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Oog voor Senioren

Wiesje Jacobs Senior van het jaar 2016

 

Op zondag 20 november 2016 werd Wiesje Jacobs
door prins Daan I onderscheiden met de titel 'Seni-
or van het jaar'. Deze titel kreeg Wiesje voor al het
vrijwilligerswerk dat ze stilletjes op de achtergrond
doet en heeft gedaan. Zo is zij 10 jaar lang secre-
taris geweest van de Reuma patiëntenvereniging en
heeft ze jarenlang de collecte voor het Reumafonds
georganiseerd. Verder is ze lid geweest van diverse
werkgroepen en helpt ze nog steeds de bewoners
van “De Meeuwbeemd” met creatieve activiteiten.
Maar haar belangrijkste taak is op dit moment:
secretaresse van haar echtgenoot. Zo regelt en
coördineert zij samen met haar man de bezorging
van de Nestor en Nieuwsbrief voor de KBO.
 
Wiesje, gefeliciteerd met deze titel.
Hartstikke verdiend.                         Ine Jacobs
 

Nieuwsbrief en website KBO Velden
Het jaar 2016 zit er
bijna op. ‘De tijd
vliegt’ wordt er dik-
wijls gezegd. Dat is
ook zo. Deze Nieuws-

brief wordt dit jaar alweer voor de 10e keer uitge-
bracht. Begin volgend jaar komt zelfs al Nieuwsbrief
nummer 100 uit de pers. Als je daarbij in aanmerking
neemt dat we naast de Nieuwsbrief ook nog een
website hebben die keurig wordt bijgehouden, dan
mogen we zeker stellen dat de informatieverstrek-
king naar onze leden prima is geregeld.
Veel van onze leden waarderen dit ook. Altijd mooi
is het, dat onze leden deze waardering ook nu en

dan naar het bestuur en de redactie uitspreken.
Bijzonder is verder, dat diverse leden regelmatig en
al vele jarenlang de redactie kopij en artikelen le-
veren. Namens bestuur en redactie dank aan deze
vrijwilligers.
 
Kent u mensen in uw omgeving die graag iets willen
schrijven of die een leuk artikel of foto op papier of
digitaal hebben voor de Nieuwsbrief of voor de
website laat het dan even weten aan de redactie
van de Nieuwsbrief. Mailadres is: nieuwsbrief@kbo-
velden.nl
 
GvR

Kerstviering KBO Velden
Bij deze Nieuwsbrief treft
u een folder aan over de
‘Kerstviering 2016'. Deze
wordt gehouden op dins-
dagmiddag 20 december
2016 (zaal open vanaf
13.30 uur) in de Brede

Maatschappelijke Voorziening ‘De Vilgaard’. Een
groot gedeelte van deze middag wordt opgeluisterd

door de Folkgroep Parelmoer uit Venlo met fraaie
en meerstemmige muziek, die de aanwezigen nu en
dan ook mee kunnen zingen. De middag wordt af-
gesloten met een heerlijke koffietafel.
 
Vergeet niet uw opgavestrookje in te leveren vóór
zondagavond 11 december 2016.
 
Commissie ‘Kerstviering’
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Zitten is het nieuwe roken
Beweeg zolang je kunt
De gezondheidszorg besteedt vaak aandacht aan
het belang van bewegen. In onderstaande samen-
vattingen van twee hoogleren die verbonden zijn
aan respectievelijk het UMC Utrecht en de Vrije
Universiteit van Amsterdam wordt nog eens duide-
lijk weergegeven dat weinig bewegen en veel zitten
voor niemand gezond is.

Rust roest!
Dat lichamelijke activiteit
belangrijk is voor je ge-
zondheid was al bekend,
maar het wordt steeds
duidelijker hóe belangrijk.
Zitten 'mag' niet meer;
dat is ongezond. Steeds

meer blijkt zitten het nieuwe roken te zijn. Dat stelt
professor Frank Backx, hoogleraar sportgeneeskun-
de aan het UMC Utrecht. “Mensen zijn geneigd ie-
mand die ziek is volledig te ontzien: blijf maar
rustig liggen, ik doe het wel. Eigenlijk is dat ver-
keerd. De zieke moet zoveel mogelijk zelf doen in
zijn of haar eigen tempo. Lig zo min mogelijk stil.
Luchtfietsen is al goed, of probeer naast je bed te
staan, een rondje te lopen door de gang; beweeg
wat je kunt.”                 uit: Website UMC Utrecht
 

Veel zitten is niet goed voor een mens
Veel zitten en liggen kan bij ouderen leiden tot een
kortere levensduur en tal van gezondheidsklachten.
Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Marjolein
Visser van de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
Het veel en langdurige stilzitten of liggen kan onder
meer leiden tot vetopslag rondom het hart, slechte
botkwaliteit bij vrouwen en hoge bloeddruk. Veel
ouderen zijn zich volgens de hoogleraar niet bewust
van de gevaren van dit gedrag. "Veel zitten is wat
anders dan weinig bewegen", vertelt Visser aan NU.
nl. "Hoe langer mensen zitten en hoe langer aaneen
mensen zitten, hoe slechter het is voor de gezond-
heid. Als een oudere naast het langdurige zitten een
uur per dag zou wandelen, blijft het zitten en liggen
slecht voor de gezondheid. Daarom willen we oude-
ren waarschuwen en bewust maken dat ze bijvoor-
beeld af en toe moeten staan.
We denken dat ouderen goed in staat zijn om hun
leefpatroon te doorbreken." Naar veel en langdurig
zitten bij ouderen is volgens Visser nog niet veel
onderzoek gedaan. Het was al bekend dat veel
zitten in het algemeen niet goed is voor een mens.
Het kan niet genoeg gezegd worden: wie onvoldoen-
de beweegt, wordt eerder ziek: lichamelijk én
geestelijk.                                            door: NU.nl   
   

Sintendrismatinee 2016 KBO Velden

Op zaterdag 26 november hadden we onze "OPEN
INSTUIF 50+ ", de jaarlijkse ‘Sintendrismatinee’.
Jammer genoeg hebben slechts 46 personen deze
gezellige dans- en muziekmiddag bezocht. Om
14.00 uur opende de voorzitter, na het welkomst-
woord, deze middag met de eerste dans in de

sfeervol ingerichte zaal. De middag werd opgeluis-
terd door het ons welbekende orkest ‘Midlife Com-
bo’. Er werd volop gedanst, want er was voor elk
wat wils, van tango, foxtrot tot polka en veleta.
Ook de niet-dansers konden genieten van de gezel-
lige muziek. Tijdens de pauze was er weer de ge-
bruikelijke tombola met vele leuke prijzen, geschon-
ken door diverse sponsoren waarvan we er toch
enkelen bijzonder willen bedanken en wel: Bakkerij
Fleuren, Versboerderij ’t Vorst’ en de heren Janssen,
Rheiter en Theeuwen. Evenals vorig jaar trok Me-
vrouw Mooren de winnende lootjes en velen konden
weer met een prijs huiswaarts keren. Enkelen
wachtten zelfs niet tot thuis maar nuttigden hun
'plats' of nootjes al in de zaal (gezellig toch). Voor
diegenen die niets wonnen: volgende keer meer
succes! Om 18.00 uur werd de middag afgesloten
met een woord van dank aan de muziek en de
vrijwilligers voor het laten slagen van deze dans-
middag. We kunnen al met al toch weer terugzien
op een gezellig ‘Sintendrismatinee’.
 
N.L.

Bugel
De bugel beej de fanfare,
is de fioël, zónder snare,
mit äör werme stum,
blus zeej idderein um,
en zes se hiél gouw: “Dá’s de ware.”    Jan Arts 
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Op bezoek bij...  
De herfst is weer begonnen en we kunnen echt nog
wel een hele tijd genieten van het mooie najaars-
weer met ook goede temperaturen. Soms was het
in de afgelopen periode eigenlijk te heet maar dat
hoort er nu eenmaal bij. Als de scholen weer zijn
begonnen en de vakanties er weer op zitten, gaat
het gewone leven weer verder net als voorheen. Het
waren de maanden van vakanties, buitenfeesten,
festivals en noem maar op, maar dat is voorlopig
allemaal verleden tijd. En dan gaan we nu beginnen
aan het interview dat we hadden afgesproken en
dat nodig is voor: “OP BEZOEK BIJ...”.
We gaan in de keuken, die fraai en gezellig is inge-
richt, aan tafel zitten en ik vind het altijd leuk om
mee te mogen maken dat de vraag wordt gesteld
of ik trek heb in een kopje koffie met wat lekkers er
bij, een vraag die ik dan ook altijd met JA zal be-
antwoorden.
 
Geboren op 26-03-1942 te Steenbergen in Noord-
Brabant en dat is aan haar taalgebruik nog altijd
goed te horen, zegt ze, en dat zal ook wel altijd
blijven. “Ik kan het Veldens dialect goed verstaan,
maar spreken, dat is heel wat anders. Ons gezin
bestond uit Vader en Moeke en drie kinderen,
waarvan ik met mijn broer Jan een tweeling vorm-
de. Mijn andere broer Ad is alleen op de wereld

gekomen. Mijn vader had een eigen Rietdakdekkers-
bedrijf. Moeke deed zoals toen in die tijd overal
gebruikelijk was het huishouden, wat ook veel werk
met zich mee bracht. Na de lagere school tot en met
de zevende klas heb ik de huishoudschool afgemaakt
en ook nog de assistentenklas. Daarna heb ik nog
drie jaar avondscholen bezocht en ben toen twee
jaren gaan werken bij V&D in Bergen op Zoom.
Toen ik aan de slag kon bij De Gruyter in Steenber-
gen heb ik dat gedaan van mijn zeventiende tot mijn
vijfentwintigste levensjaar, omdat dat dichter bij
mijn huis was. In Treebeek, een plaats in Zuid-Lim-
burg, hebben wij familie wonen en op die manier
zijn de contacten ontstaan met de familie van Tillo.
Ik was toen veertien jaar jong en met de leeftijd van
twintig jaar heb ik door wederzijdse contacten de
man leren kennen waar ik na vijf jaar verkering mee
ben getrouwd. Uit ons huwelijk zijn vier kinderen
geboren: Erik, Ralph, Olaf en Jorg, en inmiddels is
de familie uitgebreid met vier kleinkinderen.
 
In Steenbergen in Noord-Brabant werd het huwelijk
gesloten en de bruiloft vond plaats op de Welberg.
Ons eerste liefdesnestje was in de Julianastraat,
waar mijn man en zijn broer een woning hadden
gebouwd.” Naast haar dagelijkse bezigheden als
huisvrouw, wat ook veel werk met zich mee bracht

 ‘Luisteren’ is veel moeilijker dan je denkt
De meeste mensen luisteren
niet. Ze wachten dikwijls niet
op hun beurt. Ze praten wel
met de ander, maar ze voeren
een gesprek met zichzelf.
Voorbeeld: “Ik heb vanmiddag
een heel leuk lunchzaakje ge-
vonden in de stad!” Een goede
luisteraar zou vragen stel-

len. “Oh wat leuk, waar precies?”, “En wat hadden
ze voor gerechten op de kaart?”, “Wat vond je er
precies zo leuk aan?” Kortom: Een goede luisteraar
laat de ander uitpraten en rustig vertellen over haar
ervaring in het leuke lunchzaakje.
 
Een slechte luisteraar, die vooral in gesprek is met
zichzelf, geeft antwoorden met de volgende strek-
king: “Leuk, ik heb vorige week ook op zo’n leuke
plek geluncht!” En terwijl de ander vertelt over de
gerechten op de kaart, zegt de slechte luiste-
raar: “Ja, bij dat zaakje waar ik was, hadden ze ook
broodjes kip, heel lekker!”
 
Het bovenstaande voorbeeld lijkt onzinnig, maar er
is een belangrijk verschil. De meeste mensen luis-
teren niet naar anderen. Ze halen de verhalen van
anderen langs hun eigen filters, en koppelen terug
wat zij hebben meegemaakt. Of erger nog: wat zij
hebben gehoord van andere mensen die iets verge-
lijkbaars hebben meegemaakt.

Bron: Gedeelte tekst: Internet
 
Leo Buscaglia, psycholoog (1924-1998) schreef
over ‘luisteren’ de navolgende prachtige tekst:
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen,
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel,
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren,
en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.
 
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.
 
En als je wilt praten,
wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.
 
GvR
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en zeer zeker toen de vier kinderen nog klein waren,
heeft ze ook veel hobby’s. Om er maar ‘n paar te
noemen: lezen, kaarten, zingen bij Animo, en op
vakantie gaan en dat al 30 jaar in Bucheim in
Duitsland. De eerste vakantie werd gepland naar
Duitsland met bestemming Thalheim, maar dat ging
niet zoals het gepland was en zo reden ze verder
naar Tullingen om uiteindelijk terecht te komen in
Bucheim bij Hans-Peter Fritz, de burgemeester van
deze plaats, die tevens restauranthouder was.
Bucheim is een kleine plaats met ongeveer 600
inwoners maar daar was het altijd erg gezellig en
zo is een langdurige vriendschap ontstaan die nog
altijd bestaat. Ook de Veldense zangvereniging
Animo heeft weleens een reis naar deze plaats on-
dernomen waar men nog altijd graag aan terug-
denkt. Maar niet alleen Duitsland heeft haar voor-
keur als vakantiebestemming. “Wij zijn ook vaak in
Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk geweest en ook
dat waren vakanties die ons altijd zullen bijblijven.
Ook nu staat weer een vakantie op het verlanglijst-
je en deze keer gaan we naar Willingen in Duitsland
om daar van het mooie landschap en de sfeer in het
vakantiehotel te gaan genieten.”
 
 

Zoals eerder gezegd heeft ze natuurlijk veel belang-
stelling voor het doen en laten van haar kinderen
en natuurlijk ook van haar kleinkinderen, die regel-
matig bij haar op bezoek komen en dan natuurlijk

verwend worden door
Oma en Opa.

Maar nu beste lezers van
ons mooi en goed ver-
zorgd nieuwsblad, weet u
inmiddels waar ik deze
keer op bezoek ben ge-
weest? Maar voor ik dat
vertel, overhandig ik haar
de mooie KBO-balpen
voor het sympathiek
meedoen aan dit inter-
view.

Ik was bij:
 
Annie Slootmans of Annie van den Hombergh,
of beter gezegd: Annie van Cor van Melk Sef.
 
Frans Theeuwen

De eerste ingezonden brief in de Venlose krant 
In het boek ‘De Venlose krant 125 jaar in Noord-
Limburg’, uitgebracht in 1987 staat het volgende
artikel. Misschien leuk voor onze leden om een in-
gezonden brief uit die tijd eens te lezen.
 

Blerik den 3 Januarij 1850
 
Aan de redacteur van VALUAS.                           -
                         
Reeds lange jaren heb ik met het denkbeeld zwan-
ger gegaan ”hoe het dog was, dat er tusschen
Maastricht en Nymegen eene uitgestrektheid van
bijna 50 uren, niet een enkel dagblad wordt uitge-
geven.” Aan stof dagt ik, kan het niet ontbreken
daar men in de tusschen steden dog even zoo ge-

regelde posten heeft, als wel in meer andere plaat-
sen waar dagbladen worden uitgegeven.
Nog voor korten tijd lag mij dit steeds in het hoofd,
toen mij ineens de prospectus van uw weekblad ter
hand gesteld wierd. Ik was waarlijk getroffen en met
vreugde riep ik uit- ziet daar dog eindelijk een
Nieuwsblad in onze nabijheid- nu kan elk die een of
ander wil bekend maken door middel van dit blad,
er publiciteit aangeven- verstaat mij wel; ik bedoel
hier geen Mythologische droomen, of den Hengsten-
dans te Horst, maar zaken die algemeen belang
hebben, en waaruit ieder nut kan trekken. Dat de
directie de naam van VALUAS aan het hoofd van het
blad steld, is wel, dezen grooten veldoversten ver-
dient waarlijk dat men hem op deze wijze, een
eerzuil ter zijner gedachtenis oprigt, en hij daardoor
minder uit het geheugen der Venlonaren verloren
gaat. Ik heb dan ook dadelijk een abonnement
genomen, en uw eerste blad ligt voor mij op de tafel.
Alles is wel geplaatst, en het heeft aan mijne ver-
wachting geheel voldaan dog wenschte ik in den
vervolge wat meer binnenlandsche berigten- mij
dunkt dat de buitenlandsche, en bijzonder die uit
verre afgelegene landen van weinig algemeen be-
lang zijn, en ik zoude deze plaats liever aan ’s lands
wetten of provintiale besluiten geven, al zijn zij zelfs
maar bij verslag daargesteld, ziet daar, zoo als ik
er over denk, en van mijne mening zijn meer uwer
abonnenten.
                                                                  A.X.

"Als ieder mens één ander mens gelukkig zou maken, dan
was de hele wereld gelukkig."
                                                                                                                        Wim kan, 1922-1983
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Weet je nog van toen?

Deze keer een artikel over Dora.
Als je de naam Dora noemt dan weet vrijwel ieder-
een uit Velden wie daarmee wordt bedoeld. Heel
veel mensen uit Velden en omgeving hebben zeker
weleens met Dora te maken gehad en hebben dat
wellicht ook als bijzonder ervaren. Wie was Dora
precies en wat maakte haar zo bijzonder? In onder-
staande opsommingen wordt een globaal beeld van
een gedeelte van haar werkzame leven geschetst.
Dorothea Adriana Maria Hartman (Dora) werd ge-
boren in Batenburg (behoort bij de gemeente Wij-
chen) op 9 juli 1924. Ze stierf op 82-jarige leefijd
op 25 november 2006.
Als winkelmeisje werkte ze in Bilthoven en Druten.
Een vertegenwoordiger wees haar op een vacature.
Ze schreef haar toekomstige baas Gérard van den
Hombergh. Nadat ze was aangenomen – begin ja-
nuari 1948- werd haar baas verliefd op haar en wilde
al gauw trouwen. Dora zei tegen haar moeder ’Ik
zie het niet zozeer zitten om met hem te trouwen.
Hij is lelijk en 15 jaar ouder’. ‘Mijn moeder vond
hem knap en hij heeft ook nog een eigen zaak’, aldus
Dora. Het advies van haar moeder volgde Dora op
en samen hebben ze 7 kinderen gekregen.
 
Principes die ze er op na hield waren onder andere
‘overdaad schaadt’ en ‘werken is dubbel bidden’.

Dora maakte altijd kenbaar: ‘Ik had in de jaren ’50
als een van de eerste een zelfbedieningswinkel in
Limburg.’ Zij werkte het liefste alleen. 'Als er iemand
helpt dan is het toch altijd: ‘Dora waar ligt dit’ of
‘Dora, waar ligt dat?’
In 1994 brandde haar karakteristieke pand aan de
Markt af en verhuisde Dora naar de Scholtisstraat.
In het jaar 2000 werd bij haar ingebroken in de
Scholtisstraat. Een man kwam bij sluitingstijd bin-
nen en bekogelde de eigenares met kaneelstokken.
In 2004 stopte Dora in de Scholtisstraat. Ze was
graag doorgegaan, maar kon de huur niet meer
opbrengen.
Bron: Dagblad voor Noord-Limburg of ontvangen
via Hay en Jan Lucassen.
 
Wanneer je het verhaal van Dora in het boekje 
'Dorpse blikken' van Pieter Duijf leest dan geeft
Pieter heel mooi het leven van Dora in Velden weer.
Enkele passages uit zijn verhaal:
Dora was jarenlang de belangrijkste toeristische
attractie van Velden. De kruidenierszaak annex
bakkerswinkel veranderde na de opening allengs in
een klein warenhuis, waar je eigenlijk alles kon
krijgen. Vooral speelgoed en schoolartikelen domi-
neerden het enorme assortiment. Je hoefde hele-
maal niet naar de stad voor dit alles.
En als Dora iets niet in voorraad had, dan zorgde ze
ervoor dat het er binnen enkele dagen wel was, ook
al moest ze dit 'en masse' inslaan. ‘Een tevreden
klant komt altijd terug.’
 
Na ‘Gekke Maondaag’ en de kermis kon je bij haar
de welbekende foto’s, toen nog in zwart-wit, uitzoe-
ken en kopen.De keuken werd dan tijdelijk bij de
winkel getrokken. Tussen de vuile vaat en de sud-
derende gehaktballen stond je naar de prenten van
jezelf te zoeken. Dora zocht dan driftig mee, want
handel is nu eenmaal handel. Zij alleen wist feilloos
de weg in deze wirwar, zelfs de foto’s van voorgaan-
de jaren lagen ertussen.
 
Een marktvrouw met een winkel, dat was ze. Dora
was een vrouw met een hardnekkige en aansteke-
lijke handelsgeest.
 
Bijgevoegde foto komt uit het boek:’Velde tusse
grens en Maas’.
 
GvR

Wij zijn op zoek naar...!
In het kader van de samenwerking ouderen-jonge-
ren zijn wij op zoek naar ouderen die graag zouden
willen voorlezen aan peuters.
De kinderopvang in Velden heeft elke ochtend 3
peutergroepen. Het zou leuk zijn als deze peuters
1 x per maand een week 's morgens konden worden

voorgelezen door ouderen (± 15 min. per groep).
Bij 5 voorlezers is dat dus 1 uurtje in de maand. Dag
en tijd kunnen in overleg.
Hebt u hiervoor interesse neem dan contact op met
Carla Trines, tel.077-472 1354
of mail: c.trines@sko-alv.nl.
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Uit de bestuursvergadering van 2 november 2016
Frans Vousten meldt dat
hij 2 nieuwe leden heeft
ingeschreven.
 
De organisatie van het
kienen per 1 januari 2017
is nog niet definitief gere-
geld. Een paar personen
hebben zich gemeld die 1

of  2 keer per maand deze organisatie willen ver-
zorgen. Het bestuur overlegt binnenkort met deze
vrijwilligers om te komen tot een totaalplanning voor
het hele jaar.
 
Er zijn mogelijkheden om het darten als nieuwe
activiteit voor KBO-leden op te starten. Ine Jacobs
en Jan Arts bekijken of er voldoende belangstelling
is voor deze nieuwe activiteit. Nadere informatie
volgt.
 
Binnenkort staan de dansmatinee (26 november
2016), de kerstviering (20 december 2016) en de
nieuwjaarsreceptie (3 januari 2017) op het pro-
gramma. De organisatiecommissie, bestaande uit
Chrit, Annie, Nardje en Gerda, komen op maandag
7 november 2016 bij elkaar om de laatste puntjes
op de ‘i’ te zetten.

Ine Jacobs en Annie van Heesch zijn de contactper-
sonen namens de KBO Velden voor het jubileum
‘IVO 100 jaar’. In eerdere Nieuwsbrieven is aange-
geven dat op dinsdagmiddag 27 juni 2017 een se-
niorenmiddag wordt gehouden. De KBO is door de
jubileumcommissie gevraagd om daar samen een
leerzame- maar vooral leuke- middag van te maken.
Op 22 november 2016 gaan de partijen weer aan
tafel om het plan van aanpak voor het gehele  ju-
bileum waarvan deze middag onderdeel is, verder
gestalte te geven.
 
Het bestuur en de reiscommissie hebben in deze
vergadering gesproken over het aanpassen van het
huidige reisreglement dat dateert van 2 juli 2014.
Hier en daar zijn beperkte wijzigingen aangebracht
over onder andere: het opgeven van het aantal
personen, het eventueel inzetten van een 2e bus en
de wachtlijst. Deze wijzigingen worden verwerkt en
ter goedkeuring naar het bestuur en de reiscommis-
sie verzonden. In de bestuursvergadering van 7
december 2016 wordt het nieuwe reglement vast-
gesteld. In de Nieuwsbrief van januari 2017 zal het
nieuwe reisreglement worden opgenomen.
 
GvR
 

Ledenmutaties 3e en 4e kwartaal (ged.) 2016
Nieuwe leden (5 juli t/m 15 nov. 2016)
Dhr/mevr. Hovens-Janssen Rijksweg 188a Velden;
Dhr/mevr. Keijers-Lommen Plevierstraat 4 Velden;
Mevr. Goossens Burg. van Deelensingel 34 Velden;
Dhr/mevr. Janssen -van Ool Wederik 11 Velden.
 
Overleden leden (3 juli t/m 15 nov. 2016)
Dhr. W. Maas Oude Heerweg 179 Velden; Dhr.
Ponjee Schipholweg 8 Velden; Mevr. Derix-Theeu-
wen Jan Verschurensingel 20 Velden;

Mevr. Minten-van den Hombergh Deken van Oppen-
singel K 224 Venlo; Dhr. Litjens Marijkestraat 9
Velden; Dhr. Brueren Oude Schandeloseweg 22
Velden; Dhr. Notermans Markt 12 K Velden; Mevr.
Perlot Rozenhof 41 Velden.
 
Leden afgemeld (3 juli t/m 15 nov. 2016) 
Geen afmeldingen.
 
Totaal aantal leden per 15 nov. 2016– 464

Pensioenen hervormen?
Via de media of via uw eigen pensioenfonds ver-
neemt u de laatste tijd regelmatig iets over pensioen
hervormen of over de dekkingsgraad. Het huidige
kabinet is niet van plan om deze periode nog her-
vormingen door te voeren, maar een volgend kabi-
net zou dit mogelijk wel kunnen doen.
In een uitgave van ‘Senioren’ van het CNV (najaar
2016) vond ik de volgende algemene informatie over
dit onderwerp.
 
Waarom is er eigenlijk een nieuw pensioenstelsel
nodig? Nederland heeft toch een van de beste
pensioenstelsels ter wereld? Inderdaad doet ons
land het goed in vergelijking met veel andere landen.
Zo scoort ons land goed op de verhouding tussen
het overheidspensioen (AOW) en de werknemers-
pensioenen. En ook met de toekomstbestendigheid
leek het wel goed te zitten, maar daar zijn steeds

meer zorgen over. Dat heeft met het volgende te
maken: Wij worden met zijn allen gemiddeld ouder.
Dat is een mooie ontwikkeling. Gevolg is wel dat
pensioenfondsen langer pensioen moeten uitbeta-
len dan waarvoor eigenlijk gespaard is.
Mensen wisselen vaker van baan of gaan tijdelijk
als zelfstandige aan de slag.
De lage rentestand: de Europese Centrale Bank
(ECB) houdt de rente bewust laag om de economie
te stimuleren.
De strenge rekenregels waaraan pensioenfondsen
zich te houden hebben. Pensioenfondsen zijn ver-
plicht om, rekening houdend met genoemde zaken,
een berekening te maken om nu en in de toekomst
de pensioenen te kunnen betalen. (Dekkingsgraad).
 
GvR
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Zoek het op

In de vorige Nieuwsbrief plaatste de redactie een
foto van een geëtste ruit. Aan u als lezer is in deze
aflevering gevraagd om – als u zin en tijd heeft-
eens na te gaan waar de foto in Velden is gemaakt.
Diverse personen hebben gereageerd en het ant-
woord was, denken wij niet zo moeilijk. Op die foto
was duidelijk te zien dat de persoon die werd uitge-
beeld veel met tekenen, architectuur en bouwen te
maken heeft gehad.
De naam Frits Berden is dan ook volkomen juist.
 
Deze keer is de opgave – denken wij- weer niet erg
moeilijk. Als je de foto goed bekijkt en een beetje
geschiedenis de revue laat passeren is het niet meer
zo moeilijk om te achterhalen bij welk pand deze
foto hoort en op welke persoon deze foto betrekking
heeft.
 
Zijn er mensen die een leuke opgave hebben voor
de volgende Nieuwsbrief laat het even weten aan
Ger van Rensch, ghrenschv@kpnplanet.nl
of telefoon 077-472179
 
GvR

Activiteiten in januari 2017

3 januari Nieuwjaarsreceptie  
4 januari Bestuursvergadering  
4 januari Kienmiddag  
17 januari Fietsmiddag  
18 januari Nestor/Nieuwsbrief/Jaarprogr.  
18 januari Kienmiddag  

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek, linedance,
biljarten etc. vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
‘De Vilgaard’ plaats. In onderstaand overzicht de
data van de overige activiteiten voor de maand
januari 2017 weergegeven.
 

Winterpracht

Een wollige witte deken uitgespreid over het bos.
De sneeuw rust als een tapijt op het groene mos,
intense stilte.....
alles gevangen in de ban van de sneeuw.
De bomen, de struiken een wereld apart
de stilte....
vreedzaam en zacht
winter in alle eenvoud en stille pracht.

Archeologische schat in mijn tuin 
Als ik in mijn tuin een ar-
cheologische schat vind,
is die dan van mij?
 
Wie op zoek wil gaan naar
oude potjes en pannetjes
heeft een opgravingsver-

gunning nodig. Maar het is natuurlijk mogelijk dat
je bij het omspitten van je moestuintje op iets inte-
ressants stuit. Bij zo’n toevalvondst geldt de schat-
vindersregeling. Kan de eigenaar van het voorwerp
niet meer worden achterhaald, dan worden de
vinder en de grondeigenaar gedeeld eigenaar.
Is het echt een antiek voorwerp bijvoorbeeld uit de
Romeinse tijd dan is er natuurlijk geen levende ei-
genaar meer te vinden. In dat geval mag je het dus

gewoon op je eigen schoorsteenmantel te pronk
zetten. Bewaar het hoe dan ook, en meld de vondst
ook bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of
bij de provinciale archeoloog. Dat is vanwege de
monumentenwet verplicht. Daarna moet je het
voorwerp 6 maanden lang voor onderzoek beschik-
baar houden. Pas daarna mag je ermee doen wat
je wilt.
 
Dit verhaal geldt niet als je gericht naar voorwerpen
bent gaan zoeken, bijvoorbeeld met een metaalde-
tector. Als je dan iets vindt, moet je dat ook melden
en is de provincie de eigenaar van het voorwerp.
 
Ben Gelaudemans
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Op zien Veldes plat
Eine Veldense jong, weej neume dae maar Huub,
dae kwaam ut zeekenhoes in Venlo binne en zag
taege de verpleegster van die aafdeiling waor haen
opgenome mos waere dat haen aan den blinden-
derm gehollepe mos waere. Good meneer, zag die
verpleegster, hoe biste verzekerd as ik vraoge
meug? Verzekerd, zag Huub , ik bin nurges taege
verzekerd, hoeëg oet thoes taege brand maar
verder ok niks. Op welke klas wilste dan ligge, zag
die verpleegster waer? 1e of 2e of 3e klas? Dat in-
teresseert mich hieëlemaol niks, zag Huub, geej
meug mich in de  kelder of op de zolder legge dat
meug geej zelf oetmake as ut mich maar neet te
vuel geld geit koste want ik heb niks, ik bin maar

eine erme donder. Jao maar, zag die verpleegster
waer, heb geej dan gaar gen familie die veur dich
de raekening wille betale? Nae, die heb ik echt gen,
zag Huub, behalve, en dat meug geej wal weite, ik
heb ein zuske maar die is Non beej de begiene en
die hebbe genne cent op de ribbe um dat zoeë maar
is te zegge. Dat mot geej neet zegge, zag die ver-
pleegster, vergaet neet dien zuske is nou de Bruid
van Onze Lieve Heer. Maar jao nou daste dat zaes,
zag Huub, dao heb geej geliek in, leg mich maar in
de ierste klas en steur de raekening maar nao mien
zwaoger.
 
Frans Theeuwen


