
Nieuwsbrief KBO Velden

KBO
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Oog voor Senioren

Frans en Annie Vousten 60 jaar getrouwd

 

Receptie
Onze actieve KBO-leden Frans en Annie Vousten
vierden op zaterdag 4 maart 2017 hun 60- jarig
huwelijksjubileum. Bestuur, diverse activiteiten-
groepen en leden van de KBO bezochten de gezel-
lige receptie die de kinderen van Frans en Annie in
Schandelo bij Bio Verbeek hadden georganiseerd.
 
Als lid van de KBO
Doe je bij de KBO Velden mee aan activiteiten dan
kom je in veel gevallen wel Frans en/of Annie
Vousten tegen. Of het nou is bij het koersballen,
kienen, dansen, reizen of welke activiteit dan ook,
het echtpaar is meestal wel present. Bij het koers-
ballen regelt Frans ook nog met andere leden de
wedstrijd. Een activiteit die Frans ook al heel veel
jaren doet, is de ledenwerving. Heel actief is hij daar
mee bezig en wij als KBO-afdeling hebben wat dat
betreft veel aan hem te danken.                           
                                                                  GvR
 

Inloopmiddag Voedingsbehoefte ouderen
Van tijd tot tijd houdt de KBO Velden een inloop-
middag voor senioren/ouderen over een actueel
onderwerp. Op dinsdag 28  maart 2017 om 14.00
uur is er weer een interessante inloopmiddag in de
Brede Maatschappelijke Voorziening ‘De Vilgaard’ in
Velden. Het thema van deze middag is: ‘Voedings-
behoefte bij het ouder worden’.  
BaseLine diëtiste Lonneke van der Linden zal deze
middag verzorgen.
 
De volgende punten zal deze diëtiste onder de
aandacht brengen:
-In welk opzicht verandert de voedingsbehoefte bij
het ouder worden?

-Afvallen of juist op gewicht blijven?
-Welke voedingsstoffen verdienen extra aandacht?
-(Chronische) Ziekte voorkomen (b.v. diabetes,
COPD, botontkalking). Welke aandachtspunten zijn
er dan in de voeding?
 
Vervolgens is er voldoende tijd om vragen te stellen.
U mag ook gerust de vraag op papier zetten en
vooraf aan diëtiste Lonneke geven.
Belangstelling? Dan zien we u (ook niet-leden zijn
van harte welkom) heel graag deze middag die tot
ongeveer 16.00 uur duurt.
 
Bestuur KBO Velden
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Ledenvergadering KBO Velden op 7 maart 2017

In vogelvlucht een samenvatting van de Algemene
Ledenvergadering. De definitieve notulen van deze
vergadering worden opgemaakt door secretaris
Marie-José Peters. Ine Jacobs opent om 14.05 uur
in de zaal van het ‘Wapen van Velden’ de vergade-
ring. Totaal nemen 83 KBO-leden deel aan deze
vergadering. Aansluitend wordt er voor de liefheb-
bers gekiend voor mooie prijzen
 
Ledenaantal
Wat het aantal leden betreft zijn we afgelopen jaar
nagenoeg gelijk gebleven. Helaas vallen er nu en
dan leden door overlijden of verhuizing af, maar
dankzij Frans Vousten die vrijwel alle nieuwe leden
werft, houden we ons leden aantal op ± 450.
 
Notulen, jaarverslag 2016 en Jaarprogramma
2017
De leden hebben de diverse verslagen bij de Nestor/
Nieuwsbrief eerder ontvangen. De vergadering
heeft geen op- of aanmerkingen op de notulen en
het jaarverslag. Beide stukken  worden met dank
aan de secretaris goedgekeurd. Ook het Jaarpro-
gramma 2017 wordt akkoord bevonden.
 
Financieel  verslag 2016, kascontrole en be-
groting 2017
Het financiële verslag wordt uitgedeeld. Voorzitter
Ine geeft samen met penningmeester Cor duidelijk
tekst en uitleg. Benadrukt wordt dat we jaarlijks
toch iets interen. De bestemmingsreserves voor de
diverse activiteiten worden buiten beschouwing
gelaten. Er wordt geen contributieverhoging door-
gevoerd.
Verder geeft voorzitter Ine uitgebreid uitleg over de
aanvraag en toekenning van de € 4.500,- subsidie
van de gemeente Venlo.
Kascommissie bij monde van Jan Theelen stelt de
vergadering voor de penningmeester decharge te
verlenen.
Nieuwe kascommissie 2017 bestaat uit Jan Theelen,
Herman Middelink en reserve Jan Keijers.
 
Bestuursverkiezing
Gerda Driessen is in januari gestopt. Gerda wordt
door de voorzitter bedankt voor haar inzet voor het
bestuur in de afgelopen jaren. Gelukkig blijft ze wel
haar vrijwilligerswerk voor de KBO doen. Van de

voorzitter ontvangt ze namens de KBO een mooie
bos bloemen. Ger van Rensch is aftredend en her-
kiesbaar. Hij wordt herkozen. Kees van Overveld
(thans aspirant- bestuurslid) stelt zich kandidaat
voor een bestuursfunctie. Er hebben zich verder
geen nieuwe kandidaten aangemeld. Kees wordt
gekozen als nieuw bestuurslid. Jan Keijers heeft zich
kandidaat gesteld als aspirant-bestuurslid.
 
Rozenhof
Ine schetst duidelijk de gang van zaken rond de
activiteiten die in de ‘Rozenhof’ worden gehouden.
Graag willen partijen activiteiten van de ‘Rozenhof’
verplaatsen naar de Brede Maatschappelijke Voor-
ziening ‘De Vilgaard’. Het merendeel van de bewo-
ners en het bestuur van de KBO is voorstander om
de diverse activiteiten in de ‘Rozenhof’ te behouden.
Een en ander krijgt ongetwijfeld vervolg.
 
Nieuwe activiteiten KBO
Het huidige aanbod van de activiteiten bij de KBO
is goed. Toch is het altijd goed om nu en dan uit te
kijken naar nieuwe activiteiten die de huidige leden
maar ook de nieuwe leden in de toekomst aanspre-
ken. In de vergadering wordt onder andere rikken,
darten, fietstochten voor de hele dag en bloemschik-
ken genoemd. Natuurlijk zijn er nog vele andere
mogelijkheden. Een nieuwe commissie gaat aan de
slag om eens nieuwe ideeën uit te werken. Wellicht
wordt via een enquête onze leden nog gevraagd om
ideeën aan te dragen.
 
Vragen formulieren en vragen uit de
vergadering
De mondelinge vragen via het vragenformulier en
uit de vergadering worden later door het bestuur in
overleg met de betrokken partijen afgehandeld. De
statuten en het huishoudelijk reglement van de KBO
Velden zullen op de website worden opgenomen.
.
Ine sluit rond 15.15 uur de goed verlopen ledenver-
gadering af.
Ine van der Zanden en Truus van Rensch hebben
dan vrij baan om verder de middag te vullen met
kienen voor de liefhebbers.
 
Ger van Rensch
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Hand in hand Gambia
Basisschool ‘De Startbaan’ zet zich
vrijdagmorgen 14 april 2017 in voor
de actie ‘Hand in hand Gambia’. Om
8.30 uur houden de kinderen een
sponsorloop. Om 10.00 uur is er
koffie/thee met cake en wafels in de

Brede Maatschappelijke Voorziening ‘De Vilgaard’.
Tijdens de koffie wordt er een film getoond van
optredens van Gambiaanse kinderen.
Om 10.20 uur verzorgen kinderen van alle groepen
van de school optredens. Om 12.00 uur zijn de
activiteiten afgelopen.
 

De kosten voor koffie of thee bedraagt € 1,60. Het
gebak kost € 0,40. De entree voor het bijwonen van
de optredens is € 1,-
De organisatie zou het heel leuk vinden als veel
ouderen op deze morgen een kijkje komen nemen
en onder het genot van een kop koffie met gebak
de optredens van de kinderen (wellicht uw kleinkind)
te volgen.
Belangstelling? Noteer alvast deze datum. U steunt
hiermee het goede doel.
 
NL/GvR
 

Veiligheid voor ouderen
Regelmatig plaatsen we in
de Nieuwsbrief van de
KBO een artikel over ‘bab-
beltrucs’ of andere zaken
over veiligheid. Wij als
senioren/ouderen zijn dik-

wijls in de ogen van hen die de trucs uitvoeren een
gemakkelijke prooi. Hoewel we ons nooit kunnen
wapenen tegen al deze zaken is het zeker zinvol om
nu en dan enkele voorbeelden op te sommen.
Deze voorbeelden zijn afkomstig van de website van
de politie. Het 1e voorbeeld heeft zich afgelopen
maanden in Limburg en Noord- Brabant afgespeeld.
 
Pinpasfraude
De politie zoekt twee mannen die zich de afgelopen
maanden zo’n 14 maal schuldig maakten aan pin-
pasfraude. Het tweetal opereerde voornamelijk in
de provincies Limburg en Noord-Brabant. Onder
andere in Heerlen, Brunssum, Goirle en Breda
sloegen zij toe. De slachtoffers die zij daarvoor
uitzochten, waren vooral oudere mensen. Telkens
keken ze over de schouder van het slachtoffer mee
om de pincode af te lezen.
De politie beschikt over bewakingsbeelden van het
duo waarop te zien is hoe zij daarna de slachtoffers
bij de pinautomaat afleiden door een bankbiljet op
de grond te laten vallen. Als een van hen dan aan
de pinnende persoon vraagt of dat biljet soms van
hem is, verwisselt zijn handlanger snel de pinpas in
de automaat. Daarmee nemen ze niet alleen later
geld op van de rekening van het slachtoffer, maar
gebruiken dat pasje bij de volgende omwisselactie
in de automaat bij een nieuw slachtoffer. Op deze
manier heeft het duo al meer dan 25.000 euro buit
gemaakt.
 
 

Tips:
Laat u niet afleiden. Ook niet als iemand zegt dat u
bijvoorbeeld een bankbiljet of iets anders liet vallen.
Denkt u dat het geld toch van u is? Stop dit dan in
uw jaszak en niet in uw portemonnee.
 
Zorg er altijd voor dat niemand – bij de pinautomaat
of in de winkel- uw pincode kan zien. Houdt de af-
stand klein en scherm de toetsen - bijvoorbeeld 
met uw andere hand- goed af.
 
Babbeltruc
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker
voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een
mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens
stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittin-
gen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie
met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms
ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze
vragen om een glas water of een pen, terwijl een
handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten
babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten.
Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinau-
tomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want
de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen.
 
Tips:
Kijk voor u opendoet, eerst wie heeft aangebeld.
Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet?
Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt
doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel 112.
 
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoor-
beeld met een deurketting of kierstandhouder.
 
GvR

Het is weer lente
Vogels bouwen nieuwe nesten,
mieren komen uit de grond.
Hier en daar vliegt heel voorzichtig
een eerste zwaluw in het rond.
 

In de vijver zwemt weer vis.
En geloof me, dat betekent
dat het alweer lente is.
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Brief van "Frenske" v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 3 
van 1 – 15  Januari  1949
 
Liefe  jongens !!!
 
oo wat zein jullie tog klook gewees
met die paaraasjuutisch op soekarno
zein kop te gooije dat hat hier nie-

mant van jullie gedag dat jullie zo beestig bei waare
want beer van bruure beer die hat 70 kippe in een
biggekorv vervoert en toen hei tuis kwam haalde
hei er 5 kapotte uit en 3 ginge van de sokke en 23
krege der om de anderhalve dag nog kinderveer-
lamming en truus van flinsenberg zein mina heef
zig met een stopnaalt in de pols geveemd en toen
hebbe ze haar drek naar ut ziekenhuis gebrag en
een ganze knot sajet uit de pols gepeuterd en op de
joeksavont van de fanfaar hadde ze zoveel bier dat
ze peeters joep bei ons op de merret zein voete met
bier hebbe gewasse dus jonges jullie zien wel dat
de fanfaar nog wel wat over gehouwe  heef en
handrie van wielik uit schandelo heef een prachtige
vos geschoote  maar die andere jullie kenne hem
wel die hat peg want die hat een vette kaater
smorgers vroeg in de val zitte en o jonges nu heef
velde ook eens een keer een gedeekooreerde want
schelle piet heef van ut rooije kruuts in den haag
een zilverre medalje gekreege omdat hei zo prach-

tig geholpe heef en die weete ut in de haag nog
beeter dan in velde want dat heb ik nog in geen een
veldes oorlogsboek geleeze en dat zeg joepie van
de koster ook en litjes frens hat bei clabbers jan zein
verke ook weer beestige peg want toen frans ut
varke dootgeschoote hat greep hei naar zein mes
om ut bloed uit de ruggegraad te tappe maar toen
hat hei opeens ut mets vergeete en toen fietste frans
hart trug naar huis maar toen hei trug kwam met
ut dolkmes in zein klauwe liep ut verke weer rustig
in de hof te wandele en ut water was ook nog niet
heet en dat hebbe ze nog eers moete koke in de
snelkoker en o jonges zondag is boute graat zeine
petatte friet beina gans afgebrant maar nu is alles
weer uitgegaan alleen zein graat zein haaren van
de kop afgeschroeijt maar de knakwors smaak tog
nog lekker en de ouwe handrie jakops van ut vors
is nu ook doot en nu jonges wens ik jullie allemaal
overal in de wereld waar jullie zitte een allerhartiliks
en een allerzaaligste kersmis en niewjaar en vooral
ook onze missionarissen en onze broeders en zus-
ters die wei ook noojt vergeete en dat ut kerskintje
jullie heel gauw allemaal veilig naar ons velde mag
trug brenge en nu nog heel veel groete en van
jullie eeeeeeeeenig liefhebbende frenske.
 
 F.V.
 

Eine SCHOLK
Ik geluif neet dat os kinder weite wat
eine SCHOLK is. Ut veurnaamste
gebroek van de SCHOLK van Oma
waas, um eur kleid te bescherme, um
dat zeej d’r maar ein paar had, maar
ok umdat ut veur eur gemekkelijk
waas, um eine SCHOLK te wasse in
plaats van ein kleid.
 
Zeej gebroekte de SCHOLK ok as
pannenlappe, um de panne van de
kachel of oet den aove te hale, maar

dae waas ok good um de traone en de smaerige
neus van de kinder aaf te vaege.
 
En ok as zeej de eier oet ut kiepenhok ging haole,
waas de SCHOLK ok hendig um de eier te drage.
 
As d’r bezeuk kwaam, koste eur verlaege kinder
onder eure SCHOLK zich verstoppe, en as ut kalt
waas kos zeej eur erm d’r in dreije en ze zoeë op-
wermen. Maar ut kwaam ok good van pas um de
zweitdruppels aaf te vaege, as zeej gebukt stond
euver de kachel met kaoke. Holt veur de kachel
woord ok in de scholk naor binne gebracht.

Oet den haof droog zeej allehande soarte greunte
naor binne, en as de erwten oet de schaal gedaon
ware ginge de schaal in de SCHOLK. In den herfst
woord de SCHOLK gebroekt um de appels op te rape,
die onder de buim loge.
 
As Oma onverwachs bezeuk zoog aan komme, dao
stonds te dan van te kieke hoevuel meubels daen
alde SCHOLK nog aaf kos stoffen in ein paar secon-
den.
 
As ut aete klaor waas, ging ze naor boete en
zwaaide met eure SCHOLK, dan wist ederein dat ut
tied waas um naor binne te komme um te gaon aete.
 
Ut zal nog lang deure, veurdat emus oetgevonde
haet, wat ok veur zoeëveul dinge gebroekt kan
waere net wie eure SCHOLK. Vergaet neet!!! In
dezen tied zoeële weej dao gek van zien gewaore,
te weite hoeveul bacteriën dao in dae SCHOLK zoe...
Toch hebbe weej d’r noeits wat aan euvergehalde
…... of toch???          LEEFDE.
 
Frans Theeuwen
 

"Een van de vele vormen van eenzaamheid is een herinne-
ring hebben en er met niemand over kunnen praten."
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Boerderij Thissenhof in Hasselt 

 
‘Boerderij Thissen – foto collectie Hansenhof’
 
Vanuit het dorp via de Paaweg of Oude Heerweg het
buurtschap Hasselt naderend, zie je aan de linker-
kant de boerderij van Mie Huijs – Willemsen. Een
van de 7 boerderijen in Hasselt. Deze van oorsprong
Limburgse carréboerderij is gebouwd in 1851 als
vervanging van een oude hoeve, die richting de Maas
tussen de huidige boerderij en de beek lag. Op
kaarten en in oude akten wordt deze boerderij
omschreven als de ‘bouwhoeve Hasselderhof’. Bij
de (oudere) Veldenaren beter bekend als ‘Thissen-
hof’ of ‘beej Thisse’. Net als zoveel andere boerde-
rijen in Velden, krijgt ook deze boerderij de naam
van haar bewoners, de familie Gerard Thissen –
Jacobs. In 1846 trouwt een dochter van Thissen met
Godefridus Willemsen, afkomstig uit Schandelo
(Aarden) en zij gaan wonen in de (oude) Thissenhof.
 
Daar wordt op 8 augustus 1847 hun eerste zoon
geboren, Joannes Willemsen. Deze zoon studeert in
zijn jonge jaren aan het Thomascollege in Venlo,
gevolgd door studies in Rolduc en Leuven. Hij ont-
vangt de priesterwijding in 1870 te Mechelen-Brus-
sel, doceert daarna vele jaren aan het Amerikaans
College te Leuven (opleiding voor Engelstalige
priesterstudenten) en wordt in 1895 benoemd tot
huisprelaat van de paus. Drie jaar later vestigt hij
zich in Rome, waar hij in verschillende diplomatieke
functies actief is. Als Mgr. Willemsen in 1914 in
Leuven op bezoek is, breekt de Eerste Wereldoorlog
uit. Met hulp slaagt hij erin om België te ontvluchten.
Hij gaat naar zijn ouderlijk huis in Velden, waar hij
gedurende de oorlogsjaren 1914-1918 -noodge-
dwongen- blijft wonen. Voor hem wordt bij de
boerderij een huiskapel gebouwd, waar hij dagelijks
de H. Mis leest. Pas in de loop van 1919 gaat hij
naar Rome terug.
 
 

In het najaar van 1924 bezoekt hij Velden voor het
laatst en overlijdt te Rome op 1 februari 1932.
 
Nog in zijn Leuvense tijd schildert Thomas Furton
in 1896 een portret van Mgr. Willemsen. Hij ver-
maakte dit portret aan zijn nicht Amélie Willemsen,
een dochter van zijn jongere broer Gerard Willemsen
(Thisse Graad), die getrouwd is met Antoon Simons
en in Fléron (bij Luik) woont. Toon en Amélie Si-
mons – Willemsen verhuizen later met hun kinderen
naar Frankrijk en het schilderij blijft in hun familie
tot 2008. De nazaten willen het schilderij een defi-
nitieve plek geven in Velden. Bij voorkeur komt het
schilderij op een plek, waar het door iedereen kan
worden gezien. De voorkeur wordt gegeven aan de
kerk in Velden en op 6 augustus 2008 komt de fa-
milie Simons met het portret vanuit Frankrijk naar
Velden om het over te dragen. Het schilderij krijgt
daarmee haar plaats achter in de kerk.

 
‘het schilderij in de kerk – foto Marc Thomas’
 
 
Hay en Jan Lucassen

Op zien Veldes plat 
De deurbel geit en den eigenaar makt aope. Dao
steit eine man aan de deur en dae zaet, wilt geej
ein beejdrage gaeve veur os tehoes veur ouden van
dagen?

Oh, jao dat wil ik gaer doon, zag dae man,
wach maar efkes dan haol ik mien schoeënmooder.
 
Frans Theeuwen
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Uit de bestuursvergadering van 1 maart 2017
Frans Vousten werft in de
eerste 2 maanden van dit
jaar 3 nieuwe leden.
 
Jan Keijers heeft zich aan-
gemeld als aspirant-be-
stuurslid.
 

De KBO Velden blijft betrokken bij het programma
voor senioren/ouderen op dinsdag 27 juni 2017 bij
het 100-jarig jubileum van IVO. De organisatie van
deze middag wordt niet door KBO verzorgd.
 
De laatste puntjes op de ‘i' worden gezet over de
inloopmiddag die wordt gehouden op dinsdag 28
maart 2017 in de BMV ‘De Vilgaard’. Het thema is
'Voedingsbehoefte bij het ouder worden’.
 
Voor de rikcompetitie hebben zich 2 personen
aangemeld. In de Algemene Ledenvergadering op
7 maart 2017 wordt nog gevraagd of er meer
mensen zijn die belangstelling hebben om te gaan
rikken.
 
Op de regiovergadering van de KBO Limburg wordt
op 10 april 2017 gesproken over het beleidsplan
2017-2020. Aan de bijeenkomst in ‘De Witte Kerk’

in Venlo zullen 2 personen van ons bestuur deelne-
men. Eveneens zullen 2 personen van het bestuur
van de KBO Velden naar de vergadering gaan van
“KBO groot Venlo” op 8 maart 2017 in ‘De Hamar’
in Belfeld.
 
De gemeente houdt een meedenkavond over her-
ontwerp subsidiestelsel. Een afvaardiging van het
bestuur zal deze avond op 6 maart 2017 bezoeken.
 
Basisschool ‘De Startbaan’ gaat meewerken aan de
actie ‘Hand aan hand Gambia’ op 14 april 2017. In
de Nieuwsbrief wordt een oproep geplaatst voor alle
KBO-leden om 's morgens op die dag de diverse
activiteiten te komen bezoeken.
 
Op 29 maart 2017 is er in de BMV een brainstorm-
avond over de toekomstvisie van de BMV. Een af-
vaardiging van het bestuur neemt deel aan deze
avond.
 
Een afvaardiging van het bestuur gaat bekijken of
het opzetten van een bloemschikworkshop een
activiteit is die onze leden leuk vinden.
 
GvR
 

Ouderen en eenzaamheid
Mensen die in een sociaal
isolement leven, hebben
weinig contact met ande-
ren. Ze trekken zich
steeds verder terug uit de
samenleving. De drempel
om nieuwe contacten te
zoeken, wordt voor hen
steeds hoger. Zij vereen-

zamen. Veel senioren voelen zich eenzaam, de een
wat meer dan de ander. Weinig mensen weten van
deze problemen. De oplossing is daardoor niet ge-

makkelijk. Aansluiting zoeken bij activiteiten, helpt
de negatieve spiraal te doorbreken.
 
Van de ruim tweeënhalf miljoen 65-plussers voelen
bijna 800.000 mensen zich eenzaam, blijkt uit on-
derzoek van TNS/NIPO.
 
De oorzaak van de eenzaamheid bij senioren is dat
het persoonlijk netwerk geleidelijk krimpt omdat
familieleden en vrienden overlijden. Dit betekent
niet dat senioren altijd eenzaam zijn of worden. Er
is geen probleem als de overgebleven contacten

Minimaregelingen
Weet u dat er diverse minimaregelin-
gen binnen de gemeente Venlo be-
staan die echt niet alleen toegankelijk
zijn voor mensen in de bijstand?
Ook ouderen die weinig inkomen
hebben, kunnen in aanmerking
komen voor een extra inkomen via de
gemeente.

De voorwaarden verschillen tussen 102% en 130%
van de bijstandsnorm waarbij het normbedrag voor
mensen met een AOW al hoger uitvalt.
Heeft u een laag inkomen? Kom dan eens langs
tijdens het spreekuur van Informatie & Advies op
dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur in De Vil-
gaard. Daar zijn geschoolde vrijwilligers aanwezig

die met u kunnen bekijken of u wellicht recht heeft.
Tevens kunnen zij u helpen met informatie en advies
over vraagstukken omtrent de WMO.
Binnen de gemeente Venlo bestaat ook een pakket
Kindregelingen. Wellicht moeten uw kinderen en/of
kleinkinderen rondkomen van een laag inkomen.
Dan zijn er ook financiële mogelijkheden voor hen.
Kunnen zij b.v. de contributie van de sportclub of
zwemclub niet betalen, dan is er mogelijk een bij-
drage van het sport- en cultuurfonds.
 
Kortom: Informatie & Advies voor elke inwoner van
Velden, jong of oud, het maakt niet uit!
 
Paul Berden
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Moderne parabel
Gelezen in "Beurssucces", het weekblad
van Paul D'Hoore. Misschien eens naden-
ken over het volgende verhaaltje:

Er was eens een kip die op het erf van de
boerderij rondscharrelde tot ze enkele

korrels tarwe vond. Ze riep haar buren erbij en zei:
"Als we dit graan zaaien, hebben we  later brood om
te eten. Wie wil me helpen zaaien?"
"Ik niet”, zei de  koe.
"Ik niet”, zei de  eend.
"Ik niet”, zei het  varken.
"Ik niet”, zei de  gans.
 
"Dan zal ik het alleen doen”, zei de kip. En ze
voegde de daad bij het woord. Het koren groeide
hoog en rijpte tot gouden graankorrels.
"Wie wil me helpen oogsten?", vroeg de kip.
"Ik niet”, zei de  eend.
"Dat behoort niet tot mijn bevoegdheden”, zei het
varken.
"Ik zou mijn anciënniteit verliezen”, zei de koe.
"Ik zou mijn werkloosheidsvergoeding verliezen”,
zei de gans.
 
"Dan zal ik het alleen doen”, zei de kip. En ze
voegde de daad bij het woord. Er was ruim voldoen-
de tarwe om brood te bakken.
"Wie wil me helpen bakken?", vroeg de kip.
"Dan zou ik overuren moeten doen”, zei de koe.
"Ik ben met brugpensioen”, zei de eend.
"Ik heb daarvoor geen opleiding gekregen”, zei het
varken.

"Als ik als enige moet helpen, is dat discriminatie”,
zei de gans.
 
"Dan zal ik het alleen doen”, zei de kip. Ze bakte
vijf broden en toonde ze trots aan haar buren. Die
wilden allemaal een brood. Meer zelfs: ze eisten hun
deel op. Maar de kip zei dat ze de vijf zelfgebakken
broden zelf wou opeten.
"Buitensporige winsten”, loeide de koe.
"Kapitalistische uitzuiger”, kwaakte de eend.
"Ik eis gelijke rechten”, snaterde de gans.
"Dat is niet solidair”, knorde het varken.
 
Met z'n vieren maakten ze spandoeken met de
tekst "ONEERLIJK", ze betoogden, ze  omsingelden
de kip en ze scholden haar uit. De erbij geroepen
bevoegde ambtenaar zei tegen de kip dat ze niet zo
gulzig mocht zijn. "Maar ik heb het graan alleen
gezaaid, de tarwe alleen geoogst en het brood alleen
gebakken”, zei de kip. "Precies," zei de  ambtenaar.
"Dat is de wonderlijke vrijemarkteconomie. Ieder-
een op het erf mag zo veel verdienen als hij wil.
Maar volgens onze moderne wetten moeten produc-
tieve mensen hun winst delen met de nietproduc-
tieve." En ze leefden nog lang en gelukkig. Ook de
kip glimlachte en ze kakelde "Ik ben dankbaar, ik 
ben dankbaar."
Maar  haar buren vroegen zich af waarom de kip
nooit nog brood bakte.
 
Ingezonden door Ben Gelaudemans

passen in de wensen en behoeften van senioren.
Isolement ontstaat vaak na ingrijpende gebeurte-
nissen, zoals gezondheidsproblemen of het overlij-
den van de partner. Als mensen gezondheidsklach-
ten krijgen, brokkelt hun netwerk vaak af. Door
fysieke beperkingen kan het dan lastig zijn om mee
te doen met het sociale leven. Ook psychische
problemen of (beginnende) dementie maken het
voor senioren lastiger om sociale contacten te on-
derhouden.
 
Wat kunt u zelf doen als u in een sociaal isolement
terechtkomt? Natuurlijk helpt het om bestaande
sociale contacten met familie, vrienden en de buurt
te onderhouden.
Hobby’s, activiteiten en vrijwilligerswerk kunnen
ook helpen bij het voorkomen of doorbreken van
sociaal isolement. Veel buurthuizen en verzorgings-
huizen organiseren speciale cursussen voor oude-
ren. Ook bestaat de mogelijkheid tot dagverzorging,
professionele opvang voor mensen die behoefte
hebben aan sociale contacten en activiteiten. Verder
kunt u ook gaan eten bij zogenaamde eetpunten in
de wijk.
Als u moeite hebt om eropuit te gaan, overleg dan
eens met de ouderenadviseur (de KBO Velden be-
schiktover 3 ouderenadviseurs) of met uw huisarts.

Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden om toch
mobiel te blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
scootmobiel.

Een moderne manier om het sociaal isolement te
doorbreken is door gebruik te maken van een
computer. Ook voor oudere mensen, die nog nooit
met een computer gewerkt hebben, zijn diverse
cursussen mogelijk!
 
Het Huis van de Wijk in de Brede Maatschappelijk
Voorziening ‘De Vilgaard’ heeft veel informatie over
allerlei zaken. Loop op dinsdag tussen 10.00 en
12.00 uur eens vrijblijvend binnen of bel
077-3030628.
Er zijn ook organisaties die zich inzetten tegen
eenzaamheid onder senioren. Denk hierbij aan
buurthuizen en het Nationaal Ouderenfonds.
Ook u als bewoner in de buurt kunt een senior
helpen waarvan u denkt dat hij of zij in een sociaal
isolement zit. U kunt contact maken met die per-
soon. Probeer eens op de koffie te gaan of help bij
het boodschappen doen.
 
Bron: IZA gezond samen en Ouderenfonds (tekst
beknopt weergegeven)
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Um euver nao te dinke….
Ein vrintelijk waord hoeft neet vuel tied te kosten maar den echo daovan dae deurt hieël lang.
Eine mins begriepe is smeis moeilijk zoeë dat weej um dan ok gemekkelijk doon veroerdeile.
Emus beledigen is ut zelfde as eine stein goeie in eine modderpoel, dao wuurste zelf smaerig van.
Geluk dat besteit oet hieël vuel losse stukke zoeë dat d’r altied wal ein stukske d’r neet beej is.
As de moor op dich aafkumpt aopen dan de deueren van dien hart.
As dich gen ster aan den hemel kins zien, aopen dan ein lempke in dien hoes.
Ut is beej nao neet te geluive hoevuel minse mekaar begriepe, nog erger is dat ut eur niks oetmakt.
Gooie gedachte komme altied oet dien hart, ein waord tevuel is altied ein gedachte te weinig.
De mos neet beginne met elkaar te begriepe, de mos eindige met elkaar te begriepe.
Gaon diene waeg zonder daste dich duis hoaste en probeer de vrede in dich zelf te vinde.
Ze meuge gerust is eine kier euver dich haer loupe maar neet altied haer en truuk.
 
Frans Theeuwen


