
Nieuwsbrief KBO Velden

Van de voorzitter 
Het is alweer 2 maanden geleden dat de laatsteNieuwsbrief van onze vereniging in uw brievenbusgleed. Ondanks alle coronaperikelen vliegt de tijdsnel voorbij. Als we mogen afgaan op alle positieve reacties diewe gekregen hebben dan was onze verrassingsactiezeer geslaagd. In totaal hebben we 300 amaryllissenmet pot kunnen uitdelen. Het was ook hartverwar-mend om iedereen weer even te zien en indienwenselijk een praatje te kunnen maken. Al 10maanden lang zijn onze verenigingsactiviteitenstilgelegd vanwege de pandemie en het einde is nogniet in zicht. Er gloort echter licht aan de horizon:we worden allemaal binnenkort gevaccineerd. In deeerste plannen zouden we al in januari aan de beurtzijn, maar dat ging niet door. Daar heb ik begripvoor, ik snap heel goed dat het verstandig is om het

personeel in de gezondheidszorg voorrang te geven.Als zij er niet meer zijn, is er sprake van een echtecatastrofe. Zoals de plannen er nu uitzien, zijn wein maart/april aan de beurt voor het eerste spuitje.Vier weken later volgt er nog een tweede injectie.Als we in mei allemaal gevaccineerd zijn wil dat nogniet zeggen dat het veilig is. We zullen voorzichtigmoeten blijven zolang het virus nog rond raast. Deanderhalvemeter-samenleving zal nog wel evenvoort duren. In ons jaarprogramma hebben we er rekening meegehouden dat we voor de zomer enkele activiteitenweer kunnen opstarten. Het is afwachten geblazenof dat gaat lukken.Dus, nog even volhouden en niet ziek worden! Ine Jacobs, voorzitter
Van de redactie
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van dit nieuwe jaar.Deze keer met 4 pagina’s extra. We hebben natuur-lijk het nodige te bieden: artikelen en collages overonder andere de kerstattentie (Amaryllis) en hetoptreden van ‘de Megjes’ in de Rozenhof. Ook is eraandacht voor onze nieuwe verenigingsbanner. Eenprimeur waarmee u in deze Nieuwsbrief wordt

verrast is de KBO-quiz die op pagina 8 en 9 wordtgepresenteerd. Een terugblik in quizvorm op hetafgelopen jaar. Daarnaast ontbreken de vertrouwdeonderwerpen uiteraard niet.De redactie wenst u veel leesplezier. Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
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Super geslaagde actie kerstattentie
Rond de feestdagen pronkte in zo’n 300 Veldensehuiskamers de ‘kerst-amaryllis’ van KBO Velden. Deeerste ideeën voor deze actie borrelden al in dezomer op. Toch iets leuks doen voor de leden,zonder dat er uitzicht was op het gezellige ‘Senti-ment in de tent’ bij de Dorpsfeesten, de muziekmid-dag of een sfeervolle kerstviering. Daar begon hetmee. Het geld, dat KBO Velden normaal gesprokenbesteedt aan deze activiteiten, kon op deze manierin de vorm van een attentie toch ten goede komenvan de leden. Dat was de gedachte. Niet alleen alscadeautje, maar vooral ook als een teken van ver-bondenheid, steun en betrokkenheid vanuit devereniging naar de leden toe. Om iedereen een hartonder de riem te steken in deze tijd nu alle activi-teiten al zo lang stil liggen. 

 De vraag: ‘waar kiezen we dan voor?’ werd ingevuldin samenspraak tussen Ine Jacobs namens het be-stuur en Sjuul Dings van Plantencentrum Velden.De keuze viel op een amaryllis in de knop, geplaatstin een stoere designpot in verschillende uitvoerin-gen. Ine en Nardje hebben de voorbereiding enorganisatie van de actie op zich genomen. En zostond de Kerstman eind november in het Planten-centrum klaar om een amaryllis in de gewenste kleurpersoonlijk aan iedereen uit te reiken. Speciaal metdit doel was hij -eerder dan gepland- vanuit het hogeNoorden naar Velden afgereisd, terwijl de Sint nogvolop in het land aan het werk was.         In de vorige Nieuwsbrief stond de aankondiging vandeze actie. Voorzien van het afhaalstrookje togenvele KBO-leden op 27, 28 of 29 november naar deVorstweg om hun attentie in ontvangst te nemenen een daarbij passende pot uit te zoeken.   

Het leverde veel spontane reacties op, zoals: “wateen leuk initiatief”; “dit doet ons echt goed”; “ookfijn om elkaar weer eens te zien”; “hier hebben weeen hele tijd plezier van”; “juist in deze tijd is ditgeweldig”.  

 Het voelde als een warm bad. Dat bleek ook wel uitde leuke en gezellige onderlinge contacten, waarinvolop werd bijgepraat. Sommigen waren extra ge-komen om hun attentie op te halen, anderen com-bineerden dit met een ‘rondje Plantencentrum’. Voordegenen, die hun amaryllis nog niet hadden opge-haald, is er op vrijdag 4 december alsnog een extraophaalmogelijkheid geboden. Op deze maniervonden 260 amaryllissen hun weg, meer dan 85%van het totale aantal! De resterende 40 stuks zijnuitgedeeld aan de bewoners van de Rozenhof, be-doeld als dankjewel voor het gebruik van de ge-meenschappelijke ruimte die KBO Velden kan ge-bruiken voor het kienen en koersballen. Al die amaryllissen in de knop groeiden om tijdensde feestdagen hun fraaie bloemenpracht in rood, witof rood met wit te laten zien. Van de lezers ontvingde redactie heel wat foto’s van de volop bloeiendeplanten in alle variaties. Goed voor een rijkelijkgevulde collage. Een mooi sfeerbeeld, dat de velepositieve reacties onderstreept. Met elkaar mogenwe terugkijken op een succesvolle en zeer gewaar-deerde actie. Dank voor alle reacties en in het bij-zonder een compliment aan de familie Dings voorde fijne samenwerking. tekst: HLFoto's en fotocollage: GvR
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Velden in vogelvlucht
Het is een zonovergoten dag, die 13e juni 1980 alsdeze opname wordt gemaakt. Velden-dorp in éénbeeld gevangen. Een jaar later krijgt deze foto eenplek in het boek ‘Limburg in Vogelvlucht’, waarinLimburgse steden en dorpen vanuit de lucht op degevoelige plaat zijn vastgelegd. Op 1 januari 1980telt Velden 4.512 inwoners, waarvan 2.310 mannen

en 2.202 vrouwen. Tachtigers zijn -uitgezonderdjaargang 1900- allemaal geboren in de 19e eeuw.KBO Velden heet dan nog ‘Bejaardensociëteit Vel-den’. Het jaar 2000 is nog ver weg: een stip op dehorizon. Nu ligt het millenniumjaar met de revue‘De Helde van Velde’ alweer ruim 20 jaar achter ons. 
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Er gebeurt het nodige in het Velden van 1980. Zozijn het nieuwe Groene Kruisgebouw met fysiothe-rapiepraktijk aan de Kloosterstraat in gebruik geno-men. Tandarts Piet Driessen vestigt zich in hetvoormalige Groene Kruisgebouw aan de Scholtis-straat. Water overspoelt het Limburgse land in julimet als gevolg dat de Maas buiten haar oevers treedten het winterbed grotendeels blank komt te staan.In het eerste weekeinde van september worden voorde tweede keer de Dorpsfeesten gehouden. Opzaterdag 6 september, de eerste dag van de ‘Bra-derie’ onthult burgemeester Rie van Soest op deMarkt het kunstwerk ‘koe met melkmeisje’. Eenspeelse creatie van de Beeselse kunstenaar Nicolasvan Ronckenstein; artiestennaam voor Joep Nicolas.“Koe met melkmeisje symbool voor Velden” kopthet Dagblad voor Noord-Limburg. Het toeval wil dathet op die dag -6 september 1980- exact 650 jaargeleden is (1330), dat Arcen en Velden een vrijeheerlijkheid werd met een eigen bestuur. Rond 1980 zijn de voorbereidingen voor de Ruilver-kaveling Velden in volle gang. De landinrichting vanVelden zal er flink door veranderen. Voor TwanVerbeek aanleiding om in de jaren 1981 – 1985 meteen kadasterkaart letterlijk ‘de boer op te gaan’ ende veldnamen van de toenmalige percelen op dekaart te noteren. Met de op handen zijnde ruilver-kaveling zouden die namen immers zo goed alszeker verloren gaan. Een enorme klus die heeftgeleid tot ‘de kaart van Verbeek’. Onder de foto eenuitsnede uit die kaart van het deel van Velden datis afgebeeld. Wat de foto laat zien, strekt zich van beneden naarboven uit van het huis ‘De Sluipenberg’ van JanHeldens tot aan ’t lager van de LLTB met links eengroot gedeelte van de Oude Heerweg. Bovenaan -rechts van het midden- de contouren van de be-graafplaats aan de Kloosterstraat. Via de OudeHeerweg richting dorpskern komen we op deKloosterstraat. Aan de linkerzijde staat kleuter-school ‘Dreeske’ tussen het huis van Toon Korstenen de sporthal. Even verderop de oude kleuterschool

(gebruikt door verenigingen) naast het nieuweGroene Kruisgebouw met aan de overkant hetvoormalige klooster. Voorbij de pastorie staan hetnieuwe kantoor van de Rabobank (1976) en hetvoormalige bankgebouw uit 1962 nog gebroederlijknaast elkaar. Na de sloop van dat pand zijn daarparkeerplaatsen ingericht. Het reeds door brandverwoeste ‘’t Centrum’ is te zien naast de pandenvan Vosbeek, waarin o.a. bar-bistro ‘Le Philosophe’is gevestigd. Aan de Scholtisstraat - hoek Wilhelmi-nastraat staan de begin jaren ’50 gebouwde wonin-gen. Deze zijn in 2007 gesloopt en vervangen doorhet tegenwoordige appartementencomplex. Aan de oostzijde van de Rijksweg domineert deeerste fase van de nieuwbouwwijk Velden-oost. Najaren van voorbereidingen gaat hiervoor in decem-ber 1973 aan de Paddeweg de eerste schop in degrond. 600 woningen zijn ingetekend en in 1978 isde eerste fase, bestaande uit 300 huizen, afgerond.De tweede fase zou starten in 1981 en zich uitstrek-ken tot aan boerderij Solingerhof. Op de foto houdtde bebouwing aan de Jan Verschurensingel op bijde werkplaatsen van In ’t Zandt en Hegger. En opde hoek Schandeloseweg – Jan Verschurensingel isnog niets te zien van supermarkt Jan Linders diedaar in 1980 / 1981 is gebouwd. Velden moet hetdan nog doen met de Coop supermarkt op de hoekScholtisstraat – Markt. Helemaal rechtsboven bij hetgebouw van de LLTB zijn de noord- en zuidvleugelaan de kant van de Rijksweg nog met elkaar ver-bonden. Dit bouwdeel was in gebruik als opslag voorkolen en briketten. Hier eindigt ons rondje Velden-dorp. Iedereen magzich zelf nog eens over de foto gaan buigen want eris beslist nog wel meer op te ontdekken.   Fotocollage: Ger van RenschTekst: Jan en Hay Lucassen

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 138
Bovenste rij van links naar rechts: ’t Vorst. De wittebungalow staat schuin tegenover de streekwinkel‘Het Vorst’; Hasselderheidelaan (terrein voormaligebetonfabriek van Litjens). 2e rij van links naar rechts: hoek Rijksweg - Ge-nooier Heideweg (voormalig depot Rijkswater-staat): muur met plattegrond en informatieborden,destijds geplaatst door de voormalige gemeenteArcen en Velden; de gele bungalow is het tweedepand rechts op Kraneveld (bij tuinderskassen),komende vanaf de rotonde Rijksweg. 

3e rij van links naar rechts: Kapel ‘Vilgert’, nabijnieuwbouwplan ‘Aan Vreezen’; woning Oude Venlo-seweg rechts, als je richting Venlo gaat. Onderste rij van links naar rechts: Schandelo,richting ‘de Venkoelen’, aan de rechterzijde voor debossen van het natuurgebied van het LimburgsLandschap; bedrijfspand op de hoek Molendijk -Schandelo.  GvR 
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Uit de bestuursvergadering van 9 december 2020
De actie ‘kerstattentie voor deleden’ is een geweldig succesgeworden. Ruim 85% van deamaryllissen in designpot heb-ben tijdens de afhaaldageneind november hun bestem-ming gevonden. Blijkens dereacties hebben de ontvangers deze verrassing zeergewaardeerd. Elders in deze Nieuwsbrief een im-pressie van deze actie. Er is een nieuwe banner aangeschaft ter vervangingvan het bestaande vaandel. Bedoeld om de vereni-ging te presenteren bij activiteiten en evenementen.Bij (kerkelijke) uitvaartplechtigheden zal de banner

in het vervolg alleen worden geplaatst op verzoekvan de familie. Meer informatie in het artikel overde nieuwe banner. De beoogde bijeenkomst eind december met devrijwilligers van de Felicitatiedienst kon niet door-gaan vanwege de lockdown. Daarom is een planningopgesteld voor de maanden januari en februari watbetreft het bezorgen van attenties. Het is helaas nietanders. Indien weer mogelijk komt de groep in fe-bruari bij elkaar om de planning voor de rest vanhet jaar te bespreken.  HL

Uitslag Rabo ClubSupport 2020
Afgelopen oktober hebben Ra-bobank-leden gestemd op hunfavoriete clubs. De uitslag volg-de op donderdag 26 novemberjl. Voor KBO Velden leverde ditde mooie som van € 501,94 op. Met in totaal 122stemmen is dit bedrag bij elkaar gebracht. Dank aanalle leden, die op onze vereniging hun stem hebbenuitgebracht. De Rabobanken in Noord-Limburg zijn in 2020 sa-mengegaan. Het voor verenigingen beschikbarebedrag is hierdoor verdrievoudigd van € 75.000,-tot € 225.000,-. Vergeleken met de regio Venlo zijner rondom Horst en Venray veel meer dorpen en diebeschikken stuk voor stuk over een sterk vereni-gingsleven met een grote onderlinge binding. Dusook een veel grotere deelname aan Rabo ClubSup-port. Weliswaar een grotere ‘koek’, maar verhou-dingsgewijs dus veel meer ‘eters’: op 721 clubs inNoord-Limburg zijn in totaal ongeveer 55.000stemmen uitgebracht. Direct gevolg is dat het uit-gekeerde bedrag per stem ten opzichte van 2019met € 2,- daalde tot € 4,11. Kijken we naar KBOVelden, dan zien we ook een daling van het aantalstemmen: nu 122 t.o.v. 170 in 2019.

Wellicht speelt hierbij een rol, dat alleen digitaal konworden gestemd. Net als in de twee voorgaande jaren, zijn we als KBOVelden in de PR samen opgetrokken met vier ande-re grote Veldense verenigingen: Fanfare, De Wuilus,Jeu de Boulesclub en de Schutterij. Deze groep wasgoed voor 686 stemmen, t.o.v. 762 in 2019. Ooknu was de hoogste score voor de Fanfare; tevensde enige vereniging die in Venlo e.o. meer dan€ 1.000,- scoorde. Evengoed mogen we tevreden zijn met het extrageld dat we dankzij deze sympathieke actie van deRabobank en onze stemmers hebben gekregen. Ofzoals Rabobankdirecteur Addy Lutgenau het uit-drukte bij de bekendmaking van de uitslag: “elkedeelnemende vereniging is vandaag winnaar”. Ho-pelijk krijgt deze actie een vervolg en liggen er in2021 weer nieuwe kansen voor deelname. Het met Rabo ClubSupport verkregen bedrag wordtingezet voor onze activiteiten in 2021. HL 

Kun je in Nederland geld nalaten aan je hond of kat?
Het haalde de New York Post toen Leslie Ann Mandelin 2015 100.000 dollar naliet aan haar 32 parkieten,hond en kat. En in Amerika zijn deze huisdieren nietde enige met een goed gevulde bankrekening. Zobeschikt de Duitse herder Gunther over een vermo-gen van 370 miljoen dollar en kan kat Tomasso leukedingen doen met een ‘schamele’ dertien miljoen.In Nederland kunnen Knabbels, Fikkies en Minoezenniet als erfgenaam aangewezen worden, maar datbetekent niet dat zij aan de goden zijn overgeleverdals hun baasje naar het hiernamaals vertrekt. Diekan in zijn testament namelijk wel regelen wat er

met het huisdier moet gebeuren na zijn overlijden.Zoals: wie er dan voor het beest zal zorgen, welkezorg precies vereist is en ook dat het dier onder geenbeding in een asiel mag komen. In het testamentkan hij bovendien een geldbedrag nalaten aan deverzorger. Die is daarmee verplicht die centen danook te besteden aan bijvoorbeeld brokjes, stro ofkattenbakkorrels. En dus niet aan een nieuw paarschoenen of mooi horloge voor zichzelf. Bron QuestBen Gelaudemans
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Brief van “Frenske” van de Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 3e Jaargang num-mer 21, van 1 – 15 Oktober 1949 liefe jonges,O wat is het toch beestig lank geleejedad ik jullie geschreeve heb en wehebbe eers kinsheit gehat en saat-erdags der voor had de gemeente utgraas uit de merret puus weg geschoffelt en nu weetik niet meer waar ik met onze geit na toe moet entoen hebbe joepie van de koster en ik saavons de15 puus allemaal gans zward gemaak en toen haddewe negerpuus voor de kinsheit dat hadde ze nognooit nergus gezien hoor jonges en zondagmiddagwas de lange van adolf aan ut slaape en toen laghet jonge adolvje neeve um en toen de lange wak-ker wert was adolvje opeens weg en toen hebbe zealles afgezog en de pliessie en de radijo en toenkwam de pliessiehont en die vont hem in schande-le met zein moeder wandele en in schandele isschrikkelik herrie tusse de boere en de jaagers wantde boere hebbe allemaal veel veltmuize en dejaagers schiete de katte kapot en nu zegge ze datin vendele schrikkelik veel huitvleis gegeete is metde kermis en velde heef daar een eerste preis ge-wonne want nellie van smittoon heef daar in eenzaal met ooperaazanger de zambaa mooge danseboven op de buun gans alleen en toen kreeg ze nogeen kusje van die meneer dat was de eerste preisen vinde jullie niet een enorm succes voor velde he

jonges en dat zeg joepie van de koster ook en diedoet over 14 daage zein eerste kommunie en danmoete jullie hem allemaal een kaart stuure hoorjonges dat vint hei beestig schon en jullie hoeve niksanders te schreive as aan joepie van de koster tevelde in nederland dat komp alteid aan want zowoont er in velde maar een zeker niet vergeete hoormaar de lange van kelkus in schandele hoeve jullieniet te felisietere want die greepe ze zonder agter-lig op zein fiets en toen wis hei niet meer presieshoe hei heete en meer weet ik ook niet maar heiweet nou goet hoe hei heet dat weet ik wel enzondag is de fanvaar naar schandelse kermis geweesspeule en der was een enorm pebliek van struike enpaarde en boome en loeiende koeje maar de mensedeeje net of ze weer geevakueerd ware naar utnoorde alleen bei soberjee leefde der nog en toenheef konraate jan van de fanvaar gesprooke en hemgefelissieteerd dat hei ut al 20 jaar in schandele heefkunne volhouwe en toen gaf soberjee een hoop bieren toen kwam toon de stierevegter en die gaf ooknog een paar rontjes maar savons hebbe ze welooveral moogge koffie drinke dus dat viel tog weermee en nu ga ik weer naar bet en wens jullie weerallemaal heel veel groete ok van joepie van dekoster die jullie niet moge vergete met de kommu-nie en welteruste van FRENSKE.  F.V.

Verlaagd tarief rijbewijskeuring voor KBO-leden.
Als u 75 bent geweest, dient u bij verlenging vanhet rijbewijs medisch gekeurd te worden. Leden van de KBO kunnen daarvoor tegen de gere-duceerde prijs ad € 40,00 terecht bij een aantalartsen in de buurt. U kunt contact opnemen met hetafsprakenbureau van Rijbewijskeuringsarts: 036-7200911.

Zij keuren op diverse locaties in Limburg, waaronderin Venlo (Blerick). De kosten van de keuring dient ter plekke contantte worden voldaan. Men dient het KBO-ledenpasjemee te nemen naar de keuring. 

Um euver nao te dinke...
In de kleinste zekskes zitte altied de fijnste gekruui-en. Ut optimisme van eine gezonde mins dat is noeitsmeug. De kunst is um zoeë te laeve wie ut dich altied euverkumpt. De waorheid die vreeij is gemaakt is de waorheiddie we neet wille huure. De kins dinge dieste aan dichzelf ontkent echt noeitsverandere. Geluk is wat hieël onverwacht kumpt en dat vluugtas eine vlinder veurbeej.

De hebs noeits verlaore as dich duis opgaeve, maarde mos ut wal iers proberen. Dao is noeits eine nacht gewaes zonder dat d'r einemorge kwaam. Eine mins is gelukkig as haen te vreeije is met watveur um bereikbaar is. De kins neet probere um dinge te doon, de mos diedinge gewoeën doon.   Frans Theeuwen9-11-2020 
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2020  …. Wat een jaar!
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. 'Corona' was het gesprek van de dag.Maar … er gebeurde nog veel meer. Weet u het nog? Deze quiz is een idee van KBO-lid Louis Brüll en door hem uitgewerkt. Het zou mooi zijn als u de quiz-vragen ofwel zelf, of samen met bijvoorbeeld een familielid / goede kennis weet op te lossen. Benieuwdnaar de juiste antwoorden? Nog even geduld, deze worden eind februari gepubliceerd in Nieuwsbrief 140.
1. januari  De stropdas van Willem-Alexander werd afgeknipt.Waar gebeurde dat? a   Bij bezoek opvangtehuis daklozen Weertb   Presentatie Miljoenennotac   Ludiek gebeuren bij zijn verjaardag  2. februariCarnaval 2020. Op veel plaatsen ging de optochtniet door. Waarom? a   Gebrek aan deelnemersb   Overlast door stormc   Weinig animo bij publiek  3. maartOp veel plaatsen zag je een beer achter het raam.Waarom? a   Ze werden te koop aangebodenb   Afleiding voor kinderen     i.v.m. corona (speurtocht)c   Wereld-berendag  4. aprilEr waren het afgelopen jaar veel branden. Op dezefoto zie je: a   Grootste natuurbrand ooit in de Peelb   Brand na blikseminslag in Veldenc   Illegaal afval verbranden bij Zwart Water  5. meiOpvallende foto, gemaakt langs de Maas in Velden.Wat zie je? a   Boot van brug gevallenb   Achtergelaten als 'oud ijzer'c   Speedboot vaart oever op  6. juniWat is hier het nieuws ? a   Verdwaalde senior in parkb   Britse oorlogsveteraan wandelt miljoenen     bij elkaar t.b.v. coronac   Demonstratie rollatordansen

7. juliWaar zijn deze vrijwilligers hier in Velden mee bezig? a   Opruimwerkzaamheden sportparkb   Aanleg trimbaan seniorenc   Werkzaamheden Voedselbos  8. augustusAugustus was een zeer warme maand. Wat was op8 augustus de hoogste gemeten temperatuur inArcen? a   34,7 gradenb   39,2 gradenc   37    graden  9. septemberWat zie je op deze foto? a   Prinsjesdag in Grote Kerk in den Haagb   Verjaardagsfeest koningin Maximac   Verhuizing Binnenhof i.v.m. renovatie  10. oktoberDe koning biedt excuses aan. Waarom? a   Foto in badpak tijdens troonredeb   Niet doorgaan Koningsdag in Maastrichtc   Vakantiereis naar Griekenland  11. novemberVan welk Veldens meisje is deze geweldige foto? a   Marijn Petersb   Anouk van Heldenc   Jolijn Gerrits  12. decemberStorm, de laatste dagen van dit jaar. Waar viel eenboom op het woonhuis? a   Lijsterwegb   Schandeloc   Hasselderheidelaan  
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Nieuwe verenigingsbanner voor KBO Velden
In een tijd dat de agenda vanhet bestuur niet helemaalwordt bepaald door vereni-gingsactiviteiten, is er ruimtevoor andere zaken, die even-goed belangrijk zijn. Zo is hetidee ontstaan om meer aan-dacht te geven aan het presen-teren van onze vereniging bijeigen activiteiten en -waarmogelijk- bij andere evene-menten waar wij aan deelne-men. De KBO-vlag is daar min-der geschikt voor. Niet prak-tisch en bovendien achterhaalddoor de vernieuwing van hetKBO-logo. Op de vraag: ‘watdan’? viel al snel de keuze opeen banner. Vergelijk het met iets dat vroeger een‘banier’ of ‘standaard’ werd genoemd, maar dan ineen moderne, compacte en handzame uitvoering.Het presenteert de vereniging in een eigentijdse

vormgeving en frisse kleuren. Op het podium eenblikvanger zonder dominant te zijn. Het ontwerpvoor de nieuwe banner is gemaakt door IngridPingen-Keijers van grafisch ontwerpbureau IK-De-sign in Velden. Naast logo en verenigingsnaam is denieuwe banner voorzien van onze kernwaardenActief – Veelzijdig – Vitaal. Zoals gezegd, de banners (het zijn er twee) wordenin principe op het podium geplaatst bij verenigings-activiteiten. Zo wordt tevens onze verenigingsbandonderstreept. Bij de actie Kerstattentie was denieuwe banner voor het eerst te zien in onze standbij Plantencentrum Velden. De KBO-vlag, die vrijwel alleen werd gebruikt bij(kerkelijke) uitvaarten van leden, kan nu definitiefworden opgeborgen. In het vervolg kan de bannerbij afscheidsplechtigheden worden geplaatst indiende familie van het overleden lid daarom verzoekt. Bestuur KBO Velden

9



Voetbalclub 'Kraneveld'
De foto in dit artikel is beschikbaar gesteld door Leoen Anny Theelen-van Heugten. Mooi dat ze zelf -met een beetje hulp van de schoonzoon- deze fotomet een klein verhaal hebben gemaild. Het betrefteen foto van een voetbalclub van het ‘Kraneveld’ enomgeving die rond 1942 is gemaakt. 

 Op de foto poseren:Bovenste rij van links naar rechts: Frans Lenssen;Sraar Laarakkers; Jan Lenssen; Sjaak Kuijpers enPierre Theelen.Onderste rij van links naar rechts: Leo Theelen; JanTheelen; Berta Leenen; Joep Jacht en Sraar Nielis-sen.Destijds allemaal in de leeftijd tussen de 9 en 12 jaar. Leo en Anny vertellen iets over deze foto:“In die tijd werd er in elke buurt gevoetbald. Dejongens gingen samen naar school en trokken alsvrienden veel met elkaar op.  

Maar als het om voetballen ging, was iedereen fa-natiek aan de bal. De voetballers van het Kraneveldspeelden op een stuk land tussen de Kraneveldwegen de boerderij van Toën Kuijpers. Op initiatief van‘Meister’ Piet van den Heuvel’ werd een competitiegeorganiseerd met al die Veldense buurtvoetbal-clubjes. Die moesten dan wel een naam hebben. Zoheette het clubje van het dorp: KMD oftewel KleinMaar Dapper. De Schandelose voetballers -zijspeelden in een wei achter de Rieterhof- noemdenzich: ERDAL. Dat stond voor Elf Rappe DuivelsAchter Leer. In eerste instantie was de naam vande groep Kraneveld voetballers: Klop Uw Tegenstan-der. Maar meister Van den Heuvel vond de afkortingvan deze drie woorden op z’n zachtst gezegd nietzo heel gelukkig. Dus moest er een andere naamkomen. Na goed onderling overleg binnen het teamis het toen Kraneveld Voetbal Vereniging (KVV)geworden.” Op de foto -genomen voor de boerderij van het gezinTheelen aan het Kraneveld- vieren de jonge voet-ballers een feestje. Niet meer bekend is wat deaanleiding precies was. Hoe dan ook, Jan Lenssenlaat trots een flink bloemboeket zien, Broer Pierrespeelt accordeon en getoast wordt er met … koffie!Buurmeisje Berta Leenen trok altijd met hungroepje op dus zij was vanzelfsprekend ook van departij.  Hebt u een of meerdere oude foto’s waar een kortverhaaltje bij kan worden verteld, stuur even eenmailtje naar de redactie van Nieuwsbrief. Op blz. 8van de Nieuwsbrief vindt u het contactadres.   GvR
Wijsheden van Johan Cruijff Als je een speler ziet sprinten, is hij te laat vertrok-ken. Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste water is, is simpel voetballen. Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen,ben je er niet, dan ben je óf te vroeg óf te laat. Als je sneller wilt spelen, kun je wel harder lopen,maar in wezen bepaalt de bal de snelheid van hetspel. Als je op balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen,want er is maar één bal. Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie danmet de visie van anderen.                                               Gerarduskalender
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Door het Coronavirus is iedereen aan maatregelenen beperkingen gebonden. Vooral senioren/ouderendie minder mobiel en / of eenzaam zijn, hebben demeeste moeite met deze beperkingen. Deze mensenvoelen zich dikwijls het veiligst op de eigen kamerof in de directe omgeving van thuis. Om dit tedoorbreken is het heel mooi dat er partijen zijn dienaar senioren/ouderen komen en een activiteit or-ganiseren voor deze groep. Zo ook op vrijdag 13 december 2020 in de Rozenhof.Een afvaardiging van de bewonersgroep ‘De Rozen-hof’ en ‘de Megjes’ (Marij Uylings, Willy Verbeek enJeanne Clabbers) hebben een heel mooi programmamet voordrachten, zang en muziek samengesteldvoor de 32 bewoners van de Rozenhof. Fijn om tezien is dat de bewoners, waaronder veel van onzeKBO-leden, genieten van deze goed verzorgde enontspannen middag. Met voldoende onderlinge af-stand wordt goed rekening gehouden. In het ruime,maar wel iets kouder Atrium in de Rozenhof is watdikkere kleding of een jas toch wel gewenst. De tijdvliegt om en iedereen vindt het heel gezellig. Hele-maal geweldig is, dat op het einde van de middag‘de Megjes’ met het liedje ‘Geneet van ’t laeve’ vanSjef Diederen de bewoners en vrijwilligers zoverkrijgen dat ze volop meezingen en ‘sjoenkele’.

Op de fotocollage ziet u een gedicht van bewoonsterRini Van Maanen, dat grotendeels gaat over dezemooie middag. Niet onvermeld wil ik verder laten de komst vankinderen van de basisschool die volgend jaar de 1eH. Communie doen. Zij hebben mooie papierenbloemen gemaakt die door vrijwilligers aan allebewoners worden overhandigd. Ook de kinderen vande JFK  hebben aan de bewoners van de Rozenhofgedacht (zie ook kleine foto's in de collage). Zijhebben een mooi gekleurd spandoek gemaaktwaarop handafdrukken, een vaas met bloemen ende tekst  ‘Alle kids van de JFK zwaaien naar jullie’in verf zijn weergegeven. Kortom: Allemaal ontzet-tend mooie initiatieven die in deze moeilijke tijdbijzonder welkom zijn voor de groep ouderen die inde Rozenhof woont. Namens alle bewoners en vrijwilligers: van hartebedankt voor  het optreden van ‘de Megjes’. Zekeris ook veel dank verschuldigd voor de welgemeendeacties van de kinderen en van alle vrijwilligers. Samen kunnen we meer! ’Velde veur elkaar’  GvR

Optreden van 'de Megjes' in de Rozenhof
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