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Bridgecursus van start
Op maandagmiddag 6 februari
gaf Jan Hendrickx uitleg over
het kaartspel bridge. Bedoeld
als kennismaking met dit popu-
laire spel. Van deze introductie
hebben 12 geïnteresseerden

gebruik gemaakt. Voldoende om een beginnerscur-
sus bridge te starten! Inmiddels hebben zich 15
mensen aangemeld. Jan Hendrickx geeft deze cur-
sus op maandagmiddag in de BMV, telkens van
15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur). Op
maandag 27 februari jl. vond de eerste les plaats.

De volgende cursusdata zijn: 6 maart – 13 maart –
20 maart – 27 maart – 3 april – 17 april – 24 april –
1 mei – 8 mei – 15 mei en 22 mei. KBO-leden be-
talen € 56,25 voor de cursus en € 25,- voor de
lesboeken. Niet-KBO-leden betalen resp. € 75,- en
€ 25,-. Heb je interesse om alsnog deel te nemen?
Neem dan contact op met de cursusleider Jan
Hendrickx, telefoon: 077-4721431. Ook voor ver-
dere vragen kun je bij hem terecht.
 
Bestuur KBO Velden
 

Kom en dans mee!
Op zaterdag 18 maart organiseren
we een gezellige dansmiddag voor
50-plus. Live muziek wordt verzorgd
door Jac Hanssen met Jack’s Music.
 
Als u op zoek bent naar een leuke
en actieve invulling van deze zater-
dagmiddag, dan is deze dansmiddag
een echte aanrader.

 

Dansen is een geweldige manier om actief te blijven,
anderen te ontmoeten en tegelijk plezier te hebben.
De entree bedraagt € 3,-.
 
Plaats: BMV De Vilgaard. Aanvang: 14.30 uur.
Het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Iedereen is welkom!
 
Bestuur KBO Velden
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Belastingaangifte over 2022

Ria Hermans (077) 472 2053of 06 49135941
Jo van Keeken (077) 472 1201of 06 13704276
Marie-José Peters (077) 472 1874of 06 20930199

Het belastingseizoen staat weer voor de deur. Onze
belastinginvullers staan weer klaar om u te helpen
bij uw aangifte. Als u niet beschikt over een Digid
code, hebben zij een nieuwe machtigingscode nodig,
waarmee zij vanaf 1 maart uw vooraf ingevulde
gegevens over het vorig jaar kunnen ‘ophalen’ bij
de Belastingdienst. Wie het vorig jaar gebruik heeft
gemaakt van zo'n machtiging, krijgt automatisch
een nieuwe toegestuurd. Zo nodig vraagt uw invul-
ler een code voor u aan. Daar hebben ze uw Bur-
gerservicenummer (BSN) en uw geboortedatum
voor nodig.
 
Ook dit jaar kunt u aangifte doen tot 1 mei. Onze
invullers stellen het zeer op prijs als u alle benodig-

de gegevens al bij elkaar hebt gezocht. Voor het
invullen vragen zij een onkostenvergoeding van
€ 5,- per aangifte.
 
Leden van onze afdeling kunnen voor het verzorgen
van hun aangifte en het eventueel aanvragen van
zorg- en huurtoeslag contact opnemen met:   

 
In verband met het aanvragen van de benodigde
machtigingen en de planning vragen zij u op korte
termijn een afspraak te maken.

Activiteiten maart 2023
MBVO
Volksdansen: elke maandag van 13.30 – 14.30 uur | BMV De Vilgaard
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 maart om 14.00 uur | Rozenhof
Koersbal: elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur | BMV De Vilgaard
Nieuwsbrief KBO Velden | Magazine ‘Ons Limburg’: woensdag 29 maart
(onder voorbehoud)
 
Bridgecursus
Maandagen 6 – 13 – 20 – 27 maart | 15.00 – 17.00 uur | BMV De Vilgaard
 
Algemene Ledenvergadering KBO Velden
Dinsdag 7 maart | Het Wapen van Velden | Aanvang 14.00 uur
 
Dansmiddag 50-plus
Zaterdag 18 maart | BMV De Vilgaard | Aanvang 14.30 uur; inloop vanaf 14.00 uur
 
Workshop Geheugentraining
Dinsdag 21 maart | BMV De Vilgaard | Aanvang 14.00 uur
 
Om alvast te noteren:
Stadswandeling Venlo
Dinsdag 11 april | Centrum Venlo | Aanvang 14.00 uur
 
 
Bestuur KBO Velden
 

Wat is geluk?
 

'Geluk is niet de hoeveelheid geld die je hebt,

maar de mensen in je leven

die je helpen mooie herinneringen te maken.'
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Gekke Maondaag 1952
Met de fotocollage op pagina 2 konden we nog even
terugblikken op de recente Gekke Maondaag. Nu de
‘vastelaovend’ net achter ons ligt, gaan we in dit
artikel wat verder terug in de tijd naar de Gekke
Maondaag van 1952. Prins Tonny I (Keltjens) en zijn
adjudanten Theo Lommen en Toën van den Berg
gingen dat jaar voorop in de feestelijkheden. Aan-
leiding voor deze terugblik is een foto die de redac-
tie kreeg van Henk Geelen. Soms duikt er een foto
op die je zonder meer een juweeltje kunt noemen.
Deze valt in die categorie. Een iconische opname
die een prachtig sfeerbeeld geeft van de optocht,

die toen nog over de Rijksweg trok. Niet alleen het
Dagblad voor Noord-Limburg besteedde op woens-
dag 30 januari 1952 met een groot artikel aandacht
aan de optocht. Gekke Maondaag haalde ook toen
(net als nu) de landelijke pers, zoals de hierbij op-
genomen publicatie in De Volkskrant laat zien. Het
artikel geeft een ‘optochtverslag’, waarin het feest
wordt betiteld als een ‘voorproefje van carnaval’.
Opmerkelijk is dat in beide artikelen wordt gemeld,
dat het gaat om ‘een eeuwenoud gebruik dat dateert
uit de vijftiende eeuw’.
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Op maandag 28 januari van dat jaar trekt de optocht
door een winters en met een flink pak sneeuw bedekt
Velden bij een temperatuur van -3 °C.  Flink bewe-
gen dus en een borrel om de kou te trotseren. De
foto laat de Schandelose groep met ‘De Vliegende
Hollander’ zien als parodie op het beruchte spook-
schip met dezelfde naam. In die jaren worden de
meeste wagens, inclusief de ‘prinsewage’ door
paarden getrokken. Voor deze wagen staat de
tractor van Tuun Geelen uit Schandelo, de vader
van Henk. Hij vertelt hierover dat het gaat om een
MC Cormick Farmall Cub 9 PK trekker met bouwjaar
1949. Een ietwat opvallende trekker -gebouwd
tussen 1947 en 1952 door Mc Cormick International-
met een asymmetrisch geplaatst motorblok en
stuur. De dan 40-jarige Tuun zit zelf aan het stuur.
 
Achter deze groep doemt de Fanfare op: het -vol-
gens de berichten- 35 man sterke gezelschap heeft
zich getooid met gele kolbakken. Daarna volgt het
Tirolercafé, dat door het sneeuwlandschap nog beter
tot z’n recht komt. Deze foto is gemaakt ter hoogte
van de tegenwoordige kapperszaak Mixt Hair, een
plek waar in die tijd veel optochtfoto’s zijn gemaakt.
Aan de oostkant van de Rijksweg zien we de huizen
Rijksweg 81 en 79. Het opstellen voor de optocht
gebeurt op de Vorstweg. Na de start trekt de optocht
achtereenvolgens over de Dorpsstraat, Klooster-
straat, Rijksweg en daarna via de Wilhelminastraat
weer naar het dorp. Tot in het begin van de jaren
zestig trekt de optocht nog over de Rijksweg. In die
tijd loopt de Fanfare nog niet voor de ‘prinsewage’.
Dat is dan nog voorbehouden aan de Hofkapel, het
‘huisorkest’ van De Wuilus.
 

De ‘Veldese kieës' is een dankbaar onderwerp in de
optocht van 1952. Zo rijdt de ‘Kieskeuningin’ mee
in haar koets, omringd door charmante kieësprin-
sesjes. Ook het geel van de kolbakken van de
Fanfare verwijst naar de Veldense kieës. Zelfs de
prinsewage is behangen met ronde platen met het
opschrift ’40-plus’. Het is deze optocht, waarin de
eerste Wuiluspliessie haar opwachting maakt: “een
vier man sterke brigade, die met groot machtsver-
toon de gang van zaken regelt”.
 
Van deze optocht zijn verschillende opnamen be-
waard gebleven. Helaas ontbreekt een foto van de
kasteelwagen ‘HaHoNee’. Dit onderwerp, waarin
Arcen op de korrel wordt genomen, groeit uit tot
een groot succesnummer. Mocht iemand een foto
van deze kasteelwagen hebben, dan houdt de re-
dactie zich daarvoor aanbevolen.
 
Zoals al gezegd, besteedde het Dagblad voor
Noord-Limburg in een groot artikel aandacht aan de
Veldense Gekke Maondaag. Dat artikel werd als
volgt besloten: “Zo luidde Velden als eerste de klok
der dwaasheid van het waarlijk zotte, waarin toch
ook zoveel wijsheid besloten kan liggen als het goed
gedaan wordt”. Waardige woorden, in de formule-
ring van een lang vervlogen tijd. Een mooie conclu-
sie ter afsluiting van dit verhaal.
 
 
Foto: Henk Geelen
Fotobewerking: GvR
Tekst: HL
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Hou je brein fit: workshop Geheugentraining
Sleutels vergeten, hoe heette dat ook alweer?
Vergeet je ook wel eens wat? Ja, dat overkomt ie-
dereen. Het is normaal om af en toe iets te vergeten.
Maar gelukkig zijn er manieren om je geheugen te
behouden en zelfs te verbeteren. Dat is immers een
voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te
kunnen functioneren en dat willen we toch allemaal?
 
Daarom organiseren we de Workshop Geheugen-
training. Deze training is een waardevolle hulp om
de vaardigheden van het brein op te frissen en fit
te houden.
 
Nell Lipsch uit Roermond, deskundige op dit gebied,
komt er deze middag meer over vertellen. Zij
werkte jarenlang in een zorginstelling. Op basis van
haar ruime ervaring ontwikkelde ze deze training
voor senioren.
 

Tijdens de workshop ga je zelf op een ontspannen
manier met je brein aan de slag. Je krijgt tips om
dingen beter te onthouden en je gaat weer ervaren
hoe leuk het is om iets nieuws aan te leren. Daar-
naast is er aandacht voor concentratie en zelfver-
trouwen. Zo ontdek je dat je veel meer kunt dat je
had gedacht en dat al lang opgeslagen informatie
spontaan terug komt!
 
De workshop Geheugentraining wordt gehouden op
dinsdag 21 maart a.s. in BMV De Vilgaard. Het
programma begint om 14.00 uur en duurt tot on-
geveer 16.00 uur. Halverwege is er een korte pauze.
Toegang is gratis; inloop vanaf 13.30 uur. Een in-
teressante en leerzame middag voor iedereen. Wij
hopen u te zien!
 
Bestuur KBO Velden
 

Uit de bestuursvergadering van 1 februari 2023
Zoals eerder gemeld
maakt KBO-Limburg (waar-
bij onze vereniging is aan-
gesloten) geen deel meer
uit van de landelijke Unie
KBO-PCOB. Dat betekent
onder andere, dat het be-
kende ‘KBO-logo’ niet
meer mag worden ge-

voerd. In plaats daarvan komt een nieuw door
KBO-Limburg ontworpen logo. Dit nieuwe logo gaan
we vanaf nu voeren in al onze publicaties zoals
advertenties, website en Nieuwsbrief en ook op
briefpapier. Onze banners (voorzien van het ‘oude’
logo) blijven voorlopig nog wel in gebruik.
 
Dit jaar willen we meer aandacht geven aan het
werven van nieuwe leden. Hiervoor wordt een plan
gemaakt waarin we KBO Velden met al onze activi-
teiten onder de aandacht brengen als een voor alle
senioren aantrekkelijke vereniging.
 
 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op
dinsdag 7 maart a.s. De agenda met vergaderstuk-
ken zijn als setje bij deze Nieuwsbrief gevoegd.
Daarbij wordt een oproep gedaan voor aspirant-be-
stuursleden. Het zou fijn zijn als kandidaten zich
hiervoor melden. Na afloop van de vergadering is
er gelegenheid tot kienen.
 
Op zaterdagmiddag 18 maart houden we een ‘Dans-
middag 50-plus’. Deze is georganiseerd naar aan-
leiding van een voorstel in de vorige ALV. Aanvang
is om 14.30 uur; de muziek wordt verzorgd door
Jac. Hanssen. Ook regionaal wordt deze dansmiddag
onder de aandacht gebracht, waaronder de KBO’s
van Arcen en Lomm. Meer informatie elders in deze
Nieuwsbrief.
 
Kort daarna, op dinsdagmiddag 21 maart, staat een
workshop Geheugentraining op het programma.
Ook hierover meer informatie in deze Nieuwsbrief.
 
Bestuur KBO Velden
 

Merk-waardig - KING
De King-pepermunt werd in 1902 op de markt ge-
bracht door de suikerwerkfabriek Tonnema in
Sneek. Ze deden dat in navolging van de populaire
Wilhelmina-pepermuntjes, die sinds 1898 in Dok-
kum werden gemaakt.
 

 

De eerst naamloze pepermunt kreeg in 1922 de
naam KING. Dat heeft niets met het Koninklijk Huis
te maken, maar is de afkorting van 'Kwaliteit In
Niets Geëvenaard'.
 
Dezelfde fabriek maakte ook het populaire zuurtje
RANG, met als leus: 'Rang is alleen Rang als er Rang
op staat'.
 
uit de Gerarduskalender 
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Brief van “Frenske” van de Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 4e Jaargang num-
mer 8, van 15 – 28 Februari 1950
 
liefe jonges
Ik heb gelukkig gebof wand ik hep
den bof en mag ag daagge niet naar
school wand dan heef ok alles de bof
en teejo van doerze handrie van ut

kerkhof die heef ok beina gebof en die was gans
bleek toen hei in de klas kwam en toen haalde de
meester uit zein tesse een hoop krantepapier en
pruimtabak daar had hei siegrette van gedraaid dat
was peg he jonges en koks sjeng die bovde nog veel
meer wand die stont heel hoge nood te doen teeg-
ge de schrikdraat van de wei en toen spronk hei
oppeens heel hart in de hoogte en nu zeg mein
moeder dat hei kontak hat gehat en dat zeg joeppie
van de koster ook maar ik weet niet wat dat is
snappe jullie dat o jonges en alle honde van velde
hebbe een medalje gekreegge van de belastink maar
die van bei ons neeve die waare te schrokkerig voor
de belastink en die kogte der geen en gisteravont
hat die hont van ons neeve heel veel honde op

viessiete en vanmorge hat hei oppeens 5 medaljes
om en hoe kan dat nou he jonges en in schandele
bei leupers joep hebbe ze de voorrige week weer
heel groot fees gehat en beestig met de sjampanje
glaasse geballegooid want de gebroeders hadde nu
in één jaar teid 20 belastink aanslaagge gekreege
en dat was tog wel een fees waart en ut is maar
goed dat we geen eis meer hebbe want wimmie van
pijeer van tummerwullum was al tot aan de buik
verdronke en fritske van litjus tunnus was al met
een been der door gezak en haike van stappers piet
die keidde zo hart teege een bal dat zein groote teen
nu in ut ziekehuis te vendele nog het agterste voore
staat en triene van wiel vansmittei zein vrouw heef
de ganse arm verbrant en nu schut zei alle glaasjes
over en daar hebbe de manslui beestig joeks van
en nu voel ik dat mein kop door de bof weer dikker
word en ga dan maar weer gouw naar bet meet heel
veel groette ok van joeppie van de koster van jullie
eeeeenig liefhebbende “frenske”.
 
 
F.V.

Zijn augurken groente of fruit?
Tot groente rekenen
we officieel alles wat
wortel, stam, blad of
bloem van een eetbare
plant, struik of boom
is. Het zaaddragende

en externe voortplantingsorgaan (zoals een kers)
van de plant is geen groente, maar fruit. Rabarber
is dus een groente terwijl tomaat fruit is. Maar in
het dagelijks leven lijkt de scheidslijn bij het verschil
tussen zoet en hartig te liggen. Augurken worden

over het algemeen tot groente gerekend, terwijl ze
wel zaden bevatten. Ze behoren overigens tot de-
zelfde plantensoort als komkommers. En ook die
liggen bij de groenteboer tussen de spinazie, prei,
rapen en uien en niet waar ze officieel horen: tussen
de appels en peren.
 
 
Bron: Quest
Ben Gelaudemans          
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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: 29 maart 2023 onder voorbehoud  


