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Opvolging voor redactie Nieuwsbrief gevraagd
KBO-leden ontvangen 10 keer per jaar onze
Nieuwsbrief, die door de redactie wordt samenge-
steld uit verenigingsnieuws, aangevuld met aange-
leverde teksten en foto’s.
 
Wij zijn dringend op zoek naar iemand, die de op-
maak van de Nieuwsbrief per 1 mei a.s. wil overne-
men van het redactielid, dat dit al vele jaren heeft
verzorgd. Wegens verhuizing stopt zij per vermelde
datum.
 
Wat houdt dit werk in?
De opmaak van de Nieuwsbrief wordt gedaan in een
speciaal programma. Hierin plaats je de teksten en
foto’s. Daarmee bouw je de Nieuwsbrief als het ware

op. Je hoeft geen ‘kei’ te zijn op computergebied,
maar handigheid in het omgaan met de PC maakt
het wel gemakkelijk.
 
Heb je interesse en maandelijks een paar uurtjes
beschikbaar voor dit leuke werk? Of wil je er meer
van weten? Neem dan contact op met Ger van
Rensch, coördinator Nieuwsbrief, tel. 077-4721797.
 
Voor dit werk is lid zijn van de KBO niet per sé
vereist. Je mag dan ook gerust laten weten als je
iemand kent die dit zou willen doen.
 
 
Bestuur KBO Velden en Redactie Nieuwsbrief

Van de redactie
Het nieuwe jaar heeft intussen alweer een paar
weken op de teller staan nu deze eerste Nieuwsbrief
van 2023 voor u ligt. Voor de eerste keer vergezeld
van het nieuwe maandblad Ons Limburg, de ‘opvol-
ger’ van het KBO-PCOB magazine. Dit vervalt omdat
KBO-Limburg per 1 januari jl. geen deel meer uit-
maakt van de landelijke Unie KBO.
 
Bij deze Nieuwsbrief is als bijlage het Jaarprogram-
ma voor 2023 toegevoegd. Een overzicht met alle
activiteiten, dienstverlening, namen en telefoon-

nummers van contactpersonen en overige prakti-
sche informatie. Handig om te bewaren.
 
We wensen alle lezers een sprankelend en vooral
gezond en gelukkig 2023 toe. Een jaar waarin we
met elkaar weer de nodige ontmoetingen in vereni-
gingsverband mogen hebben en daarbij kunnen
genieten van alle activiteiten. Voor nu alvast veel
lees- en kijkplezier gewenst met deze Nieuwsbrief!
 
Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
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Het kon en mocht weer, onze kerstmiddag. Met 125
bezoekers een drukbezochte en vooral gezellig ge-
beuren op dinsdag 20 december jl. in BMV De Vil-
gaard. De formatie ‘Charpieter’ verzorgde de
hoofdmoot van het muzikale programma, waarna
deze feestelijke middag werd afgesloten met een
uitgebreide koffietafel.
 
Aan het begin van de middag is er na de ontvangst
voor iedereen koffie of thee met een heerlijk stukje
kerstcake. Om alvast in de stemming te komen. De
groepen 4a en 4b van Basisschool De Startbaan
bijten het spits af met een medly van bekende
kerstliedjes, gevolgd door een vrolijke kerst- en
nieuwjaarswens. Een prachtig beginoptreden,

waarmee ze muzikaal de toon zetten. In haar ope-
ningswoord brengt voorzitter Ine Jacobs met een
gedicht herkenbaar in herinnering hoe je als kind
vroeger kerstmis beleefde. Ze wenst de aanwezigen
een fijne kerstmiddag.
 
Dan is het podium aan de formatie Charpieter.
Normaal gesproken bestaat de formatie uit drie
muzikanten, maar een van het trio moest verstek
laten gaan. Charles en Pieter maken van de nood
een deugd en combineren zang en instrumentale
begeleiding. Volgens hun visitekaartje leggen zij
zich toe op ‘sfeervolle folk en evergreens’ en dat
komt dan ook ruimschoots aan bod in hun optreden.
Het eerste deel staat in het teken van de kerstsfeer.

Drukbezocht kerstprogramma
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Maak nu kennis met bridgen!
Een tijdje geleden werd ik benaderd door Ine Jacobs
over de mogelijkheid van een cursus bridge voor
KBO leden. De KBO is een vereniging met een
veelheid aan activiteiten heb ik ontdekt. Bridge zou
een waardevolle aanvulling op de activiteitenlijst
kunnen zijn, omdat:
•het een kaartspel is dat sociale contacten bevordert
(je speelt altijd samen met een partner tegen twee
tegenstanders);

•het een kaartspel is, dat steeds nieuw blijft, je kunt
eindeloos bijleren;

•het zowel in clubverband gespeeld kan worden (in
Velden is er de bridgeclub Tafel 1 die op woensdag-
avond in De Vilgaard speelt) als in KBO-verband in
De Vilgaard of gewoon thuis met zijn viertjes.
 
In de afgelopen jaren heb ik diverse cursussen
gegeven voor beginners en gevorderden in de regio
Venlo. Bij voldoende belangstelling zou er ook voor
KBO-leden een cursus geregeld kunnen worden in
De Vilgaard.

Binnenkort zal ik in samenwerking met de KBO voor
belangstellenden een doe-middag organiseren
waarbij je spelenderwijs kennis maakt met de be-
langrijkste beginselen van het bridgen. Als je al
regelmatig een kaartspel speelt (jokeren, hartenja-
gen, rikken e.d.) is dat meegenomen, maar geen
voorwaarde.
 
Dus mogelijk tot ziens in De Vilgaard!
Jan Hendrickx
 
De kennismaking met bridgen is op maandag 6
februari a.s. in BMV De Vilgaard. Aanvang: 15.00
uur. Deelname is geheel vrijblijvend en iedereen is
welkom. In verband met de voorbereiding van de
middag zou het fijn zijn om te weten hoeveel men-
sen we kunnen verwachten. Als je wilt komen, laat
dit dan van tevoren even weten aan Ine Jacobs, tel.:
06-48257584.
 
 
Bestuur KBO Velden
 

Zo brengen ze een nummer over de engel Gabriël;
een leuke zinspeling op wat er aan het kerstverhaal
vooraf ging.
 
Het lied ‘Christmas 1914’ over Kerstmis aan het front
tijdens de Eerste Wereldoorlog is een verwijzing
naar de actuele oorlogssituatie in Oekraïne. Maar
ook enkele andere bij kerst passende thema’s
passeren de revue. Zoals barmhartigheid in ‘De
arme herder Joachim’ van de Brabantse zanger,
pianist en dichter Jules de Corte. Of het uit Ierland
afkomstige liedje ‘The Call and the Answer’ dat in-
speelt op het gegeven, dat we elkaar aanvullen en
nodig hebben. Ook de titel ‘Naor ’t Licht’ doet het
goed. Als opmaat voor de pauze sluiten Pieter en
Charles het eerste deel van hun optreden af met het
nog altijd toepasselijke en overbekende ‘Stille
Nacht’.
 
Na de pauze komt een meer gevarieerd repertoire
aan bod. Ruim baan voor Limburgstalige nummers,
zoals ‘wie ich nog ein jungske waor’ en ‘Genaet vaan
’t laeve’. Het liedje ‘De vrolijke crisis’ is een relative-
 
 

rende knipoog naar de actuele situatie rondom
energie en inflatie. Maar crises zijn van alle tijden
en van tijd tot tijd steken problemen de kop op, die
uiteindelijk iedereen in de portemonnee raken. Dus
moed houden: ‘keep on smiling’, ook al is dat niet
altijd gemakkelijk. Blijf vasthouden wat goed was:
‘schön war die Zeit’. Met het herkenbare ‘heej duit
’t pien en dao duit ’t pien’ en daarna ‘weej gaon
allemaol beej de KBO’ sluiten de muzikanten hun
optreden af.
 
Dan is het tijd voor de koffietafel. Ook deze keer is
er uitgebreide keuze uit allerlei soorten brood en
beleg, aangevuld met warm vlees. Ruimschoots
genoeg om goed voor te gaan zitten en tevens nog
een tijdje gezellig met elkaar door te brengen. Ine
Jacobs wenst tot besluit namens het bestuur ieder-
een heel fijne feestdagen. Een mooie afronding van
een gezellige en geslaagde kerstmiddag.
 
 
Fotocollage: GvR
Tekst: HL 

Jaarprogramma 2023
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u het Jaarpro-
gramma 2023 aan. Een overzicht van alle activitei-
ten, voorzien van tijden en locaties. Ook zijn de
contactpersonen van de activiteiten vermeld en is
praktische informatie toegevoegd. Handig om bij de
hand te hebben en daarom losbladig opgenomen.
De vermelde data van bezorging van de Nieuwsbrief,
samen met het nieuwe magazine ‘Ons Limburg’ zijn
afkomstig van KBO-Limburg. Deze data zijn onder

voorbehoud. Het is immers nog niet zeker hoe dit
in de praktijk gaat werken.
 
Per maand blijven we de activiteiten in de Nieuws-
brief opnemen, inclusief de data van de vaste we-
kelijkse / tweewekelijkse activiteiten. Altijd welkom
om eens te komen kijken.
 
Bestuur KBO Velden
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Activiteiten februari 2023
MBVO
Volksdansen: elke maandag van 14.00 – 15.00 uur | BMV De Vilgaard
(NB: op maandag 6 februari van 13.30 – 14.30 uur)
Country / Linedance: elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur | BMV De Vilgaard
Gymnastiek: elke donderdag 9.30 uur en 10.30 uur (2 groepen) | BMV De Vilgaard
Zitdansen: elke donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur | Rozenhof
 
Ontspannen & ontmoeten
Eettafel Rozenhof: elke dinsdag om 12.00 uur (voor de vaste deelnemers)
Kienen: woensdagen 1 en 15 februari om 14.00 uur | Rozenhof
Koersbal: elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur | BMV De Vilgaard
Nieuwsbrief KBO Velden | Nieuw magazine ‘Ons Limburg’: woensdag 1 maart
(onder voorbehoud)
 
Om alvast te noteren:
 
Informatiemiddag bridge door Jan Hendrickx
Maandag 6 februari | BMV De Vilgaard | aanvang 15.00 uur
 
Algemene Ledenvergadering KBO Velden
Dinsdag 7 maart | Wapen van Velden | Aanvang 14.00 uur
 
Bestuur KBO Velden
 

Mutaties ledenbestand KBO Velden
Periode 7 juni 2022 - 1 januari 2023
 
Nieuwe leden
Mevr. S van der Weijde Hogeschoorweg Venlo;
Mevr. G. Clabbers-Wille Rozenhof Velden; Mevr. A.
Jacobs-Linders Rozenhof Velden; Mevr. M. Dee-
nen-Linders Rozenhof Velden; Mevr. H. van Heesch-
Kuntzelaers Rozenhof Velden; Mevr. M. Ruhl-
Haeijen Veerweg Velden.
 
Overleden leden
Mevr. C. Crommentuijn-Schreurs Burg. van Deelen-
singel Velden; Mevr. W. Jeucken-Lommen Markt
Velden; Mevr. G. Kuijpers-Hagens Schoolstraat
Velden; Mevr. E. Peeters-Rothoff Oude Schandelo-
seweg Velden; Dhr. C. van den Hombergh Oude
Venloseweg Velden; Mevr. J. van den Aarssen-van
Leest Veltumse Kleffen Venray; Mevr. E. Allard-van
den Eeden Crescendo Venlo; Mevr. J. Vosbeek-

Keltjens Oude Schandeloseweg Velden; Dhr. P. Bol
op ’t Aardbroek Velden.
 
Leden afgemeld
Dhr. R. Hoogwerf Burg. van Deelensingel Velden;
Mevr. L. Spreuwenberg-Hendriks Rozenhof Velden;
Mevr. E. van de Akker Dr. Blumenkampstraat Venlo;
Dhr. R. Smeets Gerrittenweg Venlo; Mevr. Nielissen-
Raeymaeckers Oude Heerweg Velden; Dhr. G. Al-
bers Oude Heerweg Velden; Mevr. W. Beurskens-
Koteris Oude Venloseweg Velden; Mevr. G. Hoeij-
makers-Hendreks Markt Velden; Dhr. A. Paulus
Burg. van Deelensingel Velden; Dhr. Th. Rutten
Oude Heerweg Velden; Dhr. A. Kortenoeven Oude
Schandeloseweg Velden; Dhr. F.J. van den Aarssen
Veltumse Kleffen Venray.
 
 
Totaal aantal leden per 1 januari 2023: 353

Evenwichtsorgaan en scheve stoeptegel
Waarom kunnen bejaarden makkelijk vallen over
een scheve stoeptegel?
 
Het helpt niet dat spierkracht afneemt met de jaren,
maar ook het evenwichtsorgaan speelt vaak een rol.
Dat orgaantje in onze binnenoren helpt om razend-
snel veranderingen in positie van je hoofd te bepa-
len, het orgaan zelf ziet er een beetje uit als een
achtbaan, met kronkels in verschillende richtingen.
Zodra je hoofd beweegt, stromen vloeistoffen door
die loopings, terwijl elders kleine steentjes beginnen
te schuiven. Trilhaartjes pikken die verschuivingen
op en geven signalen door aan je hersenen, die zo

kunnen uitrekenen in welke richting je hoofd draait,
schuift of kantelt. Als je een misstap maakt, regi-
streert je evenwichtsorgaan dat snel genoeg om de
boel te corrigeren voor je op je gezicht ligt. Maar
net als je oren worden ook de trilhaartjes in de
evenwichtsorganen met de jaren minder gevoelig.
Het is een belangrijke reden waarom ouderen vaker
vallen: een misstap herstellen wordt lastiger.
 
 
 
Bron: Quest
Ben Gelaudemans
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Kerstsfeer bij gymnastiekgroepen KBO
Afgelopen jaar hebben de deelnemers samen met sportdocent Margriet van der Stegen hun uiterste best
gedaan om het bewegen al dan niet op het ritme van mooie muziek op peil te houden of te verbeteren.
De laatste gymles van het jaar van de twee gymgroepen van de KBO wordt daarom altijd feestelijk af-
gesloten. Door het jaar zijn de groepen gesplitst, omdat anders het aantal deelnemers te groot is. Vandaag
-22 december 2022- zijn de groepen bij elkaar om samen nog even te ‘gymmen’ en daarna gezellig en
feestelijk het jaar af te sluiten.
 
 
 

Het feest van de vrede
Oma, wat is het feest van de vrede?
Weet jij waar dat is?
Kun jij zeggen wanneer,
zodat ik het niet mis?
Is het een feest voor ons allen?
Voor jou, hem en haar.
‘t Is toch in december?
Is het ieder jaar?
 
Maar ik weet niet waar.
Is het hier in de buurt?
En hoe laat het begint?
En hoe lang dat het duurt?
Ik zoek op Instagram,
Facebook en tv.
Maar daar zie ik geen vrede,
ik wil zo graag mee.

Oma, vertel, weet jij
iets meer van dat feest.
Het gaat over vrede.
Ben jij daar ooit geweest?
Oma keek verbaasd
en kwam dichterbij.
Ze keek me lief aan
totdat ze zei:
 
Het feest van de vrede
dat heeft zo z’n grens.
Het komt niet vanzelf
het zit in de mens
Stop maar met zoeken
en luister naar mij:
dat feest, dat ben jij!
 

Na de koffie en de vlaai neemt Margriet het woord
en de gymlessen in het afgelopen jaar en alles wat
daar direct of indirect mee te maken heeft, passeert
dan de revue. Enkele deelnemers die vandaag door
ziekte of anderszins niet aanwezig kunnen zijn,
worden in de woorden van Margriet zeker niet
vergeten. Daarna draagt docent Margriet het ge-
dicht ‘Het feest van de vrede’ voor (zie elders op
deze pagina). Enkele deelnemers maken daarna
gebruik van de mogelijkheid om eveneens iets voor
te dragen. Het gezellig samenzijn en de sfeer die
daarop volgt, is altijd meer dan de moeite waard.
Kortom: Mooi jaar afgesloten en samen op naar een
nieuw gymnastiekjaar 2023. Dank aan de organisa-
tie, bestuur KBO en alle partijen die het mogelijk

hebben gemaakt om van deze laatste les een bij-
zondere les te maken.
 
Hebt u ook belangstelling om wat meer te bewegen
of wilt u nadere informatie, kom gewoon tijdens de
lesuren even naar De Vilgaard of neem contact op
met sportdocent Margriet van der Stegen, telefoon
077-3824068. De gymlessen worden gehouden in
een halve zaal van BMV De Vilgaard op donderdag:
9.30 - 10.30 uur (1e groep) en 10.30 - 11.30 uur
(2e groep).
 
Foto: Lily Schreurs; maat foto aangepast door re-
dactie. Schrijver gedicht: niet bekend.
                                                                 GvR 
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Uit de bestuursvergaderingen van 7 dec. 2022 en 4 jan. 2023
Er wordt eenmalig een financiële bijdrage gegeven
aan de MBVO-groepen en de koersbalgroep die
gebruik maken van de BMV. Deze is bedoeld voor
hun eindejaarsbijeenkomst als impuls voor de on-
derlinge band van de deelnemers. De afgelopen
jaren konden zij door corona dit samenzijn immers
niet houden.
 
Tot nu toe is het gebruikelijk dat KBO-leden een
attentie ontvangen van de vereniging als zij de
leeftijd van 80 jaar bereiken. Daarna met ingang
van de 85e verjaardag elk jaar. Met ingang van 1
januari 2023 wordt de leeftijd voor het eerste bezoek
van de felicitatiedienst verhoogd van 80 naar 85
jaar. De aanleiding hiervoor is, dat de groep 80-
plussers snel toeneemt terwijl het aantal vrijwilligers
van de felicitatiedienst afneemt.
 
Het jaarprogramma voor 2023 wordt als bijlage bij
deze Nieuwsbrief gevoegd. Niet meer in de vorm
van een aparte brochure zoals eerder gebruikelijk
was. Het programma geeft een overzicht van de

activiteiten en namen en adressen van de contact-
personen.
 
Het jaarlijkse uitstapje per bus is dit jaar op dinsdag
6 juni a.s. De reisbestemming is de Vulkaaneifel met
o.a. bezoek aan Maria Laach en een tocht door het
Bröhltal. In april a.s. is de aanmelding. Nadere in-
formatie volgt.
 
Op maandag 6 februari a.s. is er in de BMV een
bijeenkomst over bridgen. Tijdens deze bijeenkomst
geeft Jan Hendrickx uitleg over dit spel. Ook geeft
hij informatie over de bridgecursus, die bij voldoen-
de deelname start. KBO Velden organiseert deze
cursus in samenwerking met Bridgeclub Tafel 1. In
een advertentie in het Klokje worden ook 50-plus-
sers – niet KBO-leden op deze informatiebijeen-
komst en bridgecursus geattendeerd. Meer informa-
tie in deze Nieuwsbrief.
 
 
Bestuur KBO Velden

Nieuwjaar 2023
Onderstaande tekst heeft Louis Brüll voorgedragen tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst. Hij kreeg het van
iemand, die een moeilijk jaar achter de rug had (tekst in enigszins bewerkte vorm).
 
Stel je voor …..
Je huis is een vliegtuig … vlak voor vertrek.
Riemen goed vast, bagageruimtes dicht, rechtop zitten.
 
“Van harte welkom aan boord van vlucht 2022 naar 2023.
Je wordt verzocht alleen de beste herinneringen aan 2022 als handbagage mee te nemen.
Vervelende, foute en droevige momenten kun je opbergen in de bagagevakken achter je.
Deze vlucht staat gepland voor een reisduur van 12 maanden.
Tijdens de vlucht wordt persoonlijk contact op prijs gesteld.
En het gebruik van social media is ook toegestaan.
 
Onderweg passeren wij: Gezondheid, Liefde, Blijdschap, Harmonie, Welzijn en Vrede.
Tijdens de vlucht serveren wij:
Een cocktail van vriendschap; een dessert van gezondheid;
een gratin van welvaart; een schaal vol excellent nieuws;
een salade van succes; een cake van blijdschap
 
Dit alles wordt geserveerd met knapperige croutons van knetterende lachsalvo’s.
Ik wens jullie en allen die je lief zijn een plezierige reis aan boord van vlucht 2023."
 
Nieuwjaarswens bestuur
Het bestuur wenst alle leden een gelukkig en gezond 2023.
Dat het voor iedereen een mooi en stralend jaar mag worden!
 
Bestuur KBO Velden

Supporters VVV
'VVV Same Nao Vruuger’ komt ook naar Open
Inloop De Vilgaard (Incluzio Sociale Basis) op
woensdag 15 februari 2023 van 14.00 uur tot 16.00
uur. De gastsprekers zijn Gé van Beek en Stefan
Kurcinac. Samen een middag herinneringen ophalen

en de rijke historie van VVV-Venlo tot leven brengen
onder het genot van een kop koffie of thee. Het
belooft weer een geslaagde middag te worden. Kom
je ook? Wandel dan gewoon op deze dag binnen bij
Open Inloop De Vilgaard. Tot dan, gezellig!
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2023
Het is 3 januari 2023, de eerste dinsdag van het nieuwe jaar. Voor het eerst sinds begin 2020 is er weer
de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze vereniging. Zo’n 40 leden zijn naar De Vilgaard gekomen voor het
uitwisselen van goede wensen en om samen terug te blikken, maar zeker ook om vooruit te kijken naar
het jaar dat voor ons ligt. De opkomst is weliswaar wat lager dan verwacht, maar de sfeer is er zeker niet
minder om.

Namens het bestuur heet vicevoorzitter Louis Brüll
allen welkom en wenst iedereen een geweldig,
fantastisch, gezond en zonnig Nieuwjaar toe, mede
namens Ine Jacobs, die verhinderd is. Daarna geeft
hij een terugblik op het voorbije jaar. Dat begon
met veel binnen zitten; groepsactiviteiten kwamen
pas eind januari weer op gang. Het werd het jaar
van de oorlog in Oekraïne, gevolgd door een grote
vluchtelingenstroom, de boerenprotesten, maar ook
de Olympische Spelen en het WK-voetbal. Alles werd
veel duurder als gevolg van de oorlog, vooral
energie en levensmiddelen. Kijkend naar Velden:
hier kwam een hartverwarmende opvang van
Oekraïense vluchtelingen tot stand, de Gekke Ma-
ondaag in mei, het sjoelen van de Anita’s, de Am-
bitieboeken van de Dorpsraad, de verplaatsing van
de oude kraan van Smits naar Venlo en de start van
een nieuwe Veldense Revue. Er werd een nieuwe
woonwijk gebouwd, maar 2022 was ook het jaar
waarin verschillende bedrijven stopten.
 
Wat onze vereniging betreft: op dit moment telt KBO
Velden 353 leden met een gemiddelde leeftijd van
78,5 jaar. In het afgelopen jaar waren er 51 afmel-
dingen en mochten we 6 nieuwe leden verwelkomen.
De wekelijkse MBVO-activiteiten en andere groeps-
activiteiten zijn vanaf januari / februari vorig jaar
weer begonnen, In het voorjaar maakten we onder
deskundige leiding enkele stadswandelingen. Twee

busreizen werden gemaakt: in mei naar de Bies-
bosch en in augustus naar Amsterdam. Veel variatie
in activiteiten zoals de fietstocht in juli, Sentiment
in de Tent, de Voorleeslunch, de muzikale ontspan-
ningsmiddag in november en tot slot kerststukjes
maken en de kerstmiddag in december. Alles mede
mogelijk gemaakt door de ruim 70 vrijwilligers die
onze vereniging telt. Het levert een mooi palet aan
activiteiten op, waar we dit jaar verder aan bouwen.
Zo is er op maandag 6 februari a.s. een informatie-
middag om kennis te maken met het kaartspel
bridgen. Bij voldoende belangstelling organiseren
we een bridgecursus. Verder krijgen de stadswan-
delingen een vervolg en er staan weer verschillende
themabijeenkomsten en uitstapjes op de planning.
We hopen er dan ook samen een mooi en actief jaar
van te maken waar we met vertrouwen naar uit
mogen kijken.
 
Dan is het tijd voor koffie met zelfgebakken wafels
en daar wordt volop gebruik van gemaakt. Een
mooie bijeenkomst om zo het nieuwe jaar te begin-
nen. Of zoals een van de aanwezigen na afloop liet
weten: “het was echt gezellig”. Een mooie opmaat
voor een goed en gelukkig 2023 dat we ons allemaal
van harte toewensen.
 
Fotocollage: GvR
Tekst: HL

Streekmuseum De Hansenhof bij Open Inloop De Vilgaard
Streekmuseum De Hansenhof komt langs bij Open
Inloop De Vilgaard op vrijdag 27 januari vanaf
14.00 uur met allerlei fotoboeken van vroeger. Dit
keer met o.a. het thema Gekke Maondaag. Komen

jullie ook herinneringen ophalen bij Incluzio Open
Inloop De Vilgaard Velden? Zou gezellig zijn.
 
Grote dank aan Streekmuseum De Hansenhof.

7



Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@ziggo.nl
Jan Keijers Ledenadministratie 077-472 2482 jn.keijers@ziggo.nl

Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 1 maart 2023   
 datum onder voorbehoud   

Workshop ‘Kerststuk maken’
Een van de activiteiten die de KBO organiseert, is
een workshop voor het maken van een kerststuk.
 

 

Voor deze workshop die op donderdagmiddag 13
december 2022 wordt gehouden, hebben zich een
15-tal dames aangemeld. De workshop wordt -zoals
voorgaande jaren- gegeven door mevrouw Janneke
Gooren (Janneke Design). 
 
Omdat ik meestal wel een foto maak van de mees-
te activiteiten die de KBO organiseert, ga ik rond
15.00 uur eens kijken in de ruimte van de Open
Inloop nabij de bibliotheek in de BMV. Als ik deze
ruimte binnenloop is het merendeel van de dames
al klaar. Gezellig wordt er bij een kop koffie nage-
praat over het kerststuk of misschien wel over een
ander onderwerp. Hoe dan ook. Het is er gezellig en
de tafel met prachtige kerststukjes ziet er sfeervol
uit.
 
GvR
 

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 158
Onderstaand de wegen / straten waaraan de diver-
se panden zijn gelegen.
 
Bovenste rij van links naar rechts: pand aan de
Paddeweg tussen Burg. van Deelensingel en Heide-
weg; pand aan de Muldersweg.
 
2e Rij van links naar rechts: pand aan het Kraneveld;
pand op de hoek Paddeweg - Heideweg.
 

3e Rij van links naar rechts: pand aan de Rijksweg
nabij rotonde ‘Kraneveld’; pand aan de Schandelo-
seweg nabij trainingsvelden van SV Velden.
 
Onderste rij van links naar rechts: pand aan de
Genooierweg nabij gebouw van de 'JFK Velden';
pand aan de Oude Venloseweg.
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