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Oog voor Senioren

Dansmatinee voor senioren in BMV Velden
Zoals eerder in het Jaarprogramma
is aangegeven, wordt de dansmati-
nee - dat al vele jaren door de KBO
wordt georganiseerd- dit jaar gehou-
den op zaterdag 28 oktober. De -
muziek wordt verzorgd door Jac
Craenmehr uit Horst.
 

De dansmiddag die om 14.00 uur begint en om 17.00
uur eindigt, is toegankelijk voor alle senioren van
50+. Breng dus gerust familie of bekenden mee. In
het “Klokje” volgt later nog een bericht.
 
Belangstelling?  
Noteer alvast deze datum!
 

Bezoek aan Wereldpaviljoen in Steyl op dinsdag 24 oktober
Hierbij alvast een voor-
proefje van deze middag.
We worden om 14.00 uur
welkom geheten onder
het genot van een kopje
koffie en vlaai. Daarna
begint onze reis (o.l.v.
een gids) naar Midden-

Amerika. U ontvangt een vliegticket en wandelt naar
vliegveld Steyl, waar de Fokker 50 klaarstaat. Na
de landing passeert u de douane en komt u aan in

het stadje San Pedro. Hier klinkt volksmuziek over
stadsplein, markt, school, kerk etc. zodat iedereen
in Nicaraguaanse sferen komt. Het zal zeker weer
een zeer interessante en leerzame middag worden.
De kosten hiervoor bedragen € 10,40.
Het vervoer is op eigen gelegenheid. Mocht u geen
eigen vervoer hebben, geef u toch gewoon op, er
zal dan vervoer worden geregeld.
 
Noteer deze datum -24 oktober- alvast.
Verdere informatie volgt nog in het 'Klokje'.

Seniorenmatinee Dorpsfeesten Velden

Voor het derde opeenvolgende jaar is tijdens de
Dorpsfeesten een seniorenmatinee gehouden.

Deze keer op zaterdagmiddag 9 september. Onge-
veer 150 senioren waaronder veel KBO-leden heb-
ben deze middag weer kunnen genieten van mu-
ziek, zang en dans.
Naast de gezellige sfeer onder het genot van koffie,
vlaai, een drankje en een hapje is het ontmoeten
van elkaar heel belangrijk. De organisatie zorgde er
ook dit jaar weer voor dat de bezoekers op een
gemakkelijke stoel konden plaatsnemen en het hun
aan niets ontbrak.
 
Namens de senioren dank daarvoor.
 
Redactie

De Nieuwsbrief… voor leden, door leden! 
Het bestuur van de KBO en de redactie ontvangen
regelmatig complimenten over onze Nieuwsbrief.
Natuurlijk willen we dit graag zo houden. Uw hulp
kunnen we daarbij heel goed gebruiken. Hebt u een
foto met een bijzonder verhaal of maakt u -met een

groepje- iets leuks mee bij een activiteit/uitstapje
van de KBO, dan kunt u  tekst en foto mailen naar
ghrenschv@kpnplanet.nl of afgeven bij Ger van
Rensch, Oude Heerweg 191.
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Van de voorzitter
Beste leden,
 
Als ik op donderdag 14 september
dit stukje schrijf, lijkt de zomer al
voorgoed voorbij. Veel regen en
harde wind kondigt de herfst al aan
terwijl die officieel nog een weekje
zou moeten wachten. Ik besluit die

middag maar meteen mijn zomerkleding uit de kast
te halen en op te bergen. Een jurk heb ik laten
hangen voor het geval dat…..! Ik hoop inderdaad
dat we nog een mooie nazomer krijgen met vooral
mooi fietsweer.
 
In het bestuur hebben we na de vakantie de draad
weer opgepakt. Diverse werkgroepen zijn bezig met
de organisatie van de activiteiten voor de rest van
dit jaar: de matinee, een toneelmiddag, bloemschik-
ken en uiteraard de kerstviering. Ook de planning
van 2018 heeft al onze aandacht. Afgelopen dinsdag
had de reiscommissie, bestaande uit Ina van der
Zanden en Jac Vermazeren weer een mooie najaars-

reis naar de Eifel georganiseerd. Een verslag van
deze reis kunt u elders in de Nieuwsbrief lezen. Ina
(11)  en Jac (9)  zijn samen al ettelijke jaren ver-
antwoordelijk voor de organisatie van die reisjes.
Nu hebben ze het bestuur echter laten weten hier-
mee te stoppen. Er moet volgens hen vers bloed in
de organisatie komen. Uiteraard zijn ze altijd bereid
om nieuwe mensen in te werken en te helpen.
Wij zijn dus op zoek naar 2 personen die samen en
in overleg met de busonderneming, de voor- en
najaarsreis willen organiseren. Het zou jammer zijn
als deze reizen, waarvoor altijd veel belangstelling
is, door gebrek aan organisatoren zouden komen te
vervallen. We hebben meer dan 450 leden, dus er
moeten toch wel 2 leden te vinden zijn die dit willen
gaan doen. Neem eens vrijblijvend contact op met
ondergetekende  (tel. 4729057) of met een van de
andere bestuursleden.
Ina en Jac, bedankt voor jullie inzet gedurende de
afgelopen jaren.
 
Ine Jacobs

Impressie najaarsreis KBO naar de Eifel 

En eindelijk is het dan zover, de dag is aangebroken
en iedereen staat al een behoorlijke tijd te wachten
bij de Markt voordat de bus aan komt rijden. Als dan
de rollators onder in de bus zijn geplaatst kan de
reis beginnen. Maar eerst gaat Jac Vermazeren
controleren of iedereen die zich aangemeld heeft
ook aanwezig is en als dat allemaal klopt, krijgt
chauffeur Maurice van Dijk, afkomstig uit Lottum,
het sein om te vertrekken. Via de A67 en de A73
rijden we in de richting van Maastricht. Dan komt
Maurice met de mededeling dat hij een bericht heeft
ontvangen dat er een file is op de autoweg naar
Heerlen en dat hij de gebruikelijke richting naar
Vaals beter niet kan rijden. Hij kiest voor de route
over de A2 naar Maastricht. Dan kunnen we de
nieuwe, onlangs geopende tunnels in Maastricht zien
en zo wordt het dan ook gedaan. Met de gebruike-
lijke uitleg wat er eigenlijk allemaal is veranderd in
Maastricht Zuid, worden we geconfronteerd met de
werkelijkheid zoals die momenteel is in Maastricht
Zuid. Na een kleine omweg door de andere tunnel
rijden we dan richting Vaals via onder andere Nijs-

willer en Wittem naar de uiteindelijk bestemming
en dat is het ‘Drielandenpunt’ in Vaals, waar we om
ongeveer 10.15 uur aankomen. In restaurant Wil-
helminatoren staat ons een heerlijk stukje Limburg-
se vlaai met een lekker kop koffie of thee te wach-
ten en als deze pitstop achter de rug is en een
aantal reizigers nog even naar boven zijn geweest
voor de uitkijk, vertrekken we om 11.00 uur via een
mooie route door de Eifel naar de volgende bestem-
ming: restaurant ’Der Seehof’ aan de Rursee in
Heimbach. De reis naar deze plaats was echt de
moeite waard om alles eens goed te bekijken en te
genieten van de mooie uitzichten en de natuur. Via
dorpen en steden, met name Hellenthal en Schlei-
den, komen wij aan in de ‘poort van de Eifel’ waar
vooral de natuur erg mooi is om te zien. Ook zijn
we over een brug over de rivier de Ruhr gereden.
Onze chauffeur geeft ook tijdens dit gedeelte van
de reis, en zeer zeker in deze omgeving, veel infor-
matie over alles wat de moeite waard is om te be-
kijken. Wat ons allemaal is opgevallen, is dat er
ongelofelijk veel windmolens te zien waren, niet
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alleen in deze omgeving maar ook later in de richting
Keulen op de terugweg naar Velden.  Dan arriveren
wij om 13.23 uur  bij restaurant ‘Der Seehof’ en
mogen we deelnemen aan een heerlijke, goed
verzorgde koffietafel met veel lekkers om echt van
te genieten. Om 14.45 uur krijgen we het verzoek
om -via aantal trappen- naar beneden te lopen zodat
we aan boord kunnen  gaan voor de reis over de
Rursee. Voor diegenen die niet zo goed kunnen
lopen, is er een wagentje beschikbaar dat ons veilig
naar beneden en na de reis ook weer veilig naar
boven brengt. Tijdens de reis over de Rursee krijgen
wij van de reisleiding allemaal een drankje naar
keuze  aangeboden en daar wordt dankbaar gebruik
van gemaakt.

 
Af en toe wordt er tijdens de rondvaart even aan-
gelegd om reizigers de kans te geven aan boord te
komen of uit te stappen en dat zijn bij de aanleg-
havens in Woffelsbach, Rurberg  en Kermeterufer,
(wat een naam) maar dat vergt maar een paar mi-
nuten. Als we de helft van de bootreis hebben af-
gelegd, draaien we om op de Rursee en varen we
 
 

weer terug in de richting van ‘Der Seehof’ waar wij
om 17.10 uur aankomen. De bus met Maurice staat
klaar, en als we allemaal weer onze plaatsen hebben
ingenomen, rijden we om 17.15 uur in de richting
Heimbach en vervolgens via de A265 in de richting 
Keulen. Ook de terugreis verloopt prettig en om
19.15 uur arriveren we in Velden. Voor sommige
reizigers is het goed dat deze reis voorbij is. Niet
wat betreft de samenstelling of het verloop maar op
een gegeven moment gaan de jaren ook ‘een
woordje meespreken’. Dan is de tijd aangebroken
dat we aan tafel gaan in Hostellerie ‘De Maasduinen’
beter bekend bij ons allemaal als ‘Beej Toeëntje’.
Om alles op een waardige manier af te sluiten, kan
ik zeggen, en dat werd door iedereen gezegd: het
diner was heerlijk net zoals we altijd gewend zijn.
Aan het eind van dit reisverslag is er ook nog nieuws
te vermelden waar we allemaal van zijn geschrok-
ken. Bijna in Velden aangekomen, neemt Jac Ver-
mazeren het woord om ons het volgende te vertel-
len: ‘Dames en heren, ik wil jullie, ook namens Ina
van der Zanden, laten weten dat wij samen het
besluit hebben genomen om met het organiseren
van de uitstapjes en reizen  te stoppen.’
Volgens Ina van der Zanden heeft zij die al 11 jaar
mee georganiseerd en nu is het dan voor beiden ook
meer dan genoeg.
 
Dan wil ik Ina en Jac, ook namens allen die ooit
hebben deelgenomen aan de perfect georganiseer-
de uitstapjes en reizen, van harte bedanken dat zij
beiden dit voor ons allemaal mogelijk hebben ge-
maakt. Nogmaals, Ina en Jac, van harte bedankt.
 
Frans Theeuwen

Enkele handige KBO-leden gevraagd die kunnen klussen!
Wij zoeken een paar leden die
als vrijwilliger onze Klussen-
dienst willen versterken.
 
Wat is de Klussendienst?
Het gaat om het uitvoeren van

(incidenteel) kleine klusjes met een beperkte duur
zowel binnen-als buitenshuis. Bijvoorbeeld een
schilderij ophangen, lamp vervangen, slot repare-
ren, struik verplanten en dergelijke. De Klussen-
dienst heeft een duidelijk reglement. De werkzaam-

heden worden gratis uitgevoerd. De kosten van
materiaal zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 
Wat vragen wij van u:
Op afroep beschikbaar zijn voor een klusje bij een
KBO-lid in Velden.
Kennis en vaardigheden om deze klus te klaren.
 
Voor aanmelden/informatie kunt u contact opne-
men met Marie-José Peters tel. 4721874.
 

Met je hart voel en ervaar je het leven
''Je moet bestaan als je hart,
niet als je hoofd’, zegt de In-
diaanse goeroe Osho, ‘want
je hoofd kan alleen maar
denken. Het kan prachtige
gedachten denken, maar hoe
mooi dat ze ook zijn, ze blij-
ven leeg en machteloos, want
het zijn maar gedachten. Met
je hart voel en ervaar je het

leven. Het hart is je echte centrum. ’Je hart zou de
baas moeten zijn’, volgens hem. ‘Het hoofd is een
goede machine, een prima computer. Gebruik het
als je het nodig hebt, maar word er niet door beze-
ten. Wees de baas over je denken, niet een slaaf
van je denken. Laat je hart de baas zijn en je den-
ken zijn dienaar.’
 
Van kalenderblad,
ingezonden door Marie-José Peters.
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Um euver nao te dinke...
De geschiedenis van ut laeve is de geschiedenis van
ut hart.
 
Um ein nieje waereld binne te gaon is ut genog as
me jao duit zegge.
 
Ut verstand blief zeuke wat ein hart altied neet kan
vinde.
 
De ergste wats um de oere kriege is ein deur toe
slaon. Ik herinner mich ut geveul, ut waas zoeë
groeët dat ut pien deej.
 
Alles wat ein geheuge beej duit halde dao is ein
reeije veur. Maar waste zelf duis ontdekke dat
duiste noeits mier vergaete.
 

Met weurd gruije de hertjes beej nao altied nao
elkaar toe.
 
En de moeiste dinge die kinste lang neet altied
oetlegge, die moste dan ok altied kunne veule in
dien hert.
 
Smeis komme minse in die laeve en dan wetste
direct dat ze dao beej huure.
 
Vriendschap eindigt duks in leefde, maar leefde en
vriendschap dat noeits.
 
Dao is gen lichaamsdeil, dat as ut gebraoke wuurd
zoeë vuel pien duit as ein hert.
                                                Frans Theeuwen
 

Brandveiligheid samen onze zorg
Steeds meer mensen zijn
zich bewust van hun eigen
rol op het gebied van
brandveiligheid. Iedereen
kan zelf van alles doen om
de eigen brandveiligheid

te vergroten. In de vorige Nieuwsbrief vermeldden
we reeds dat we in deze Nieuwsbrief enkele tips en
handelingen zullen opnemen. Onderstaand enkele
tips afkomstig van de Brandweer Limburg-Noord.
 
Vluchten bij brand
Maak een vluchtplan. Bepaal de vluchtroute en wie
de huisdieren meeneemt.
Rookmelders
Hang rookmelders op en test ze iedere maand.
Vlam in de pan
Blus alleen met een blusdeken of deksel. Blus nooit
met water. Blijf in de keuken tijdens het koken.
Stekkerdozen
Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorza-
ken. Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan
op het stopcontact. Sluit geen stekkerdozen op
stekkerdozen aan.

Stand-by TV
Zet altijd de TV helemaal uit als u niet meer kijkt.
Sigaretten
Rook niet in bed. Controleer of sigarettenpeuken
helemaal uit zijn voordat u ze weggooit.
Lucifers en kaarsen
Bewaar lucifers en aanstekers buiten bereik van
kinderen. Brand geen kaarsen dicht bij gordijnen of
op tochtige plekken. Zet kaarsen altijd in een ste-
vige kandelaar.
Koolmonoxidevergiftiging
Frisse lucht! Ventileer en laat kachel en geiser
jaarlijks controleren. Plaats een koolmonoxidemel-
der en test deze maandelijks.
Een veilige schoorsteen
Laat uw schoorsteen minstens eens per jaar vegen.
Elektrische apparaten
Maak het filter van uw wasdroger na iedere droog-
beurt schoon. Door de combinatie van stof en een
hoge temperatuur kan brand in elektrische appara-
ten ontstaan.
 
Brandweer Limburg-Noord
 

Koffie in de tuin
Wist u dat hortensia's
en rozen dol op koffie
zijn? Koffie bevat stik-
stof, kalium en mag-
nesium, stofjes waar
deze planten goed bij
gedijen. Ook in de

moestuin werkt koffie heel goed als bemesting. Gooi
koffieprut dus niet weg, maar meng het door de
aarde of gooi het op de composthoop. Koffieprut

maakt de grond mild zuur, dus opletten of de
planten daar tegen kunnen. Daarnaast moet u, zoals
met alle meststoffen voorzichtig zijn, want “over-
daad schaadt”. Koffie helpt bovendien ongewenste
bezoekers als slakken en katten uit de tuin te
houden. Onder katten leeft het misverstand dat
tuiniers bezig zijn om levensgrote kattenbakken aan
te leggen. Gelukkig vinden katten koffie blijkbaar
stinken en ze hebben er een hekel aan om hun vacht
schoon te likken als daar koffie aan zit.

'Er is een simpele regel: vrijheid van meningsuiting stopt
dáár waar beledigen en kwetsen begint."
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 Weet je nog van toen? 

Iedereen herinnert zich wellicht nog wel de eerste
dag of de eerste tijd dat hij/zij als kind de lagere/-
basisschool bezocht. De gevoelens die hij/zij daar-
aan heeft overgehouden, zullen bij iedereen anders
zijn. Dikwijls is het zo, dat de mooie herinneringen
blijven en de minder mooie naar de achtergrond
verdwijnen.
 
Deze keer in ‘Weet je nog van toen?’ gaat onderge-
tekende in op een aantal herinneringen uit zijn
eerste schooljaren. Het gaat niet zozeer over het
onderwijs zelf, maar meer over de omstandigheden
in en rondom de school en bijzonderheden die het
vermelden waard zijn.
 
Algemeen
Naar de bewaar- of kleuterschool ben ik nooit ge-
weest. In het kleine dorp Wellerlooi waar ik destijds
woonde, is deze school er in 1949 gewoonweg niet.
Als je 6 jaar oud bent, ga je dus gelijk naar de ‘la-
gere school’. Deze school is gelegen aan de toen
nog heel rustige Rijksweg. Mijn thuis ligt nog geen
tweehonderd meter van de school af. De kinderen
uit het Tuindorp of van de Hamert moeten kilometers
fietsen en bij regen en in de winterperiode is dit echt
geen lolletje voor deze kinderen als ze nat of koud
in school aankomen. Brengen en ophalen met de

auto is er in die tijd echt niet bij. Vrijwel niemand
beschikt over een auto en bovendien hebben de
ouders met hun bedrijf en het grote gezin wel wat
anders te doen.
 
Op en rondom de speelplaats van de school
Rondom de speelplaats staat een zwart stalen
hekwerk met harmonicagaas. Ook in het midden
van de speelplaats staat hetzelfde stevige hekwerk.
De jongens en de meisjes spelen daardoor strikt
gescheiden. Wel zitten we samen met de meisjes in
de klas. Het dorp is gewoon te klein om over een
jongens-en een meisjesschool te beschikken.
De WC’s met klapdeuren voor de jongens en meis-
jes grenzen aan de overzijde van de speelplaats
tegen de fietsenstalling. Vooral als het wat warmer
weer is en als de put een keertje niet tijdig wordt
leeggemaakt, is dit wat hygiëne betreft geen ideale
situatie. Op de speelplaats staat ook nog een wa-
terpomp. Nu en dan moet je deze aanschudden en
daarna kun je weer water drinken. In de beginperi-
ode is de speelplaats half verhard. Een vaste bodem
met grind en zwart zand. Later verdwijnt het
scheidingshekwerk van de speelplaats en wordt
deze half betegeld. De spellen die worden gedaan
verschillen niet zoveel met de spellen die op andere
scholen worden gespeeld. (tikkertje, knikkeren,
bokspringen etc.)
 
De lange gang en de klaslokalen
De toegang van de school is aan de voorkant (zijde
Rijksweg). Via een dubbele, groene deur kom je in
een lange gang terecht. De vloer van deze gang is
voorzien van gele en zwarte vloertegels. Tegen de
muur kun je aan kapstokhaken de jassen kwijt.
Onder de jassen is plaats om -eventueel- je klompen
neer te zetten. Zelf heb ik die nooit gedragen, maar
mijn broer en veel andere jongens dragen deze
dagelijks. Aan de linkerkant van de gang liggen de
klaslokalen. Rechts van de gang ligt vast tegen de
school de dienstwoning van het hoofd van de school

Activiteiten in oktober 

3 oktober Fietsmiddag
4 oktober Bestuursvergadering
4 oktober Kienmiddag
17 oktober Fietsmiddag
18 oktober Kienmiddag
24 oktober Themamiddag
25 oktober Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
28 oktober Dansmatinee

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
oktober weergegeven.
 

Herfst
Herfst dich bis echt ozelig
schuuverig en ok nog kalt
maar de wets ondanks alles
dat ik toch van dich hald.
 
De zomer dae bringt os
de wermte beej os binne
dich driefs met dien kunste
os minse waer nao binne.
 
Wao ut werm is en rustig
jao beej os in os eige hoes
want ut klökske tikt nörges
zoeë klaor as in os eige hoes.
 
Frans Theeuwen
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Uit de bestuursvergadering van 6 september 2017
Voor de eerste bestuursverga-
dering na de vakantie hebben
zich 3 bestuursleden in ver-
band met andere verplichtin-
gen afgemeld. Diverse nog af
te handelen agendapunten zijn

zodoende verschoven naar de bestuursvergadering
van oktober.
 
Een afvaardiging van het bestuur heeft twee verga-
deringen bijgewoond van de gemeente Venlo over
de subsidietoekenning 2018 en herontwerp van het
subsidiestelsel.
 
De diverse aanhangig gemaakte punten op de inge-
diende enquêteformulieren (12 stuks) worden op
een overzichtslijst vermeld. In de bestuursvergade-
ring van oktober wordt deze lijst besproken.
 
Besteding budget Velden Samen Schoon
(€ 1.000,-) wordt verschoven naar begin 2018. Een

afvaardiging van het bestuur werkt hiervoor een
aangepast programma uit.
 
Twee vrijwilligers van de Klussendienst hebben
aangegeven te willen stoppen met deze activiteit.
Het bestuur bekijkt hoe een en ander kan worden
opgevuld.
 
De themamiddag ‘Opfrissen verkeerskennis' van
Veilig Verkeer Nederland op 5 september 2017 is
prima verlopen.
 
De voorlichter van Veilig verkeer Nederland geeft
aan dat er ook cursussen voor opfrissen van ver-
keersregels worden gegeven. Deze cursussen
worden in een aantal middagen gehouden. Op ter-
mijn bekijkt het bestuur of hiervoor voldoende be-
langstelling is.
 
GvR.
 

(de groête meister). Even verderop in de gang ligt
het kolenhok. Een voorraad kolen voor het stoken
van de kachels in de klas ligt daar opgeslagen. In
het begin van de jaren 50 wordt voor de eerste klas
een nieuw lokaal aan de achterkant tegen de oude
school aangebouwd.
 
De klaslokalen
Het lokaal -de klas- is vrij ruim. Met zo’n 20 jongens
en meisjes zitten we in de klas. Houten planken-
vloeren en achter in de klas de grote kolenkachel;
later de petroleumkachel. Ook achter in de klas de
kast waarin de voorraad leer- en schrijfmiddelen zijn
opgeslagen. De stevige houten banken zijn aan
elkaar gekoppeld. Om en om zitten de jongens en
de meisjes achter elkaar in de banken. In het begin
heb ik nog met lei en griffel geschreven. Later wordt
geschreven met een kroontjespen en inkt. In de
schoolbank bevinden zich 2 inktpotjes waarin je inkt
aan de kroontjespen kunt tippen. De grote kunst is
steeds om niet te knoeien tijdens het schrijven. Het
ouderwetse leesbord met: ‘Aap, roos, zeef' etc. heb
ik nog altijd goed onthouden. Wat je destijds ook
van ‘buiten’ moest kennen was de ‘catechismus’.
Regelmatig word je naar voren geroepen en moet

je een of meerdere vragen beantwoorden. Een vraag
is bijvoorbeeld: ‘Waartoe zijn we op aarde?’
 
Terugblik  
Al met al heb ik een leuke tijd gehad op de ‘lagere’
school. Ik herinner me nog wel dat ik een keer kwaad
-giftig- naar huis ben gelopen. ‘Terug’ is het ant-
woord wat ik destijds van mijn ouders krijg. Er wordt
nog niet gevraagd waarom ik naar huis ben geko-
men. Ook herinner me dat sommige kinderen toch
wel regelmatig voor straf naar de gang moeten
verkassen als ze weer eens ‘kattenkwaad’ in de klas
hebben uitgehaald.
 
Het huidige onderwijs volg ik op dit moment via mijn
kleinkinderen. Als ik een vergelijking maak met mijn
schooljaren dan valt een zaak toch wel duidelijk op.
Tegenwoordig leert men spelenderwijs en daar was
vroeger niet altijd sprake van.
Maar!!! Wat ik niet onvermeld wil laten, is: ‘Met
beperkte middelen is er destijds toch heel veel goed
werk geleverd.'
 
Ger van Rensch

Ledenmagazine KBO-PCOB mag geen WijSr heten

De titel ‘WijSr’ van ons kersverse ledenmagazine is
door het mediabedrijf Wij Special Media B.V. juri-
disch aangevochten. Na een kort geding in het na-
deel van KBO-PCOB mag de titel niet meer gebruikt

worden. Het ledenmagazine bij deze Nieuwsbrief
komt uit onder de tijdelijke titel ‘magazine van KBO-
PCOB’. Aan de verdere – zeer gewaardeerde – in-
houd en formule van het ledenmagazine verandert
niets. In het magazine van KBO-PCOB van septem-
ber 2017 wordt u hierover uitgebreider geïnfor-
meerd.
 
Bron: Samenvatting uit brief Manon Vanderkaa,
Directeur KBO-PCOB
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Jaaruitstapje kerkkoor naar …. verrassing! 
Elk jaar maakt het Kerkelijk Zangkoor St.-Andreas
een dagtrip per touringcar. Naar goed gebruik is de
bestemming steeds ‘onbekend’ en dat is ook nu het
geval op woensdag 23 augustus. Aan het begin van
deze zonovergoten dag stappen de koorleden in de
bus, al dan niet met partner. Ook anderen, waar-
onder overwegend KBO-leden kunnen de reis
meemaken, zodat de bus in totaal 49 reizigers telt.
 
Karel Dirkx, voorzitter van het kerkkoor, heet alle
deelnemers welkom alvorens koers wordt gezet
richting Eindhoven. Van daaruit gaat het richting
Brabantse Kempen en komt de groep via Luyksges-
tel na ruim een uur aan in de Belgische grensplaats
Mol. In een etablissement met de stoere naam ‘De
Kaasboerin’ worden koffie en appelgebak genuttigd.
Daarna wordt een bezoek gebracht aan de abdij van
Postel, een norbertijnenklooster, waarvan de oor-
sprong teruggaat tot 1134.
 

 
Door de eeuwen heen hebben talloze pelgrims de
abdij op hun tocht weten te vinden. Het imposante
complex bestaat o.a. uit het hoofdgebouw met
entree, de abtswoning, refterzaal en de kapittelzaal,
allen gebouwd tussen 1713 en 1743. De beiaardto-
ren in renaissancestijl dateert van 1610; het carillon
klinkt elk kwartier.  

 
Onder leiding van de gids zien we van de buitenkant
ook de bibliotheek, de verblijfruimten van de
kloosterlingen en het uit 1960 daterende bezin-
ningscentrum dat 10 jaar later werd uitgebreid met
conferentieruimten. Op dit moment wonen nog 17
norbertijnen in de abdij, waarvan een aantal
als priester actief is in omliggende parochies.

Bij een abdij hoort bier zou je zeggen. Dat was in
Postel ook het geval, maar de productie van Postel

Abdijbier is al jaren geleden
overgenomen door Alken
Maes. Sinds 1947 vindt eigen
kaasproductie plaats, waar-
over uitleg wordt gegeven, ui-
teraard gevolgd door een proe-
frondje. Daarnaast is er vanaf
1994 een uitgebreide kruiden-
tuin. Het bezoek aan de abdij
wordt afgesloten met een be-
zichtiging van de St.-Niklaas-
kerk, oorspronkelijk in 1190
gebouwd in romaanse stijl. In
de 17e eeuw volgde een ingrij-
pende verbouwing in gotische

karakteristiek. Geheel in stijl brengen leden van het
kerkkoor spontaan een gregoriaans gezang in de
kerk ten gehore. Intussen staat de kloeke ‘kaasboe-
rin’ al te wachten met een uitgebreide koffietafel.  
 
Het middagprogramma start met een rondrit door
de omgeving, waarbij o.a. de gebouwen van de
voormalige steenkolenmijn van Beringen - Koersel
worden gezien. Gesticht in 1907 bood deze mijn in
haar hoogtijdagen werk aan 6.800 mensen. In 1989
is de mijn gesloten. Deels kregen de gebouwen
nieuwe bestemmingen; ook is er een mijnmuseum
in ondergebracht.
 
De volgende halteplaats is domein Blueberry Fields,
een kwekerij van (blauwe) bessen aan de Zwarte
Beek in Beringen. Van het 21 ha grote areaal is 12
ha beplant met blauwe bessen. Na een hartig wel-
komstdrankje volgt een rondleiding met uitleg over
de bessenteelt. Terug op het terras is het genieten
geblazen met bosbessenijs en koffie of bessenthee
naar eigen keuze.
 
De bustocht wordt vervolgd richting Lommel met
het Duitse oorlogskerkhof, waar 39.100 gesneuvel-
de militairen zijn begraven, waarvan 500 slachtof-
fers uit de Eerste en 38.600 uit de Tweede Wereld-
oorlog. Leopoldsburg, bekend vanwege de kazerne
en de uitgestrekte oefenterreinen van het Belgische
leger, wordt doorkruist waarna een inkijkje wordt
geboden in het Belgisch-Limburgse landschap in al
haar facetten met accent op natuur en de karakte-
ristieke bebouwing.
 
Rond 17.30 uur is het middagprogramma ten einde
en rijdt de bus naar Someren voor een afsluitend
diner, waarbij alle indrukken van deze dag nog eens
de revue passeren. Als de reizigers rond kwart over
negen ’s avonds in Velden terugkeren, mag iedereen
na een dankwoord van Karel Dirkx terugkijken op
een prima verlopen en goed geslaagde dag.

"Zoek uit waar jouw hart van gaat zingen en laat het horen." 
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Themamiddag ‘Opfrissen verkeerskennis’

 
De verkeerskennis nu en dan eens testen en opfris-
sen kan nooit kwaad. In een themamiddag, gehou-
den op dinsdag 5 september 2017 in de BMV ‘De
Vilgaard’, wordt deze mogelijkheid door de KBO
Velden geboden.
 
Hermien Kamphuis heet alle aanwezigen en met
name de heer Jo Haemers - provinciaal voorlichter
van Veilig Verkeer Nederland (vrijwilliger) namens
de KBO Velden van harte welkom en wenst de
deelnemers een mooie en leerzame themamiddag
toe. Een 35-tal KBO-leden en andere belangstellen-
de senioren zijn aanwezig om aan de test of het
opfrissen mee te doen. De test die er heel ontspan-
nen aan toe gaat, is geheel vrijblijvend want formu-
lieren worden niet ingenomen en betreft in totaal

27 vragen. Eerst laat de heer Haemers een dia zien.
Boven deze dia staan 2 of 3 keuzemogelijkheden.
Nadat je de keuze op je formulier hebt vermeld,
geeft de leider het goede antwoord met daarbij de
nodige toelichting. Verder geeft hij andere relevan-
te informatie over verkeerssituaties en beantwoordt
hij vragen die door de aanwezigen in de zaal worden
gesteld. Zodoende vindt in een heel ontspannen
sfeer veel kennisoverdracht plaats. Na de koffie/-
thee worden nog een 7-tal vragen behandeld.
Ook gaat de gespreksleider uitgebreid in op 2 be-
langrijke onderwerpen:
-Het gebruik van de E-bike en overig fietsgedrag.
-Afleiding in het verkeer door telefoons, reclames
en gesprekken.
 
Na een dankwoord van Hermien Kamphuis en het
overhandigen van een kleine attentie aan de leider
van deze middag verlaten de aanwezigen met een
goed gevoel de zaal. Kort en bondig kan worden 
geconcludeerd: ‘De aanwezigen hebben in een korte
tijd, op een ongedwongen, leerzame wijze veel
verkeerskennis verzameld.
 
Wist u dat u websites kunt raadplegen waar u zelf
ook vragen over verkeerssituaties kunt beantwoor-
den. Kijk bijvoorbeeld eens op www.vvn.nl
 
Ger van Rensch

Gezellige, muzikale avond in de Rozenhof
Regelmatig treden joekskapellen en andere muziek-
of zangverenigingen op in bejaarden-en verzor-
gingshuizen. Het doel van een en ander is om de
meestal oudere bewoners een leuke en gezellige
middag of avond te bezorgen. Op woensdag 6
september 2017 is zo’n leuke avond gehouden in
het bewonerscomplex de ‘Rozenhof.’
Op de foto – ingezonden door Ger Knippenberg- ziet
u de leden van joekskapel ‘Wach Effe’ volop in actie.
In samenwerking met de bewonerscommissie is
deze avond tot stand gekomen.
Al met al voor de bewoners van de Rozenhof en
andere oudere belangstellenden alsook voor joeks-
kapel ‘Wach Effe’ een mooie avond. Prachtig. Toch!!
 
Redactie


