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Uitnodiging Toneelvoorstelling

foto: voorstelling uit 2018
 

Op dinsdag 19 november, aanvang 14.00 uur, 
is er een toneelvoorstelling in BMV De Vilgaard. De
inmiddels bij de meesten wel bekende Toneelclub
60plus uit Horst zal deze middag voor u optreden.
Ze spelen 3 komische stukjes, te weten:
• Ozze Gerrit oet Amerika
• De endekoel
• De beautyfarm
 
Het belooft weer een gezellige middag te worden.
Voor verdere informatie zie het Klokje.
 
Bestuur KBO Velden
 

Veldes Waordebaok digitaal
In november 2015 haet de Stichting Veldense
Volkscultuur mit meiwerking ván Dialekvereiniging
Veldeke Venlo ‘t Veldes Waordebaok oetgegaeve.
Binne de kortste kiere waor de hiele oplage ván ’t
bukske oetverkóch.
 
Nouw is ‘t waordebaok ok via internet beschikbaar.
’t Doel wát de Stichting Veldense Volkscultuur mit
’t bukske en de digitale versie vur ouge haet is de
volkscultuur en vural ós eige Veldese dialek laeven-

tig te halde. Weej praote Veldes már ’t is naet ge-
mekkelik um dialekwäörd gaod te laeze en te
schrieve. We hebbe dát noeëjt ech gelierd. De digi-
tale waordelies is ‘n gemekkelik hölpmiddel. D’r kán
gezóch waere op Veldes - Nederlands en op Neder-
lands - Veldes. De lies is te vinde op:
http://www.veldense-volkscultuur.nl/woordenboek.
Vraoge kunne waere gesteld via ’t contactformulier
op de website.
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Prima Ontspanningsmiddag
De muzikale ontspanningsmiddag op dinsdag 1
oktober mag gerust een schot in de roos worden
genoemd. Veel belangstelling -ongeveer 130 bezoe-
kers-, een geweldig programma en volop gezellig-
heid zijn samen de basis voor deze mooie middag.
Ine Jacobs richt zich in haar welkomstwoord in het
bijzonder tot de vele vrijwilligers die KBO Velden rijk
is. Daarbij noemt ze alle vrijwilligersgroepen. Steeds
wordt het nodige werk gedaan om alle activiteiten
voor te bereiden en in goede banen te leiden. Of dat
nu (twee)wekelijks, maandelijks of een keer per jaar
is. Dankzij de vrijwilligers loopt alles op rolletjes en
zo moet het ook in een grote, actieve en goed ge-
organiseerde vereniging.
 
 

Na de koffie met cake is het tijd voor de hoofdact:
het optreden van de Vrolijke Notenkrakers uit
Venray. Ze doen hun naam alle eer aan: vrolijk zijn
ze beslist en (muzikale) noten worden er heel wat
gekraakt met hun uitgebreide en gevarieerde reper-
toire. Het vijfkoppige ensemble, dat van alle mark-
ten thuis is, staat onder leiding van Mathieu Vran-
ken. Deze van Stramproy afkomstige Venraynaar,
die naar eigen zeggen al 51 jaar optreedt, blijkt een
enthousiaste gangmaker. Het plezier in de muziek
straalt van hem en de hele groep af. Al zo’n 15 jaar
trekken ze door de regio en verzorgen ze met name
optredens voor seniorenverenigingen en organisa-
ties als de Zonnebloem.
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Met hun eerste nummer: ‘Sail along silv’ry moon’
van Billy Vaughn zetten ze al meteen de toon. Het
wordt een feest van herkenning met vele evergreens
in alle soorten en maten. Zo passeren Rocking Billy
van Ria Valk, bekende nummers van onder andere
de Heikrekels, Fats Domino en André Rieu -om er
maar enkele te noemen- de revue. Maar ook ande-
re meezingers zoals het ruisende struikgewas en de
loeiende koeien komen aan bod. Al gauw wordt er
meegezongen en de eerste polonaise laat dan ook
niet lang op zich wachten. Natuurlijk wordt er ge-
danst en tussendoor is er ruimte om even bij te
praten.
 
De zaalinrichting met vele zitjes draagt duidelijk bij
aan de sfeer en gezelligheid. Vriendengroepen,
buren, mensen die regelmatig met elkaar optrekken
en anderen die zomaar bij een tafeltje aanschuiven;
ze genieten samen volop van het gevarieerde mu-
zikale palet dat de Venrayse artiesten ten gehore
brengen.
 
Na de pauze gaat het programma verder en worden
er nog wat meer registers open getrokken. Al naar
gelang het past bij de muziek, dossen de muzikan-
ten en zangeressen zich uit als militair (‘Ik sta op
wacht!’), zetten ze een cowboyhoed op of een
Mexicaanse sombrero. Of ze vragen het publiek om
mee te doen; het kan allemaal.
 
 

En wat te denken van die charmante Italiaanse
‘ Marina’, die met haar verleidelijke actie en voorzien
van een rode roos enorm haar best doet om het hart
van de mannen op hol te brengen? Ze maakt er zelfs
een extra rondje voor.
 
De sfeer wordt verder verhoogd met het nog altijd
betoverende ‘Sierra Madre del Sur’; en dat nog wel
zonder de bekende lichtstaafjes in het donker.
Verbindende meezingers als ‘Laat de zon in je hart’
en het statige ‘Bronsgroen Eikenhout’ zijn de afslui-
ting van een mooie muzikale middag met als toegift
-het kan bijna niet missen- ‘As de sterre dao baove
Straole’.
 
Namens alle aanwezigen spreekt Ine Jacobs een kort
slotwoord met een groot compliment aan deze ta-
lentvolle Venrayse muzikanten. Bij het verlaten van
de zaal is: ‘wat was dat mooi’ een veelgehoorde
reactie. Goed nieuws: voor onze kerstmiddag vol-
gend jaar is deze groep intussen ‘gecontracteerd’.
Noteer daarom maar alvast de datum: dinsdag 15
december 2020. ‘En daarmee is voor ons heel 2020
volgeboekt’, zo vertelde muzikaal leider Mathieu
Vranken me na afloop.
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Langer in uw eigen huis: dankzij kleine aanpassingen
Met deze tips maakt u uw huis veiliger en comfor-
tabeler.             Rabobank-IkWoonLeefZorg
 
Deuren 
Deuren moeten makkelijk open- en dichtgaan.
Piepende scharnieren en klemmende deuren zorgen
voor problemen. Soms is een druppeltje olie of een
kleine aanpassing al genoeg. Heeft u glazen wanden
en deuren in huis? Zorg dat deze goed zichtbaar zijn
door er stickers of plastic stroken op te plakken.
 
Deurklink
Een terug gebogen deurklink, die als een brede ‘u’
naar de deur wijst, is beter dan een gewone deur-
klink. Deze deurklink geeft meer grip, en dit voor-
komt uitglijden en vallen. Ze voorkomen ook dat uw
mouw achter de klink blijft haken.
 
Ramen
Het is belangrijk dat u ramen en bovenlichten
makkelijk kunt openen en sluiten. Bovenramen kunt
u met hulpmiddelen zonder veel kracht op reikhoog-
te bedienen. Nog makkelijker is een elektrische
raamopener met afstandsbediening. Let daarbij op
de inbraakveiligheid. De raamopener moet het Po-
litiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben.
 
Ventilatie
Ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenkli-
maat. Meestal zitten de ventilatieroosters hoog om

tochtoverlast te voorkomen. Het is handig als de
bediening lager zit om de roosters goed open en
dicht te kunnen doen.
 
Lichtschakelaars
De ideale hoogte voor een lichtschakelaar is tussen
de 0,9 en 1,2 meter vanaf de grond en minimaal 50
centimeter verwijderd van een hoek.
 
Stopcontacten
De ideale hoogte voor een stopcontact is tussen de
0,5 en 1,2 meter, en minimaal 35 centimeter ver-
wijderd van een hoek. Het is prettig om voldoende
stopcontacten te hebben, zodat u geen verlengsnoe-
ren nodig heeft. Laat bij een verbouwing meer
stopcontacten plaatsen dan u direct nodig heeft. Ze
komen altijd van pas. Heeft u minder kracht in uw
handen, dan kan een stopcontact met een hendel
een uitkomst zijn. Met één druk op de knop duwt
het stopcontact de stekker eruit. Een stopcontact
met hendel kan bestaande stopcontacten vervan-
gen. Gebruikt u losse verlengsnoeren, werk deze
dan veilig weg, zodat u er niet over kunt struikelen.
Bijvoorbeeld met (zelfklevende) kabelclips of een
snoer- of kabelgoot.
 
Wassen en drogen
Het is handig om de wasmachine en droger of
droogrek dicht bij elkaar te zetten. Of in ieder geval
op dezelfde verdieping. Dat scheelt veel gesjouw
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met wasmanden door het huis. Een wasmachine met
bovenlader scheelt bukken.
 
Binnendrempels
Drempels zijn onhandig voor rollators en ze vormen
een obstakel voor rolstoelen. U kunt een drempel-
hulp aanbrengen om met een rolstoel of rollator
hoogteverschillen te overbruggen.
 
 

U kunt deze drempelhulp ook bestellen in de Inter-
polis Preventiewinkel. Ook als u geen loophulpmid-
del gebruikt kunt u over een simpele drempel
struikelen. Een rigoureuze oplossing is om alle
drempels te verwijderen. Op de lege plek kunt u een
metalen of kunststof strip aanbrengen zodat er geen
gat ontstaat. Een tochtstrip voorkomt dat er tocht
onder de deur door kan komen.
 

Um euver nao te dinke...
Vergaet waen daste gedacht hebs te zien, maar
accepteer waen daste bis.
 
Positieve gedachte zurge veur positieve geveules en
die trekke positieve ervaringen aan.
 
Zurg good veur dien lichaam. Dat is de enigste plaats
waor daste in mos laeve.
 
Dao is maar ein ding die einen druim onmeugelijk
maakt: um angstig te zien um te falen.
 
Leefde is zegge, ik dink d'r anders euver, in plaats
van te zegge, ik heb ut fout gedaon.
 
Eigenlijk moste weej allemaol beginne mit laeve

veur dat weej ald zien, angst is stom net as spiet.
 
Los laote beteikend neet laote valle, maar emand
de kans gaeve um op eige bein te gaon staon.
 
Eine pessimist zuut de moeilijkheid in elke meuge-
lijkheid. De optimist zuut ut net anders um.
 
As dich zelf positief verandert en mier in dich zelf
geis geluive, veranderd alles um dich haer.
 
Heb vertrouwe in waen daste bis. Nemus is zoeë as
dich bis. Dich bis prachtig zoeë as dich bis.
 
Frans Theeuwen
 

Verbruik van water in bad of douche
Waar verbruik je meer water mee: Met een warm
bad of een kwartiertje douchen? Volgens het Nati-
onaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)
douchen we gemiddeld negen minuten, waarbij zo’n
zeventig liter water komt kijken. In een vol bad gaat
120 liter water per keer. Als we de gemiddelde
baddertijd aanhouden, kost douchen dus minder
water. Als we ons nog eens even lekker inzepen en
pas na een kwartier onder de douche vandaan
stappen. zijn we 116 liter verder. ‘Water technisch’
zijn we dan niet eens zoveel zuiniger uit dan met
een bad. Maar wat kost dat in geld? Gebaseerd op
een gemiddeld waterverbruik berekende het Nibud

de prijs van een gemiddelde warme douche en een
gemiddeld warm bad. Het eerste kost je € 0,27 als
het water wordt verwarmd met een gasboiler
en € 0,38 als je een elektrische boiler hebt. Een
warm bad komt neer op € 0,54 voor de gasboiler en
€ 0,85 voor de elektrische boiler. Om zowel geld als
water te besparen raadt het Nibud aan de douche-
beurt terug te brengen tot vijf minuten en een
waterbesparende douchekop aan te schaffen.
Samen leveren die een gemiddeld huishouden een
besparing van zo’n € 120,00 op.         Bron: Quest  
                     
Ben Gelaudemans
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Brief van "FRENSKE" v.d. Kwartelemerrt
Uit de "Kieskop" 3e Jaargang
nummer 16, van 15 - 31  Juli  1949
 
Liefe  jongens !!!
In het jaar onzes heeren 1949 is
snags om 4 uur de muur van de
schuur van fried zeine sjang zaaliger
ingedondert en gelukkig was ik ter

niet aan ut speele anders had ik er messchien nog
dronder gezeete en toen begon huuppie van de
lange van geurs bert van 3 maande bij ons op de
kwartelemerrt zo te beuke dat hij nu al 14 dagen
en nagten aan een stuk bezig is met een streut als
een brulaap en tog zeg zein moeder dat die ut goet
doet en eet als een huijmeier snappe jullie nou zowat
jonges en de voorige week is sjakkie van de mees-
ter onder de drekskar gekome en heef zijn been
gebrooke maar ut was zein eige schult maar ut
ergste was dat de meester daags dervoor nog 2
gulde dreksbakbelastink had moette betaale das tog
niet leuk he jonges en nes van tiese frans heef van
de week van kuubkes sjaak der zo een gekleef ge-
krege dat ze daarvan in ut ziekehuis lig en dat is
peg he jonges jullie moete veel aan haar denke hoor
en hoera jonges de siegarette zein nu ok vaan de
bon dat is joeksig he en der zein der nu nog alteid

te kreige en ze zegge dat toon schoofs van soberje
ut bleiste was want die had de bonne al op tot 2e
kerstdag smorges 11 uur dus die heef gebov he
jonges en de pliessie heef gelukkig een ganse bende
hier gegreepe die hadde beina ut ganze haaver van
lomme van de klef verkammezeuld en eers moes
wimmie van pijeer van tummerwullem drie gulde 33
betaale omdat hei naar de plee moes in het haaver
en toen wimmie van knaape sjeng drie gulde 33
omdat die hem omgeduuwt had in het haaver en
toen andree van zeelus geer drie gulde 33 omdad
die der mee gelage hat in het haaver en dat is bei
mekaar nege gulde 99 en toen was ter nog een sent
tekort voor het haaver maar die zal de pliessie der
wel bei doen voor al het werk wat hei der mee gehat
heef en graatje van genooij is eergister onder een
kar met hooij gefalle en niemant weet nu waar hei
zit en dat is niet erg he jonges dat komt omdad je
zo klein bent en nu jonges moet ik vroeg naar bet
want ik heb puikpein gekreege van de meimere ete
en doe ik jullie weer heel veel groete ok van joepie
maar heel veel van jullie eeeeeeeeenig liefhebben-
de FRENSKE.
 
 
F.V.

Verzetswerk Velden in WO-II
In heel Limburg wordt tussen september dit jaar en
maart volgend jaar stilgestaan bij het feit dat onze
provincie 75 jaar geleden is bevrijd. Velden heeft
het tijdens de oorlogsjaren 1940 – 1945 flink voor
de kiezen gekregen. Denk maar aan de overrompe-
lende inval, levensmiddelen op de bon, de verplich-
te Arbeitseinsatz van jonge mannen, het verzets-
werk, bombardementen en oorlogsslachtoffers, de
toenemende angst en onzekerheid. Na de bevrijding
van de westelijke Maasoever in november 1944
werd Velden frontgebied. Met als gevolg evacuatie
van de dorpelingen. Eerst naar Schandelo en in
januari 1945 naar het noorden van het land. Bij
terugkomst troffen de Veldenaren een leeg en
verwoest dorp aan. Velden heeft voor haar vrijheid
een hoge tol moeten betalen: veel persoonlijk leed
en het verlies van have en goed.
 
De Stichting Veldense Volkscultuur heeft het plan
om op enkele manieren aandacht te besteden aan
de oorlogstijd in Velden. Een daarvan is het blijvend
in herinnering brengen van de verzetsactiviteiten en
de Veldenaren die daar een rol in hebben vervuld.
Een rol, die in deze grensregio vaak onderbelicht is
gebleven. Veldenaren waren op tal van fronten
actief in het verzet, zo vermeldt ‘Velden 1940 –
1945’, het unieke tijdsdocument over de oorlogsja-
ren in Velden.

In een artikel in het oktobernummer van De Kapper
is het verzetswerk in Velden en door Veldenaren
beschreven. Het hele artikel is ook te lezen via
http://www.veldense-volkscultuur.nl/75-jaar-bevrijding
 
Natuurlijk is het de bedoeling, dat de informatie over
het Veldense verzet zo volledig mogelijk is. Heeft u
na lezing van het artikel aanvullingen, correcties en
nadere informatie? Deze zijn van harte welkom.
Graag doorgeven vóór 1 december 2019 via email-
adres: volkscultuur.velden@gmail.com

Ontduikers Arbeitseinsatz 
bij Schraets – Schippersdijk
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Uit de bestuursvergadering van 2 oktober 2019
Het vernieuwde Senioren-
matinee: Sentiment in de
Tent tijdens de Dorps-
feesten is beslist voor
herhaling vatbaar. Het
Venlose Forever Young
Collectief zette met haar

optreden een puike prestatie neer, hoewel sommige
zangstukken niet bij iedereen in de smaak vielen.
Het evenement is in deze opzet beslist voor herha-
ling vatbaar. In samenwerking met Dorpsfeesten
Velden wordt de invulling voor volgend jaar beke-
ken.
 
De Ontspanningsmiddag op 1 oktober met het op-
treden van De Vrolijke Notenkrakers is in alle op-
zichten prima verlopen. Ook gezien de vele goede
reacties van de bezoekers. Een gezellige, sfeervolle
middag, zo is de algemene indruk.
 
Het activiteitenprogramma voor 2020 wordt vast-
gesteld en gepubliceerd in de kalender voor Arcen –
Lomm – Velden.
 
In samenwerking met De Wuilus worden invulling
en organisatie van de bekende Seniorenzitting in

november a.s. voorbereid. Als nieuwe naam van
deze activiteit is gekozen voor ‘Wuilusmatinee’.
 
Er wordt een opzet gemaakt voor een Huishoudelijk
Reglement. Hiermee wordt een aantal praktische
zaken geregeld. Andere KBO-verenigingen blijken
goede ervaringen te hebben met zo’n reglement.
 
Bekeken zal worden of het houden van een dans-
matinee in Velden in het voorjaar van 2020 haalbaar
is.
 
Een delegatie van het bestuur neemt deel aan de
contactdag voor besturen van KBO-verenigingen in
Noord-Limburg op 23 oktober a.s.
 
Onze vereniging is aangemeld om opnieuw in aan-
merking te komen voor een dagtocht met de Muse-
um Plus Bus.
 
Voor de actie/afsprakenlijst van deze vergadering
zie www.kbovelden.nl, subgroep ‘verslagen verga-
deringen’.
 
 
HL

Activiteiten in nov. en dec.

  5 nov. Fietsmiddag
  6 nov. Bestuursvergadering
  6 nov. Kienmiddag
19 nov. Toneelmiddag
19 nov. Fietsmiddag
20 nov. Kienmiddag
  3 dec. Fietsmiddag
  4 dec. Bestuursvergadering
  4 dec. Kienmiddag
  4 dec. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
10 dec. Workshop 'Kerststukje maken'
17 dec. Fietsmiddag
17 dec. Kerstmiddag
18 dec. Kienmiddag

Bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek
en koersballen vinden wekelijks op vaste tijden in
BMV De Vilgaard en de Rozenhof plaats. Onder-
staand de data van de overige activiteiten voor de
maanden november en december.
 

Hulde aan mijn rollator
Oh rollator, mijn steun en toeverlaat,
heerlijke wagen, die steeds naast me staat.
Waar ik loop of waar ik ga, je bent in mijn buurt,
of het nu lang, kort of maar eventjes duurt.
 
Rollator, je helpt me bij mijn onzekerheid,
in jou heb ik vertrouwen, altijd!
Rollator, mijn onvermoeibaar apparaat,
je bent mijn hulp van vroeg tot laat.
 
Zonder jou zat ik op een stoel,
en miste ik een heleboel,
Voor velen ben je een sta-in-de-weg,
maar voor mij ben je onmisbaar zeg!
 
Ik leun, ik steun, ik zit op jou,
jij bent degene die ik het meest vertrouw!
Klagen, dat is heel vervelend,
en naar jou niet wellevend.
 
Een standbeeld wil ik vragen,
voor de uitvinder van deze wagen,
die in stilte werkend achter de schermen,
zich over wat "moeilijk lopenden" wist te ontfermen.
 
Rollator, blijf nog heel lang in mijn leven,
blijf me steeds een steuntje geven,
je bent mijn liefste, mijn schattebout,
en hopelijk worden we samen stokoud!
 
 
Ingezonden door Annie van Heesch.

Step
Op enne step kán se ni fietse,
steppe kán wal op enne fiets,
en wil se fietse, már mós se loupe,
dán is diene fiets gestriets.
 
Jan Arts 2009
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Vergroten leefgebied planten en dieren in de Ravenvennen

 
Wanneer je komende tijd gaat wandelen in natuur-
gebied Ravenvennen, achter het industriegebied in
Lomm dan valt zeker op dat er volop wordt gewerkt
in het natuurgebied. Vooral op de rode route en op
de doorgaande weg door het natuurgebied is het
lastiger om te wandelen.
Onderstaand persbericht van het Limburgs Land-
schap vermeldt daarover het volgende:
In de Ravenvennen zijn afgelopen winter oeverzo-
nes van vennen opengemaakt door het verwijderen
van bomen en struiken. Als vervolg hierop voeren
we nu de bovenlaag af om de bodem te verschralen.
We vergroten op deze manier het leefgebied voor
planten en dieren van heide en vennen.

Waarom?
Doel van de beschreven werkzaamheden is om
voedingsstoffen af te voeren. Zo ontstaan nieuwe
vestigingsmogelijkheden voor zeldzame planten-
soorten die voedselarme omstandigheden nodig
hebben. Door het weghalen van bomen, meestal
grove dennen, is de verdamping lager en stijgt het
waterpeil van het ven. Ook waaien er zo veel minder
bladeren en naalden in de vennen, waardoor deze
voedselarmer blijven. Door de oevers te plaggen na
het kappen van de bomen ontstaan lagere overgan-
gen van nat naar droog. Hiermee worden de oevers
beter beschermd tegen zowel extreme droogte als
extreem natte perioden, zodat planten en dieren
altijd een geschikte plek vinden. Dit is positief voor
soorten als klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw,
heikikker en levendbarende hagedis.
 
In de collage, gemaakt met foto’s van ‘Wikipedia’,
zie je deze 4 planten/dieren.
 
Tip: Ga in het voorjaar ter plaatse eens wandelen
en bekijk het eindresultaat van dit leefgebied voor
planten en dieren.
 
 Ger van Rensch        
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