie bij
te wonen.
 
GvR

Roemruchte geschiedenis smokkelaars herleeft

 
We hebben allemaal wel eens verhalen gehoord dat
er in het verre verleden heel wat mensen betrokken
waren bij smokkelpraktijken. Ook weet u wellicht
dat de Stichting Veldense Volkscultuur samen met
vrijwilligers van de ‘IVN De Maasduinen’ een wandel
/speelparcours in de natuur nabij ‘Jagersrust’ aan
de grensovergang met Duitsland hebben uitgezet.
Achterliggende gedachte tot het realiseren van dit
project is om de kinderen meer buiten te laten

spelen en daarbij tevens hen iets op te laten opste-
ken over het smokkelen dat daar in de omgeving
vroeger werd gedaan. Bovendien is het voor de
ouders maar ook voor senioren/ouderen mooi ver-
toeven ter plaatse in de natuur.
Vrijwel de gehele uitvoering van dit grote project is
gedaan door vrijwilligers van ‘IVN de Maasduinen’.
Vlak voor de opening van het project op woensdag
20 april 2016 hebben enkele technische medewer-
kers van de Stichting Veldense Volkscultuur de
mensen van ‘IVN De Maasduinen’ nog even geas-
sisteerd met het plaatsen van enkele informatiebor-
den. Op de foto ziet u een 5-tal medewerkers van
deze Stichting – allen lid van de KBO Velden - voor
een informatie overkapping/bord.
 
Tip: Als het mooi weer is, fiets of loop eens naar de
grensovergang bij ‘Jagersrust’ en bekijk het boven-
genoemde project eens goed. Ook kunt u daar in de
omgeving mooi wandelen en is er – als u dat ten-
minste wilt- voldoende gelegenheid om een kop
koffie te drinken.
 
GvR

Op zien Veldes plat
As dich oeits ut geluk meugs hebbe um in den hemel
te komme dan kumpste veur twieë deure te staon.
Op ein deur steit: binnen veur mannen die thoes
alles te zeggen hebbe. Veur de deur waor op steit
geschreve: binne veur de manne die thoes niks te
zegge hebbe, stonde dieke rieje met mannen. Maar
veur de deur waor op stond: veur de mannen die

thoes alles te zegge hebbe, stond zoeë ein klein
miezerig menke te kieke. Petrus dae zoog dat en
ging is nao dat klein miezerig menke kieke en vroog
aan um, wetste wal zeker daste heej good steis?
Jao, dat weit ik zeker, zag dat klein miezerig menke
want dat mot ik van mien vrouw.
                                                   Frans Theeuwen


