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Oog voor Senioren

Actie 'Rad van Fortuin' meer dan geslaagd
U weet ongetwijfeld dat
de KBO Velden door de
directie en de super-
marktmanager Dirk Ha-
negraaf van Jan Linders
Velden dit jaar is uitgeko-
zen voor het fonds Goede
Doel. In de vorige Nieuws-
brief hebt u kunnen lezen
dat eind juli de super-
marktmanager van Jan
Linders de cheque van het
1e halfjaar aan de activi-
teitencommissie van de

KBO heeft overhandigd. De eerste activiteit voor het
2e halfjaar is op zondag 9 september tijdens de
braderie gehouden. De actie 'Rad van Fortuin' waar
iedereen aan het Rad mag draaien voor slechts € 1,-
en dan ook nog in aanmerking komt voor een mooie
prijs, doet het heel goed. De deelnemer neemt altijd
een kleine of iets grotere prijs mee naar huis.

De organisatiecommissie (Ine en Annie) en Dirk
Hanegraaf hebben veel en tijd en moeite gestoken
in deze activiteit. Ook mede dankzij de vele vrijwil-
ligers die aan deze actie hebben meegeholpen, en
natuurlijk de deelnemers uit Velden en omgeving,
die enthousiast aan het Rad hebben gedraaid, heeft
deze actie het mooie bedrag van € 475,- opgeleverd.
Als je ook nog in aanmerking neemt dat deze actie
op het einde van het jaar wordt verdubbeld, mag je
duidelijk stellen dat de braderie-actie zeer zeker
geslaagd is te noemen. Dank aan alle vrijwilligers,
die het mogelijk hebben gemaakt om deze actie te
laten slagen. Extra dank zijn we verschuldigd aan
de directie en supermarktmanager van Jan Linders.
Deze partijen hebben het mogelijk gemaakt dat de
KBO Velden is gekozen voor het fonds Goede Doel.
De mooie prijzen zijn beschikbaar gesteld door
Supermarkt Jan Linders Velden.
 
GvR
 

Uitnodiging themamiddag Wijnproeverij 
Dinsdagmiddag 16 oktober 2018 brengen we een
bezoek aan Wijngaard 't Hanik, Hanikerweg 54 in
Lomm.
Aanvang: 14.00 uur
Vervoer: op eigen gelegenheid
(denk aan gebruik alcohol)
Kosten: € 10,00 p.p. (indien akkoord) via automa-
tische incasso
 
Opgave vóór 5 oktober bij:
Hermien Kamphuis, Schandeloseweg 46 tel.4723019
Nardje Lenssen, Oude Heerweg 56a tel.4721494
 

Het programma is als volgt: 
We worden welkom gehe-
ten met een kort filmpje
(± 20 minuten) over de
wijngaard en kelder door
het jaar heen. Daarna
volgt er een rondleiding
door de wijngaard, kelder,

wijnmakerij en uiteraard de proeverij. Hierbij zal
een warm hapje en stokbrood/kaas worden gepre-
senteerd. Het belooft weer een interessante middag
te worden.
 

Deze keer een uitgebreidere Nieuwsbrief
In januari 1945 werden de Veldenaren geëvacueerd
naar het noorden van het land. Zo’n 2.000 inwoners
moeten op last van de bezetter ons dorp verlaten.
Vanuit Schandelo te voet op weg naar een onbeken-
de bestemming. Bij iedereen die dit heeft meege-
maakt, hoe jong destijds ook, staat deze ervaring
diep in het geheugen gegrift.

In gesprekken komen dan ook nog regelmatig de
oorlog en met name de evacuatie ter sprake. Niet
alleen bij de Veldenaren, maar ook bij de gastge-
zinnen in het Noorden heeft de komst van evacués
uit Limburg diepe indruk achtergelaten. Het per-
soonlijk relaas van Gonnie Dorssers-Brueren publi-
ceren we als geheel in deze Nieuwsbrief.
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Sluizentocht najaarsreis succesvol
Prachtig zomerweer en uitzicht op een aantrekkelijk
programma zijn voor de 47 deelnemers op dinsdag-
morgen 11 september een ideaal begin van de na-
jaarsreis. Na een bustocht door landelijk Limburg
bereiken we onze provinciehoofdstad Maastricht
rond half elf. Aansluitend is het inschepen aan de
Maaspromenade in een plezierjacht van Rederij
Stiphout voor een tocht over de Maas, het Albert-
kanaal en de Zuid-Willemsvaart, waarbij we in totaal
vier sluizen passeren.
 

 
Na de koffie met vlaai varen we in de richting Visé –
Luik en al snel wordt de eerste sluis bereikt: Klein-
Ternaaien. Samen met ondermeer de drie andere
sluizen dient het sluizencomplex om een hoogtever-
schil van zo’n 15 meter te overbruggen, zodat ook
grotere schepen van de Maas naar het Albertkanaal
(scheepsverbinding tussen Luik en Antwerpen)
kunnen varen. De Maas en dit kanaal zijn met elkaar
verbonden door het Kanaal van Ternaaien. In de
sluis wordt de boot ongeveer 15 meter omhoog
getild door het bassin vol te laten lopen met 85 mln.
kuub water. Velen volgen dit schouwspel vanaf het
dek. Hoge wanden met mergel rijzen vervolgens op
uit het water: de mergelgroeve van Saint Pierre.
Imposante bergen zijn het, zeker als je bedenkt, dat
mergel maar met 1 cm. ‘groeit’ gedurende 10.000
jaar! Boven op de berg ligt het fort Eben Emaël, een
Belgisch militair verdedigingswerk dat onderdeel
vormde van de fortengordel rondom Luik. Intussen
wordt op de boot genoten van een keurig verzorgde
lunch.

 
Op de rijkelijk gedekte tafels is alles meer dan
voldoende aanwezig. Na deze lunch hebben we nog
3 sluizen ‘te goed’. Na het passeren van het Jeker-
dal en Kanne komen we bij de sluis van Lanaken.
Door het bassin leeg te laten lopen (‘alsof je de stop

uit een badkuip trekt’) zakt de boot heel snel met
bijna 9 meter. Zo komen we in het kanaal Briegden –
Neerharen. Aangelegd tussen 1930 en 1934 dient
deze waterverbinding tussen het Albertkanaal en de
Zuid-Willemsvaart om het scheepvaartverkeer op
de Zuid-Willemsvaart om Maastricht heen te leiden.
De derde sluis bevindt zich bij Neerharen, die de
boot na een verval van nog eens 9 meter in de
Zuid-Willemsvaart brengt. Vroeger vervulde deze
waterverbinding tussen het Maasdal en ’s-Hertogen-
bosch van 123 km. (aangelegd tussen 1824 en
1829) een belangrijke rol in het noord – zuid
transport, met name naar en van de industriestad
Luik. Koers zettend richting Maastricht passeren we
Smeermaas, een Belgische grensplaats. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog is hier veel gesmokkeld; niet
voor niets werd de smokkelroute het ‘boterpad’
genoemd. Er is destijds een afrastering geplaatst
waarop 2.000 volt stond om het smokkelen onmo-
gelijk te maken. Dan bereiken we het Belvedère,
bekend om haar vroege sporen van menselijke
bewoning die tot 260.000 jaar geleden teruggaan.
Nu is dit een bekend grondstofgebied voor baksteen.
De laatste sluis is die van Bosscheveld.Aangelegd
in 1930 als eerste sluis met deuren, is deze nu een
industrieel monument.

Via deze sluis komen we weer in de Maas na zo’n
vier meter omhoog te zijn gegaan. De contouren
van (industrieel) Maastricht doemen reeds op langs
de waterkant. Daarmee nadert het einde van deze
gezellige vier uur durende vaart. Op het dek en bij
een mooi zonnetje hebben mensen in kleine of iets
grotere groepjes, zo nu en dan met een drankje
erbij, de vaart beleefd. Anderen hebben beneden
rustig genoten van het prachtige uitzicht op de
oevers. Ongedwongen, ontspannen en gewoon doen
wat je leuk vindt, dat is het beeld van deze boottocht.
Niet voor niets zegt iemand op het einde van de
vaart: “Zijn we er nu al?” Gelukkig resteert er dan
nog voldoende tijd om in de binnenstad van Maas-
tricht te genieten van een leuke wandeling, een
bezoekje te brengen aan het Vrijthof, het Onze Lieve
Vrouweplein of om gewoon gezellig ergens een
terrasje te pakken. Vanaf de Maaspromenade brengt
de bus ons weer naar Velden waar de reis wordt
afgesloten met een heerlijk diner bij Hostellerie De
Maasduinen. Kortom, een geslaagde activiteit met
veel leuke onderlinge contacten. Vooral dat laatste
is voor een KBO-afdeling heel belangrijk.
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Stand van zaken planning AVG
Zoals u wellicht weet, is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming op 25 mei 2018 ingegaan.
Via de media en eerdere Nieuwsbrieven bent u
daarover geïnformeerd.
 
Wat heeft de KBO Velden aan deze nieuwe Europe-
se privacywet gedaan?
 
Binnen het bestuur van de KBO Velden is in mei
2018 een commissie van 3 personen gevormd om
de maatregelen voor onze KBO-afdeling met betrek-
king tot de AVG uit te werken. De commissieleden
van het bestuur zijn: Jan Keijers, Kees van Overveld
en Ger van Rensch.
 
Onderstaand zijn een 3-tal punten weergegeven,
die tot nog toe door de commissie -in overleg met
het bestuur- zijn uitgewerkt en uitgevoerd.
 
Alle KBO-leden hebben bij de Nieuwsbrief van mei
2018 een brief ontvangen waar het plan van aanpak
AVG voor de KBO Velden wordt weergegeven. Aan
de leden wordt de gelegenheid gegeven om bij de
commissie bezwaar te maken tegen het plan van
aanpak of gebruik van hun persoonlijke gegevens.

Een Privacystatement van de KBO Velden is op 5
juni 2018 op de eigen website geplaatst.

De diverse bestuursleden hebben geheimhoudings-
verklaring getekend op 5 juli 2018.
 
Op 29 augustus 2018 is de commissie voor de 4e
keer bij elkaar geweest.
 
In dit overleg is het volgende afgesproken:
 
De commissie stelt in de bestuursvergadering op 5
september 2018 het bestuur voor om met de tot nu
toe uitgewerkte/uitgevoerde maatregelen van de
AVG aan de slag te gaan.
 
In de bestuursvergadering begin februari 2019
kwestie AVG evalueren.
 
In de Algemene Ledenvergadering begin maart
2019 de AVG als agendapunt opnemen.
 
 
Ger van Rensch
 

Zomer 2018 warmste zomer in minimaal 3 eeuwen
Gemiddelde temperatuur in juni, juli en augustus 
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van
18,9 °C tegen normaal 17,0 °C, was het de warmste
zomer sinds minimaal 1706. De voorheen warmste
zomer was die van 2003 met een gemiddelde
temperatuur van 18,6°C. Alle zomermaanden waren
zeer warm, met als uitschieter juli, die met 20,7°C
de op 2 na warmste juli was sinds 1901. De tempe-
ratuurafwijking ten opzichte van normaal, was in
het zuiden duidelijk groter dan aan de kust. Zo re-
gistreerden Beek bij Maastricht en Arcen een ge-
middelde van 20,0°C, de hoogste gemiddelde
temperatuur in de zomer gemeten in Nederland,
tegen normaal 17,5°C. Doordat de wind overwe-
gend noordelijk was en van de relatief koele Noord-
zee kwam, was het aan de kust veel minder warm
dan in het zuiden.
 

Gebouw KNMI in De Bilt

Juni 2018
Juni kende een afwisseling van langdurig zomers
hogedrukweer en korte wisselvallige perioden met
temperaturen rond of iets onder de normale waar-
den. Hierdoor was de maand gemiddeld met 17,5°
C veel warmer dan de normale 15,6°C. Echte hitte
kwam deze maand nog niet voor, de maximumtem-
peratuur kwam slechts sporadisch iets boven de
tropische grens van 30 graden uit.
 
Juli 2018
Vrijwel de gehele maand juli was het onder invloed
van hogedrukgebieden zonnig zomerweer. De eer-
ste helft van de maand was het nog gematigd warm
met maximumtemperaturen die vaak rond 25 °C
lagen, de tweede helft van de maand verliep heet
met op enkele dagen landinwaarts maxima boven
de 35°C. Op 26 of 27 juli was het op KNMI-stations
niet eerder zo warm.. De landelijk hoogste tempe-
ratuur werd op 26 juli gemeten in Arcen, met 38,2°
C lag deze slechts 0,4 °C onder de hoogst gemeten
temperatuur ooit in Nederland. Ook waren de mini-
mumtemperatuur en etmaalgemiddelde tempera-
tuur op 27 juli op veel plaatsen nog nooit zo hoog.
Van 15 tot en met 27 juli was er sprake van een
landelijke hittegolf (een aaneengesloten tijdvak in
De Bilt van minimaal 5 zomerse dagen -maximum-
temperatuur 25,0 °C of hoger- waarvan er minimaal
3 tropisch zijn). De etmaalgemiddelde temperatuur
kwam uit op 20,7°C (normaal 17,9°C). Sinds 1901
waren maar 2 julimaanden warmer.
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Augustus 2018
De eerste week van augustus zette de hitte van het
einde van juli voort. De tweede landelijke hittegolf
duurde van 29 juli t/m 7 augustus. In het zuiden en
zuidoosten eindigde op 8 of 9 augustus een hittegolf
die op 12 juli was begonnen, de langste regionale
hittegolf ooit met ook de grootste warmteproductie.
Daarna werd het wisselvallig zomerweer met tem-
peraturen rond normaal, de maxima lagen meest
tussen 20 en 25°C, waarbij het in het zuidoosten
nog regelmatig zomers warm werd. Alleen in de
laatste week was het vaak duidelijk koeler.
 
Einde van de zomerperiode
Na 25 augustus werd het nergens warmer meer dan
20°C. Daarmee kwam er in De Bilt een einde aan
een ononderbroken reeks van 60 dagen met een
temperatuur van minimaal 20°C, een zo lange reeks
was daar nog nooit voorgekomen. Het etmaalge-
middelde kwam met 18,5°C een graad hoger uit dan
normaal (17,5°C). In totaal werden in De Bilt 76
warme dagen (maximumtemperatuur 20,0°C of
hoger), 37 zomerse en 8 tropische dagen gemeten,
tegen respectievelijk 60, 21 en 4 normaal.
 
Extreme droge zomer
De zomer was -met gemiddeld over het land 105
mm regen- extreem droog, het langjarige gemid-
delde bedraagt 225 mm. Het was een van de
droogste zomers sinds 1906. Juni was met landelijk
gemiddeld 20 mm al zeer droog. Door het vaak
buiige karakter van de neerslag waren de neerslag-
sommen grillig verdeeld over het land. De meeste
neerslag viel in het noordwesten en noorden,
plaatselijk ongeveer 170 mm, in het oosten viel
plaatselijk niet meer dan circa 55 mm.
 
 

In juli viel slechts 11 mm tegen 78 mm normaal.
Het was de droogste julimaand sinds het begin van
de waarnemingen. De droogte, die al in mei was
begonnen, zette in juni en vooral juli onverminderd
voort. Het landelijk gemiddeld neerslagtekort
(neerslag minus potentiële referentiegewasverdam-
ping) liep begin augustus op tot meer dan 300 mm,
om daarna rond de 300 mm te blijven schommelen.
In het noordwesten nam het neerslagtekort in au-
gustus flink af. In augustus viel 76 mm, het langja-
rig gemiddelde bedraagt voor die maand 78 mm. In
totaal werden deze zomer 6 dagen geteld met op
tenminste één KNMI-neerslagstation 50 mm regen
of meer. Het normale aantal bedraagt zeven. Op
dergelijke dagen ontstaat vaak lokaal waterover-
last.
 
Zonnig en zonuren
De zomer was zeer zonnig met gemiddeld over het
land ruim 765 zonuren tegen 608 uren normaal. Het
zonnigst was het in Voorschoten met 800 uur zon.
Aan de noordkust was het juist het minst zonnig met
in Lauwersoog 715 uur zon. Juni was een zonnige
maand met 220 zonuren tegen normaal 201. Juli
was met 335 uur (normaal 212 uur) de zonnigste
maand sinds het begin van de waarnemingen. In
augustus lag het aantal zonuren met circa 214 uur
ook boven het normale aantal uren.
 
Normaal=het langjarig gemiddelde over het tijdvak
1981-2010.
 
 
Bron: De Bilt, 3 september 2018/Adrie Huiskamp.
Foto: Website KNMI.

Wat is niksen?
Eigenlijk komt het vrijwel nooit voor dat we niets
doen, ons brein staat altijd aan. Zelfs als we doelloos
uit het raam staren, dagdromen we over een fijne
vakantie of een nieuwe jurk.
Maar als onze gedachten op die manier afdwalen,
gebruiken we onze hersenen anders dan wanneer
we die actief inspannen.
 

 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat
ons brein energieker en creatiever wordt als het
nergens op focust. Zo kan het dat je ineens nieuwe

inzichten krijgt. Een voorbeeld: vaak bedenk je de
oplossing voor een probleem als je je er juist niet
op blindstaart. Het eurekamoment (een plotselinge
briljante inval) komt terwijl je onder de douche staat
of op de wc zit. Zulke ingevingen kunnen ook ont-
staan als je bezig bent met een eenvoudige activiteit
waarbij je weg kunt dromen. Het breien van een
sjaal bijvoorbeeld, of het invullen van een kleur-
plaat. Nietsdoen is dus stiekem toch nuttig. Niet
alleen kom je tot heldere ideeën, het zorgt ook voor
minder stress. Alleen schiet het échte relaxte niksen
er vaak bij in. Onze vrije tijd wordt veelal opgevuld
met tv-kijken of websites bezoeken. Nederlanders
kijken gemiddeld per week twintig uur tv en zijn
zestien uur online. Dat kan ontspannend zijn, maar
echt niksen is het niet. Je brein wordt opgevuld met
prikkels en kan niet lekker waaien.
Naar de wolken kijken of een bad nemen en daarbij
je gedachten de vrije loop laten, dát is pas werkelijk
nietsdoen.
 
Bron: Iris Vandermoortele, uit weekblad Margriet.
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In deze aflevering kijken we terug op de oogst van
granen in vroegere dagen. De oogstperiode (van
half juli tot half augustus) ligt weliswaar al weer
even achter ons. Maar in de nazomerse sfeer die bij
september hoort, past dit onderwerp wel.
 
De graanoogstperiode werd in Velden ‘d’n bouw’
genoemd. Van deze uitdrukking is ook het gezegde
afgeleid voor iemand die het langere tijd erg druk
heeft: “dae haet bouw”. Vroeger was het binnenha-
len van de oogst een heel karwei. Het hele gezin
was vaak wekenlang doende met dit werk, waarbij
naast knechten en meiden zo nodig ook buren, fa-
milie en kennissen werden ingeschakeld.
Op een boerderij werden veelal verschillende soor-
ten granen geteeld. Belangrijke reden om dat te
doen was het spreiden van de oogst. Niet alle
soorten graan zijn immers op dezelfde tijd rijp. Als
eerste werd vanaf half juli de wintergerst geoogst
(gerst die vóór de winter was gezaaid), daarna de
rogge, gevolgd door de wintertarwe en de haver.
Tenslotte rond half augustus de zomertarwe (ge-
zaaid in maart) en de zomergerst.
In de eerste decennia van de vorige eeuw is het
maaien nog uitsluitend handwerk. Dat gebeurt met
‘zicht en pik’, waarbij het afgesneden graan meteen
in bossen wordt gelegd. Deze bossen worden ver-
volgens gebonden tot een schoof (gerf). Om verder
te drogen worden deze schoven in bossen van 8 tot
12 stuks tegen elkaar rechtop gezet. De ‘hutjes’ die
zo ontstaan, zijn in die tijd het ideale decor voor de
jeugd om verstoppertje te spelen: zoeken maar!
Rond -pakweg 1925- doet de maaimachine in deze

streek haar intrede en daarmee wordt het maaiwerk
al een stuk gemakkelijker. De foto rechtsboven
(gemaakt omstreeks 1956) laat ons zo’n machine
zien. Deze is van de familie Haanen in ’t Vorst met
‘Fried ziene Maan’ en zijn zonen Toën, Fried en Sraar
en kleinzoon Hay Haanen. De techniek gaat verder
en rond 1940 komen de eerste zelfbinders in bedrijf.
Deze machine bindt na het maaien automatisch de
schoven. Hoewel niet goed zichtbaar, wordt er op
de akker van de familie Verbeek op de onderste foto
gewerkt met zo’n zelfbinder (foto beschikbaar ge-
steld door Mia Verbeek – in ’t Zandt). Als de schoven
enige tijd (afhankelijk van de weersomstandighe-
den) op de akker hebben gestaan, worden ze op
wagen of kar geladen. De linkerfoto laat dit tafereel
zien, ergens in het Limburgse land rond 1950. De
schoven worden opgeslagen in de schuur, of -als
deze vol is- buiten in een ‘berm’ gezet totdat het
tijdstip van dorsen is aangebroken. Is het dorsen
van het graan aanvankelijk nog handwerk dat in de
winter met dorsvlegels op een lemen vloer werd
gedaan; in de jaren ’30 komt de dorskast in gebruik.
Aanvankelijk aangedreven door paardenkracht,
later door een benzine- of dieselmotor. Het dorsen
met zo’n dorskast gebeurt ofwel in of bij de schuur,
of bij de berm.
 
Alles bij elkaar heel veel werk, dat tegenwoordig
door de inzet van een maaidorser een ‘fluitje van
een cent’ is geworden. Duurde het maaien van één
hectare graan vroeger met zicht en pik enkele
dagen, nu is dat in een uurtje gepiept.

Weet je nog van toen?

"Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit
een rijkdom zonder grenzen."   

5



Activiteiten in oktober

2 okt. Fietsmiddag
3 okt. Bestuursvergadering
3 okt. Kienmiddag
16 okt. Themamiddag bij Wijnproeverij
  't Hanik, Lomm
16 okt. Fietsmiddag
17 okt. Kienmiddag
24 okt. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
27 okt. Dansmiddag

Bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek
en linedance vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
De Vilgaard plaats. Onderstaand de data voor de
overige activiteiten in oktober.
 

Vloeke
Waorum al dát vloeke en dát schelde,
idderein dae duit wal met,
már is dát nou ech wal nuuedig,
zeg ‘t is; is dát wal net?
 
Blauwe naegel op de vingers,
idderein dae kint dát wal,
mis se enne iezere nagel,
rák se um op de vinger wal.
 
En dán wil se duchtig schelde,
nar alle gode in 't heelal.
Már laote weej nou aaf gaon spraeke,
snat verdulleme, dát meug wal.
 
Jan Arts 2016
 

Uit de bestuursvergadering van 5 september 2018
In vakantieperiode geen
nieuwe leden ingeschre-
ven.
 
Werkgroepje Privacy Wet-
geving heeft haar werk
afgerond. Bestuur besluit

akkoord te gaan met plan van aanpak. Begin 2019
evalueren.
 
Enkele acties voor organisatie activiteiten voor ko-
mende maanden worden besproken/bijgestuurd.
Het betreft:  
Actie Jan Linders tijdens de braderie op zondag 9
september. (invulling vrijwilligers).
Fietsmiddag op dinsdag 18 september (Extra mail
naar onze leden).
Themamiddag naar Wijnproeverij ‘t Hanik op 16
oktober (advertentie/ automatische incasso).
Dansmatinee op 27 oktober (verzamelen prijzen
door vrijwilligers).
Tombola op toneelmiddag op 27 november ( verza-
melen prijzen door vrijwilligers).
 
Besluit van het bestuur is om geen extra ouderen-
adviseurs te werven. Momenteel hebben we 3 ou-

derenadviseurs beschikbaar. Deze mensen krijgen
weinig hulpvragen.
 
Bestuur neemt niet deel aan besturendag van de
KBO Peel & Maas. Onderwerp 'Positieve Gezondheid'
is eerder aan de orde geweest.
 
Voor het samenstellen van Advents/Kerstviering
gaat bestuur niet naar KBO Roermond. Kerstviering
stellen we zelf samen.
 
Ben Gelaudemans heeft aangegeven op het einde
van het jaar te willen stoppen met het meehelpen
op de kienmiddag. Ger Peeters stelt zich beschikbaar
om mee te helpen. Wordt besproken met Tonnie
Daniëls.
 
De werkgroep 'financieel beleid' is bij elkaar ge-
weest. Extra aandacht is er om de basis uitgangs-
punten zuiver te krijgen.
 
De actie/afsprakenlijst van deze vergadering treft u
aan op de website www.kbovelden.nl onder de
subgroep ‘Verslagen vergaderingen’.
 
GvR

Overweging
Gedachten zijn als zaadjes.
Als je die voedt, worden ze sterker en kunnen ze
ontkiemen. Dat geldt zowel voor positieve als voor
negatieve gedachten. De gedachte dat je zwak bent
en geen macht hebt of minderwaardig bent, geeft
voedsel aan je minderwaardigheidsgevoel en hyp-
notiseert je ziel. Zo smeed je een nieuwe schakel
aan de ketting die ketent aan je zwakte. 

Concentreer je liever op je  kracht, want alles is al
van ons: oneindige reinheid, vrijheid,  liefde en
kracht. De remedie tegen zwakheid is niet piekeren
over zwakheid, maar denken aan kracht!
 
Tekst Indiase monnik,
ingezonden door Marie-José Peters.
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Fraude via telefoon of mail 
Regelmatig verschijnen er
berichten ‘van uw bank’
op uw computer dat er iets
moet worden nagetrok-
ken. Of uw provider
vraagt gegevens om uw
internet- of tv-aansluiting
te verbeteren. Soms
krijgt u ineens een mail
dat uw aansluiting komt
te vervallen, als u niet

onmiddellijk reageert. Het kan zomaar nep zijn.
Wees op uw hoede. In eerdere Nieuwsbrieven
hebben we al vaker aandacht geschonken aan
fraude. Feit is en blijft dat regelmatig aandacht
schenken aan dit probleem nooit kwaad kan.
 
Wat doen criminelen?
Oplichters sturen u een valse mail of nemen telefo-
nisch contact met u op, bijvoorbeeld over een
nieuwe bankpas of de Rabo Scanner. Zo proberen
zij toegang tot uw persoonlijke gegevens te krijgen.
Kijk vooral eerst naar het mailadres van de afzender.
U kunt dit doen door met de cursor boven de afzen-
der te zweven, aanwijzen, zonder te klikken op
deze manier verschijnt het mailadres van de afzen-
der. U kunt zelf vaak al zien of het gaat om een valse
boodschap. Als dit niet afsluit met .nl maar bijvoor-
beeld met .hu of .sk, zijn het Oost-Europese cyber-
criminelen die erachter zitten. Vaak kunt u het ook
merken aan de tekst. Daar zitten dan taal- of stijl-
fouten in. Ook zijn het vaak mails van een andere
bank dan de uwe. Het beste is om die mails zo snel
mogelijk te verwijderen en vervolgens de ‘prullen-
bak’ in de computer leeg te maken, zodat er ook
geen virussen kunnen blijven hangen. Soms staat
er de aanduiding in dat de mail verstuurd is vanuit
een ander land. Dan is het geen zuivere koffie.
 
Banken vragen nooit persoonlijke gegevens
via de mailbox
U kunt gebeld worden door een zogenaamde mede-
werker van Microsoft, die zegt dat uw computer niet
in orde is. Hij biedt aan om op afstand de besturing

van uw computer over te nemen en het probleem
op te lossen. Daarvoor moet u dan een kleine ver-
goeding betalen, via Rabo Internetbankieren, per
creditcard of met pin in een winkel van Western
Union. Verbreek zonder meer de verbinding, als
iemand u belt met een dergelijk verhaal! Verbreek
de verbinding, ook als u naderhand wordt terug-
gebeld. Microsoft zal u nooit op deze manier bena-
deren. Degene aan de telefoon is een crimineel die
op deze manier bij uw geld of uw gegevens wil
komen. Komt een dergelijk verzoek via de mail, klik
dan niet op de link(s), verwijder de mail.
 
Vertrouwt u een mail van de bank niet? Reageer dan
niet op de mail, maar bel (bij twijfel altijd) uw bank.
Stuur een valse mail door naar het mailadres dat
uw bank hiervoor speciaal heeft aangemaakt.
 
Een voorbeeldmail van een ‘fake’ bericht:
[ING 
Beste ……..,
Uit het klantensysteem blijkt dat u al geruime tijd
uw Mijn ING berichten niet gelezen heeft. Wij willen
u namelijk informeren dat u tot heden gebruik maakt
van de verouderde versie van de ING betaalpas. Alle
cliënten krijgen eenmalig de mogelijkheid om voor
15 oktober 2018 gratis de vernieuwde betaalpas aan
te vragen. Heeft u na bovengenoemde datum geen
gebruik gemaakt van de eenmalige actie? Dan wordt
er automatisch een vervangingsverzoek geplaatst.
Ook wordt er eenmalig € 19,95 vervangingskosten
geïncasseerd. Dit bedrag wordt automatisch van uw
rekening afgeschreven. Daarover ontvangt u nader
bericht. Klik hier om gratis uw nieuwe betaalpas aan
te vragen. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact
met ons op.
 
Met vriendelijke groet,
ING Nederland]
 
 
Bron: Nieuwsbrief ‘De Schakel’ van de KBO Venray
en omstreken.

Gebruikte zakdoekjes bij oud papier. Mag dat?
Nee, net zo min als bijvoor-
beeld gebruikt wc papier of
vettige pizzadozen. De papier-
recycling kent geen proces om
bacteriologische besmettingen
te verwijderen. Hielke van den
Brink, directeur van Papier Re-
cycling Nederland (PRN), zegt

daar het volgende over: 'Het papier gaat in een grote
bak water waardoor papierpulp ontstaat om nieuw
papier van te maken.' Materialen als nietjes, paper-
clips, plakband, piepschuim en zand worden eruit
gezeefd, maar bacteriële resten vallen uiteen in het
water, dat niet gekookt wordt. Technisch gezien

kunnen er dus bacteriën in gerecycled papier belan-
den in een eerste sorteerfase. Voordat het papier
het water ingaat, vissen medewerkers wel zoveel
mogelijk zaken uit de grote hoop die er niet in thuis
horen. Gelukkig werpen weinig mensen gesnotterde
tissues bij het oud papier. In 2015 was volgens het
vervuilingsonderzoek van PRN 0,6 procent van het
materiaal ongewenst vervuild papier zoals tissues,
luiers, verbrand papier en behang. Plastic in reclame
en enveloppen, en andere kunststoffen waren een
grotere vervuiler.        
                                                         Bron: QUEST.
Ben Gelaudemans
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Evacuatie december 1944 - mei 1945
Persoonlijke verhalen over de evacuatietijd blijven
bijzonder. Gonnie Dorssers-Brueren (Gonnie ván
Brueren Lei), heeft samen met haar dochter May
haar beleving van de evacuatie en haar verblijf in
Roden, waar zo’n 600 Veldenaren waren onderge-
bracht, opgetekend. Onze dank gaat uit naar Gonnie
(lid van onze KBO-afdeling) en haar dochter voor
het beschikbaar stellen van haar verhaal en foto's.
 
Redactie
 
December 1944, Velden ligt al weken in de frontlinie
en wordt vanuit Grubbenvorst hevig beschoten.
Nadat we 14 dagen en nachten in de schuilkelder
hadden doorgebracht, kregen we bevel van de
Duitse legerleiding dat we vanuit het dorp naar het
iets verder gelegen gehucht Schandelo moesten
vertrekken. Alles te moeten achterlaten viel niet
mee en we waren verdrietig en heel erg bang.
Mensen werden ondergebracht in huizen, schuren
en zelfs kippenhokken, overal woonden vluchtelin-
gen. Wij werden ondergebracht, met 3 andere ge-
zinnen, in één woning. Het was er erg druk, maar
wel gezellig en warm. Het ging echter niet lang goed,
want het schieten begon ook hier en er vielen doden
en gewonden.

Na 4 weken, op 14 januari zaterdagavond laat, stond
de Grüne Polizei aan de deur. Morgenvroeg om 8
uur klaarstaan voor vertrek, waarheen dat zeiden
ze niet. Het kleine beetje wat we nog hadden, werd
ingepakt, gelukkig had mam uit voorzorg rugzakjes
gemaakt van de gordijnen uit de voorkamer. En daar
gingen we dan door een dik pak sneeuw en het was
vreselijk koud. Een heel lange stoet met kruiwagens,
kinderwagen, huilende kinderen (ik ook) en heel
veel kilometers lopen.
Uiteindelijk kwamen we in Straelen aan, een plaats
net over de Duitse grens, en werden we in een school
ondergebracht. Van daaruit gingen we naar het
station en eindelijk na heel lang wachten (wij ge-
lukkig binnen, veel mensen stonden buiten in de
kou) stond er een trein klaar. Allemaal veewagons
met stro en al. Bij elkaar blijven in de drukte was
de grootste zorg van de ouders, wij liepen achter
elkaar, ons vasthoudend aan de rugzakjes van de
voorganger en zo werden we letterlijk als vee in de
wagons gepropt. Moeders met kinderen zittend
tegen de wand, mannen staand in het midden. Na
uren wachten, gingen we rijden, bestemming onbe-
kend. Een paar keer werd er gestopt vanwege het
luchtalarm, wat erg beangstigend was, het was een
lange nacht. Toen het licht werd ‘s morgens en we
eindelijk naar buiten konden kijken, was de vraag:
waar zijn we en waar brengen ze ons in godsnaam
naar toe. En toen ineens een kreet: “We zijn over
de grens, we zijn weer in Holland.” Men huilde en
lachte en iedereen was ó zo blij en spontaan werd
het Wilhelmus ingezet. De trein stopte, maar we
mochten er niet uit, er waren echter enkele jongeren
die toch uit de trein sprongen en wegrenden. En
verder ging de trein weer, totdat we eindelijk bij een
station kwamen waar we eruit mochten, allemaal
drinken, wat hadden we een dorst en wat was het
water toch lekker. Iedereen moest naar de WC, het
was er erg druk en dus werd elk hoekje van het
toilet als WC gebruikt. Toen opnieuw de trein in en
daar gingen we weer, totdat we in de avond in
Groningen stopten. Allemaal uitstappen en weer
lopen, een heel lange rij oververmoeide mensen. Ik
ben nog nooit zo moe geweest en heb gezworen
nooit, nóóit meer een rugzak te dragen, de riempjes
heb ik nog dagen gevoeld.
We werden ondergebracht in de Korenbeurs, mijn
zusje van 2 was een schoentje verloren, maar nie-
mand mocht naar buiten om het te zoeken. De
deuren gingen dicht en we waren gelukkig ergens
binnen waar het warm was. We lieten ons uitgeput
in het stro vallen dat langs de muren was gestrooid
en we hebben een gat in de dag geslapen. ‘s Morgens
hebben we wat rondgelopen en wat gegeten, de
mensen waren heel erg vriendelijk en behulpzaam.
Laat in de middag werden we tenslotte op de tram
richting Roden gezet.
In Roden aangekomen was het al donker, erg
donker, want straatverlichting was verboden in die
tijd. Inwoners uit het dorp stonden al te wachten en
namen ons mee naar hun huizen, waar we mochten
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overnachten. Wij gingen naar de familie Ananias,
waar we in de huiskamer op de vloer hebben gesla-
pen. In de morgen gingen we naar Hotel de Molen,
waar werd gegeten en veel gepraat en we gingen
even naar buiten om wat rond te kijken. Daarna
werden we naar een school gebracht, waar we weer
op stro hebben geslapen. Hier kwam een dokter die
ons onderzocht. Mijn oudste broer had in de trein
een flinke kou gevat en had vreselijke hoofdpijn. Hij
werd naar het ziekenzaaltje in de Pastorie gebracht
en wij gingen naar Hotel Busser. Hier werden we of
afgehaald of naar ons nieuwe onderkomen gebracht.
Mijn vader, die nooit binnen kon blijven zitten, was
door het dorp gewandeld en had een prachtige
boerderij gezien. En laten ze ons nou juist daarnaar-
toe brengen! Een politieman ging met ons mee en
belde aan, maar de bewoners waren niet erg blij
met 6 personen die al 5 dagen niet meer uit hun
kleren waren geweest. Bovendien hadden ze al
evacués, de vrouw des huizes aan de deur begreep
er niets van en zei: “We hebben al 2 evacués”, en
de deur ging voor onze neus dicht. De agent hield
echter voet bij stuk: wij zouden en moesten hier
worden ondergebracht. Het was een gepraat over
en weer, voor ons was dit verschrikkelijk, zo onge-
wenst, op de stoep in de kou. Mam raakte helemaal
overstuur, wij huilden allemaal en pap was erg boos.
Ten slotte gingen we toch achterom naar binnen en
de twee aanwezige evacués werden naar een ander
adres gebracht. Eenmaal binnen werden we door de
zoon opgevangen die ons kalmeerde en zei dat ze
helemaal niet boos op ons waren, maar op degenen
die ons dit aandeden. Toen we uiteindelijk binnen
waren, was alles anders, de mensen waren vrien-
delijk en bezorgd en stelden ons op ons gemak. En
dat was dan ‘Waaienhof’, dat 4 maanden ons thuis
zou zijn. We kregen onze eigen huiskamer, wát een
luxe!! Pap en mam sliepen met broertje en zusje in
een slaapkamer en wij mochten bij Jopje, het
dienstmeisje, slapen.
Eindelijk, na bijna zes weken, in een echt bed slapen,
weliswaar met z`n drietjes, maar dat was lekker
warm. Toen mijn broer uit het ziekenhuis kwam,
werd het toch te vol en ging hij samen met mijn
oudste zus naar de familie Brouwer waar het niet
zo gladjes ging. Zij kregen daarom later een ander
onderkomen en daar was het wel prima.
En daar zaten we dan in het ijskoude hoge Noorden.
De eerste dagen gingen we nog niet naar buiten,
maar langzamerhand kwamen we bij, de vermoeid-
heid ging over en de angst om weer weg te moeten
was voorbij. Dus gingen we de zaak verkennen.
Roden was een mooi dorp en het zou wel lukken om
ons hier thuis te voelen. Achter de schermen werd
van alles in beweging gezet en er kwamen verpleeg-
sters om ons in te smeren tegen huidziektes,
vlooien en luizen. 23 januari 1945 kregen we de
vluchtelingenverklaring dat we waren opgenomen
als evacués bij E. Willems, Roden.
In de bovenzaal bij Zuiderveld werd elke zondag een
mis opgedragen en elke dinsdag was er een bijeen-
komst waar het altijd gezellig druk was. Een paar
uur in de week gingen we naar school, dat stelde

echter weinig voor; we hadden alleen een potlood
en een schrift. Er waren winkels open en 1 keer in
de week ging er een paardentram naar de stad
Groningen en we gingen klompen kopen bij de
klompenfabriek in Nieuw-Roden. Pap werkte mee
op de boerderij en mam schilde emmers aardappe-
len. En wij gingen spelen, polsstokspringen over de
Bitse en soms erin. Verder gingen we Veldense
evacués in de buurt bezoeken.
 

 
We liepen naar Nietap, Leek, Tolbert. Overal waren
ze te vinden, maar Roden stond aan de top met 600
mensen. Pap ging met de fiets familie zoeken, zijn
broer zat met de familie in Een, grootouders, ooms
en tantes in Stedum, waar ook nog 2 nichtjes
werden geboren. Het was een hele geruststelling
dat ze er allemaal waren. De moeder van mijn
vriendin kreeg een tweeling die boven op de zolder-
kamer lagen, ieder in een reiswiegje.
 
En zo ging alles zijn gangetje, we huisden gezellig
in onze eigen kamer en om twaalf uur werd het eten
door Jopje op tafel gezet, want wij hadden geen
fornuis, wel een kachel die met turf gestookt werd.
We kregen geregeld bezoek van familie en beken-
den. ‘s Avonds gingen we bij de familie Willems in
de kamer zitten, daar was een grote olielamp. De
mannen speelden kaart en wij vertelden wat onder
elkaar, want lezen of iets anders doen ging niet
omdat er te weinig licht was. Alleen in de achter-
keuken en in de stal was elektriciteit, de rest was
allemaal afgesloten. Op een avond kwamen er
vliegtuigen boven Roden en er viel een bom. We
hebben toen met z`n allen in de gang gestaan, want
schuilkelders waren er niet. Wat was ik bang, maar
het is gelukkig bij die ene bom gebleven. De mannen
werden opgeroepen om te werken voor de weer-
macht, meestal in de bossen. Maar pap werd niet
opgeroepen, omdat hij op de boerderij werkte. Zo
ging het voorjaar in, Limburg was bevrijd en Velden
was vrij!! Iedereen wilde naar huis, maar dat zou
nog een hele tijd duren. Ondertussen was het nog
altijd ‘Spergebiet’ hier in het noorden en ‘s avonds
na acht uur mocht niemand meer de straat op. Een
stel jongens, waaronder mijn oudste broer, probeer-
den het toch, maar werden betrapt en moesten voor
straf een paar rondjes door Roden rennen met de
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politie op de fiets achter hen aan. Na nog een flinke
uitbrander mochten ze toch naar huis. Er werden
nog steeds mensen uit het verzet opgepakt door de
Duitsers en afgevoerd. Sommigen kwamen niet
meer terug, zoals Torensma en zijn vrouw die net
voor het einde van de oorlog nog werden omge-
bracht. Er kwamen veel Duitse soldaten in Roden,
overal zaten ze: op Waaienhof in de schuur en in de
stal. Eentje had de piano zien staan in de kamer;
hij heeft er een hele tijd op gespeeld en wij aan het
raam geluisterd. Op een dag kreeg ik hevige tandpijn
en moest met spoed naar de tandarts, maar het was
al acht uur in de avond en niemand mocht meer de
straat op. Een soldaat is toen met mam en mij
meegegaan, heeft netjes gewacht tot ik geholpen
was en ons weer naar huis gebracht.
Op een gegeven moment gingen alle Duitsers
richting Groningen, waar ook nog een paar dagen
is gevochten. Er gingen toen geruchten dat we weer
weg moesten, misschien wel naar Denemarken,
maar het is gelukkig bij geruchten gebleven. Een
dag of drie later waren we ook hier bevrijd. Ik heb
de eerste Duitsers in 1940 Velden zien binnenkomen
met paarden, auto`s en tanks en de laatste twee
op de fiets door Roden naar Groningen ervandoor
zien gaan. Eindelijk was de oorlog voorbij. Pap kwam
met het bericht thuis en wij konden het bijna niet
geloven, maar hij had onze kapelaan met een grote
oranje strik door Roden zien fietsen. Het was dus
echt waar en wat waren we verschrikkelijk blij. We
hebben door de kamer gedanst en gesprongen en
geroepen: “We gaan naar huis, we gaan naar Vel-
den!” De volgende dagen waar erg hectisch, veel
mensen gingen Roden in om elkaar te ontmoeten
en met elkaar te praten. Hier maakten we mee hoe
de NSB’ers opgepakt werden en ik vond dit als kind
toch wel erg heftig. De mannen moesten door het
volk lopen, soms met paard en wagen en werden
uitgescholden en uitgejouwd totdat ze bij het ge-
meentehuis waren en naar binnen gingen. De
vrouwen die iets met een Duitser hadden gehad,
werden voor het gemeentehuis te kijk gezet en het
hoofd kaalgeschoren. Op de kruin bleef een plukje
haar staan waar een oranje strikje in werd gebon-
den. Daarna moesten ze weer de straat op en door
de mensenmenigte lopen. Het was heel vernederend
en mijn broertje van zeven raakte helemaal over-
stuur door de huilende meisjes. We zijn maar vlug
naar huis gegaan en ook nooit meer gaan kijken
naar zo`n vertoning.
Toen het weer wat rustiger werd, kwam de vraag:
“Wanneer kunnen we naar huis?” Er waren mensen,
waaronder ook mijn vader, die niet langer meer
konden wachten en op eigen houtje op pad gingen.
Ze kwamen echter niet ver, want wegen en bruggen
waren nog niet vrijgegeven. Een paar dagen later
is mijn vader alleen gegaan per fiets. Hij heeft er
bijna een week over gedaan, maar is er ondanks
vele obstakels onderweg toch doorheen gekomen
en op vrijdag voor Pinksteren was hij thuis. Wij
vertrokken de zaterdag voor Pinksteren op een
vrachtwagen die door een buurman geregeld was.
 
 

We moesten om acht uur ‘s morgens vertrekken en
Willems bracht ons met de kar naar het dorp. Dus
na 4 maanden hebben we Waaienhof en de lieve
mensen die ons daar zo goed hebben opgevangen
vaarwel gezegd, maar niet alleen vaarwel, zeker ook
tot ziens. Dan eindelijk de reis naar huis achter op
een vrachtauto met allemaal blije mensen, door een
kapotgeschoten en gebombardeerd Nederland. Laat
in de middag, zonder tussenstop, kwamen we in
Velden aan waar pap ons al stond op te wachten.
En toen naar huis, benieuwd hoe het er allemaal uit
zou zien. Het stond er nog helemaal gaaf zonder te
zijn getroffen door kogels of granaten, alleen geen
ruiten meer, die waren allemaal gesneuveld. In huis
was helemaal niets meer: geen tafel, geen stoelen,
geen bed, geen fornuis, helemaal niks. Maar we
waren thuis en dat was alleen belangrijk op dat
moment en onze grote grijze kater zat ons op het
‘verkesmurke’ op te wachten. Het was onbegrijpe-
lijk. maar hij had de oorlog en alle ellende doorstaan
en zag er zelfs goed doorvoed uit.
 
En daar woonden we weer in ons eigen huis op de
Schandeloseweg (nu: Oude Schandeloseweg) met
helemaal niets, maar ó zo blij. Het Noorden en
vooral Roden zijn we echter nooit vergeten. We
gingen over en weer logeren, wij bij de familie
Willems en zij bij de familie Brueren in Velden. Het
contact is altijd gebleven tot nu toe, ook al zijn we
nog maar met z`n tweetjes over: Bouchien Wester-
huis-Willems en Gonnie Dorssers-Brueren.
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Jaaruitstapje Kerkkoor naar Groene Hart van Holland
Woensdag 22 augustus is de dag van het jaarlijkse
dagtrip van het Veldense kerkkoor. Zoals gebruike-
lijk neemt ook een aantal KBO-leden aan de reis
deel. Volgens de traditie van het koor is de bestem-
ming steeds een verrassing. De bus zet koers
richting het midden van het land met als eerste
bestemming Oudewater.Daar wordt een bezoek
gebracht aan de historische Heksenwaag. Gebouwd

in 1482 en oorspronkelijk
bedoeld als goederen-
waag, kreeg Oudewater in
1545 het privilege van
keizer Karel V om vanwe-
ge het ‘eerlijke weegpro-
ces’ als heksenwaag te
dienen.Zo wilde hij voor-
komen, dat een onschul-
dige als ‘heks’ zou worden
veroordeeld omdat zij ‘te
licht werd bevonden’. En
inderdaad, van de 16e tot
en met de 18e eeuw, zo-
lang als de heksenvervol-
gingen duurden, is nie-
mand in Oudewater ge-
wogen en te licht bevon-

den. Zonder bezwaar nemen de meeste reisdeelne-
mers dan ook de gok om zich op deze historische
waag te laten wegen. De heksenwaag is gelegen
aan een pittoresk marktplein waar juist een week-
markt aan de gang is. Oudewater is een mooi
stadje, waarin heden en verleden op een heel na-
tuurlijke manier met elkaar verbonden zijn.
 
 

Na de lunch wordt een tocht gemaakt door het
Groene Hart van Holland met (in willekeurige volg-
orde) plaatsen als Montfoort, Lopik, Cabouw,
Haastrecht, Hazerswoude, Stolwijk en Schoonho-
ven; de laatste bekend om haar klokken en zilver-
werk. Bijzonder is het bekijken van de Lopikerwaard,
een groot weidegebied, ontstaan door drooglegging.
Het ligt op 1,70 m. onder NAP en wordt door vier
gemalen droog gehouden. Geen wonder, dat de
weilanden, door sloten omgeven, er nog steeds fris
groen uitzien.
 
 

 
Na uitgebreid van dit ‘echt Hollandse’ landschap te
hebben genoten, wordt in Oudewater, ook wel be-
kend van haar ooievaarskolonie, bij een drankje nog
even nagepraat. Tijdens de terugreis wordt in So-
meren een maaltijd genuttigd en bij terugkomst in
Velden kan iedereen terugzien op een mooie dag-
tocht bij stralend weer.

Prima Seniorenmatinee Dorpsfeesten

 
Foto: Claudia van Vulpen – Lenssen.
 
Een groot aantal senioren was op zaterdagmiddag
8 september present tijdens het Seniorenmatinee
van de Dorpsfeesten. Daaronder veel KBO-leden,
oud-KBO-leden en wellicht toekomstige leden. Bij
gelegenheid van de 40e Dorpsfeesten pakte de

organisatie uit met een uitgebreid en gevarieerd
programma, dat beslist ‘jubileumwaardig’ is. Met
‘nog maar’ de vierde editie is het Seniorenmatinee
een heel jonge loot aan de stam van onze vertrouw-
de Dorpsfeesten. De bezoekers konden genieten van
optredens van o.a. schlagerzanger Chris van Gogh,
gevolgd door de Ravenvennerkapel, die zelf eigen-
lijk ook een feestje vierde, want zij waren met hun
muziek voor de 40e keer present tijdens de Dorps-
feesten. Voor Animo was dit het eerste publieke
optreden onder leiding van haar nieuwe dirigent Rob
Meyboom en Toneelclub Spelenderwijs bracht met
verve de liedjes uit haar toneelvoorstelling ‘Onrös
op Solingerhaof’. Daarna was de bühne voor de
jeugdige dansers en danseresjes onder leiding van
Liselotte Gijsen. Een aantal toeschouwers kon
daarbij tevens als opa of oma genieten van de
prestaties van hun kleinkinderen. De slotact was
voor Neppie Kraft die met name met ‘Ás de sterre
dao baove Straole’ voor een geweldige sfeer zorgde.
Iedereen deed spontaan mee. Een mooie afronding
van een geslaagd matinee.
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Um euver nao te dinke...
Ik schreef diene naam op ein stukske pepeer, maar
ik bin ut zoeë maar kwiet gewaore.
 
Ik schreef diene naam in mien hand, maar toen ik
mich gewasse haaj waas hae weg.
 
Ik schreef dienen naam in ut zand van de Maas,
maar de raegen haet um weg gespeuld.
 
Ik schreef diene naam in de snieëj op de Wittenberg,
maar de zon haet dae weg gesmolte.
 
Ik schreef diene naam in mien hart en dao blief haen
ieuwig en veur altied staon.

Op alle daag is d’r vriendschap en tied um te zegge:
ik zeen dich toch zoeë gaer.
 
As dich dit luets laeze aan dien vrinde en vriendinne,
dan kinste eur gelukkig make.
 
Maar ut moeiste van alles is, dan hebste zelf eine
fijne en eine hieële gelukkige daag.
 
 
 
Frans Theeuwen
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