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Van de redactie
Eindelijk! Het is zover: goed nieuws dat we na an-
derhalf jaar afscheid mogen nemen van de ‘ander-
halve meter samenleving’. Ingevoerd in maart vorig
jaar aan het begin van de onzekere periode die ons
te wachten stond. Niemand die toen kon vermoeden
dat die ‘anderhalve meter’ zo’n lange tijd zo’n grote
invloed op ons dagelijks leven zou gaan hebben en
voor zoveel beperkingen zou zorgen. Gelukkig is het
nu zover, dat verantwoord van deze maatregel af-
scheid kan worden genomen. De markeringen van
verplichte looproutes kunnen we negeren. De
strepen en pijlen zullen geleidelijk vervagen of ze
worden weggehaald. Het gaat beslist comfortabeler
voelen. Geleidelijk was in de afgelopen maanden al
‘het slot’ van onze samenleving af gegaan. Zo
konden we in juni gelukkig ook weer beginnen met
onze wekelijkse en tweewekelijkse activiteiten.
Nadat de regering de teugels eind juni wat al te
voortvarend had laten vieren, kwam er begin juli al
snel weer een aanscherping.
 
Zo moest het doek vallen voor de 43e editie van de
Veldense Dorpsfeesten in het weekeinde van 10, 11
en 12 september. Het programma was al aangepast,
waarbij onder andere het ‘Sentiment in de Tent’ op
de zaterdag werd geschrapt. Een flinke domper, ook
voor de organisatie, die een uitgekiend palet aan
entertainment klaar had. Dat wacht nu tot volgend
jaar en wat in het vat zit verzuurt nu eenmaal niet.

Het loslaten van de ‘anderhalve meter’ betekent ook
dat we weer kunnen denken aan groepsbijeenkom-
sten. Hoewel we op de kortere termijn nog geen
themabijeenkomsten gaan houden, werkt het be-
stuur wel met vertrouwen aan het kerstprogramma
dat voor dinsdag 14 december a.s. op de rol staat.
Met als uitdaging hier weer een mooi en gezellig
evenement van te maken.
 
In de Nieuwsbrief brengen we weer een aantal on-
derwerpen die hopelijk in de smaak zullen vallen.
Nu het 65 jaar is geleden dat KBO Velden werd
opgericht, laten we met een uitgebreide fotocollage
de jaren 2006 t/m 2010 de revue passeren. Daar-
naast vragen we onder andere aandacht voor onze
MBVO-activiteiten, in het bijzonder het volksdan-
sen, maar ook country- en linedance en het zitdan-
sen. Gezonde beweging en ontspanning onder
deskundige begeleiding. Wellicht iets voor u? In
ieder geval wensen we u veel plezier met deze
Nieuwsbrief!
 
 
Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
 
 
Agenda oktober 2021
Alle wekelijkse / tweewekelijkse activiteiten.
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Sport en bewegen voor 55+   

Te oud om te bewegen? Zeker niet!
Kom meedoen met MBVO - Volksdansen.
Bij het volksdansen worden diverse dansen uit
verschillende landen gedaan. Op de vrolijke klanken
van folkloristische muziek wordt in groepsverband

gedanst. Beweegplezier en sociaal contact zijn
daarbij erg belangrijk.
De lessen worden gegeven door Thea Brader.
Iedere maandag om 14.00 uur kunt u terecht in BMV
De Vilgaard. Thea biedt een supergezellige en
laagdrempelige les aan van een uur.
 
Kom de komende weken eens vrijblijvend
meedoen!
 
Meer informatie: Thea Brader 077-4772812

Cor van der Zanden overleden
Op woensdag 18 augustus
jl. overleed Cor van der
Zanden. Onverwacht mo-
esten we afscheid van
hem nemen. Cor is 12 jaar
bestuurslid geweest, waar-
van bijna 11 jaar als pen-
ningmeester. Consequent
en nauwgezet heeft hij al
die jaren de financiën van

onze vereniging beheerd. Tijdens de laatst gehou-
den Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2020

legde hij zijn bestuurstaken neer. Wel bleef hij
daarna als vrijwilliger de ledenadministratie verzor-
gen. Dit werk heeft hij tot op het laatst voor zijn
rekening genomen. Ook heeft hij via SeniorWeb
computerles gegeven aan senioren in Velden.
 
Met waardering voor het vele werk dat Cor voor KBO
Velden heeft gedaan en zijn grote betrokkenheid bij
onze vereniging blijven we hem in herinnering
houden. Ina en familie: veel sterkte gewenst in de
komende tijd.
 

Rabo ClubSupport 2021: stem op KBO Velden!
Nu cultuur-, sport- en
ontspanningsactiviteiten
na een lange periode
van gedwongen stil-
stand weer op gang

komen, blijkt eens te meer hoe belangrijk vereni-
gingen zijn voor het gemeenschapsleven. Samen-
komen, elkaar ontmoeten en ontspannen. Rabo-
bank Noord-Limburg ondersteunt ook dit jaar
plaatselijke verenigingen met de actie Rabo Club-
Support. Dit levert direct geld op voor de vereniging.
 
KBO Velden neemt net als de vorige jaren weer deel
aan deze actie. Als lid kun je door te stemmen op
onze vereniging, letterlijk ‘een duit in het zakje
doen’. De KBO is een grote vereniging in Velden en
als zoveel mogelijk leden hun stem uitbrengen, le-
vert dat beslist een mooi bedrag op. Dit helpt ons
om onze activiteiten in stand te houden en waar
mogelijk uit te breiden.
 
Heb je een Rabobank-rekening en ben je tevens lid
van de Rabobank? Breng dan tussen 4 en 25 ok-
tober a.s. je stem uit. Je mag zelfs 2 stemmen
uitbrengen op KBO Velden!
 
Stemmen kan via Rabo Internetbankieren of met de
Rabo App.

Doorloop de volgende stappen:
Bij Rabo Internetbankieren
- Algemeen, Lidmaatschap aanklikken
Met de Rabo-App
- Onder op de balk ‘Service’ (tandwieltje) aanklikken
- Kies: Lidmaatschap
Vervolgens in beide programma’s:
- Rabo ClubSupport aanklikken.
  Hier kun je je als lid aanmelden (als je dat nog niet 
  bent) en straks stemmen.
- Bij stemmen; minimaal 3 en maximaal 5 clubs   
  selecteren en de punten verdelen.
- Je stem bevestigen.
 
Samen met een paar andere grote Veldense vere-
nigingen gaat KBO Velden reclame maken voor Rabo
ClubSupport. Deze samenwerking dient om geza-
menlijk zo veel mogelijk stemmen voor deze vere-
nigingen te behalen.
 
Vragen over de actie of nadere uitleg over hoe te
stemmen? Neem gerust contact op met Jan Keijers:
tel. 077-4722482 of per email: jn.keijers@ziggo.nl
 
KBO Velden rekent op jullie stem(men)!
 
 
Bestuur KBO Velden
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Doe de Plus Fietsfeitjes Quiz!
In het PlusOnline Magazi-
ne was onderstaande Quiz
met een 7-tal vragen over
Fietsfeitjes in Nederland
opgenomen. Zin en tijd
om het juiste antwoord te
vinden op deze vragen?

Probeer het. Altijd leerzaam. Om te controleren
hoeveel antwoorden u goed heeft geraden, zijn voor
u op pagina 6 de juiste antwoorden met enige uitleg
in een lijstje samengevat.
 
1- Wat is dé fietsprovincie van Nederland (meest
aantal kilometer fietspad per km2)?
Keuze uit: Zuid-Holland; Noord-Holland; Utrecht.
 
2- Waar kun je het oudste fietspad van Nederland
vinden?
Keuze uit: Grote Markt (Groningen); De Ruijterkade
(Amsterdam); De Maliebaan (Utrecht).
 
3- Hoe lang geleden werd de eerste fiets gemaakt?
Keuze uit: ±200 jaar geleden; ±300 jaar geleden;
± 420 jaar geleden.

4- Wat is de inwoner/fiets verhouding in Nederland?
Keuze uit: Ruim 17 miljoen mensen en ruim 23
miljoen fietsen; ruim 17 miljoen mensen en ruim 19
miljoen fietsen; ruim 17 miljoen mensen en ruim 21
miljoen fietsen.
 
5- In welke provincie worden de meeste fietsen
gestolen?
Keuze uit: Noord-Holland; Zuid-Holland; Utrecht.
 
6- Welke leeftijdsgroep zit het meest op de fiets?
Keuze uit: Mensen tussen 50 en 56; Mensen tussen
12 en 16; Mensen tussen 64 en 69.
 
7- Hoeveel kilometers rijden (fietsen) Nederlanders
gemiddeld gezamenlijk per jaar?
Keuze uit: 15 miljard kilometer; 21 miljard kilome-
ter; 17 miljard kilometer.
 
 
 
Bron: PlusOnline Magazine
 
 

'In godsnaam, fietsers: bel!'
Als u regelmatig gaat wandelen of fietsen hebt u
ongetwijfeld ook wel eens te maken met gasten die
haast hebben en niet helemaal tevreden zijn met
het handelen van ons als fietser of voetganger.
 

foto van website: www.indebuurt.nl
 
Onderstaand een herkenbaar artikel over dit onder-
werp van Monique Parren dat onder de rubriek ‘OP
DE KORREL’ op 7 november 2020 in het dagblad De
Limburger heeft gestaan.
 
‘Ze draaien overuren, mijn wandelschoenen. Een
flinke slinger door de natuur is een fijne manier om
de zinnen te verzetten nu een boel andere dingen
niet kunnen. Lekker stappen tellen. In het groen
ebben alledaagse beslommeringen als vanzelf weg.
Met elke stap komen oplossingen voor problemen
dichterbij. Vaak ga ik zo in op de omgeving dat ik
me er alleen waan, maar niets is minder waar.
Wandelaars delen de ruimte met scooters, motors,
 
 

hardlopers en fietsers, variërend van ouderen met
achteruitkijkspiegels op het stuur van hun snelle
e-bike tot ik-doe-alsof-ik Dumoulin-ben- mannen.
Motors en scooters hoor je al van ver; ik mijd die
routes. Maar al die fietsers -uitzonderingen daarge-
laten- komen vaak sluipenderwijs dichterbij. Zij
hebben één ding gemeen: hun stalen ros ontbeert
een bel of die wordt niet gebruikt. Geloof me, een
argeloze wandelaar schrikt zich de pestpokken als
er weer iemand achterlangs schiet zonder waar-
schuwing. Is dat nu zoveel moeite? O wee, als ik
net een stap in je richting zet, met een arm zwaai
of besluit te stoppen om mijn veters te strikken. Dan
liggen we in een gordiaanse knoop op de grond. In
godsnaam, fietsers: bel! '
 
Opmerking: Wij (Henk Geelen en ondergetekende
Ger van Rensch) verzamelen al weer 9 jaar zwerf-
afval in Velden. Elke dinsdagmorgen gaan we op
stap en zo nu en dan zal het zijn dat we enige
overlast bezorgen op onze route tijdens het ‘prik-
ken’. Het karretje, de fietsen of wijzelf zullen niet
altijd op een geschikte plaats op het fietspad of de
weg staan of lopen. Veiligheid staat altijd bij ons
voorop en over het algemeen zijn de reacties van
de mensen die ons passeren zeer positief. Een heel
enkele keer ontvangen we een minder prettige
opmerking. Maar hoe dan ook, wij doen ons vrijwil-
ligerswerk met veel plezier en wat zou het fijn zijn
als mensen een ‘belletje’ laten horen als er volgens
hen enig gevaar in zicht is.
 
GvR
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Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 145
Bovenste rij van links naar rechts: pand Klooster-
straat tegenover het oude kerkhof; pand aan de
Rijksweg, voorheen heeft hier de familie Geelen
gewoond.
 
2e rij van links naar rechts: pand aan de Vilgert,
voorheen bewoond door de familie Hegger-Mooij;
pand aan de Oude Schandeloseweg.
 
 

3e rij van links naar rechts: pand Schoolstraat,
voorheen heeft hier de familie Ewalts gewoond;
wandpaneel in de wachtruimte van Apotheek St.
Andreas in de Kloosterstraat.
 
Onderste rij van links naar rechts: Hoogwaterhuis
aan de Ebberstraat; pand aan de Vilgert nabij Vil-
gertpad.                                                  
 
GvR

Waarom rusten moslims vrijdag, joden zaterdag en christe-
nen zondag?
Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op
die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.
God zegende de zevende dag en verklaarde die
heilig (……). Zo staat het in Genesis, het heilige
bijbelboek van de joden dat vertelt hoe God de aarde
schiep. Joden rusten daarom op de zevende dag:
de zaterdag. Ook christenen lezen Genesis, maar zij
rusten op zondag. Mogelijk omdat Jezus op een
zondag uit de dood verrees. Moslims beschouwen
Jezus als een belangrijke profeet, maar ze geloven
niet in zijn wederopstanding en dat maakt de zondag
voor hen minder belangrijk. Ze bidden op vrijdag

zoals in de Koran staat voorgeschreven, omdat
Adam op een vrijdag werd geschapen en het Laatste
Oordeel op een vrijdag zal plaatsvinden. Sommigen
hebben een praktische verklaring: de eerste mos-
lims woonden tussen veel Joden die op vrijdag
boodschappen deden voor hun rustdag zaterdag,
het was vrijdag dus lekker druk in de stad en
daardoor was er veel kans om gelovigen te bekeren.
 
 
Bron Quest
Ben Gelaudemans

Vrienden zijn als bomen
Vrienden
zijn als bomen:
ze wachten
tot je nog eens langs komt,
en ze zijn onverstoorbaar
als je wegblijft,
ook na maanden afwezigheid,
kan je de draad
weer opnemen,
omdat ondertussen
niets werd afgebroken.
 
Vrienden
zijn als bomen,
op een goede afstand
van elkaar geplant
zo moeten ze elkaar niets betwisten
ze kennen ook geen afgunst
maar nodigen wel elkaar uit
om hoger te groeien.
 
Vrienden
zijn als bomen
en bomen buigen niet
maar ze wuiven…       
                                                                             
tekst: Eugeen Laridon, 
ingezonden door MJP
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Antwoorden op de vragen over Fietsfeitjes in Nederland
Antwoord op vraag 1: Met 1,7 km fietspad per
vierkante kilometer is Zuid-Holland de absolute
koploper onder de provincies, gevolgd door Noord-
Holland (1,57) en Utrecht (1,29).
 
Antwoord op vraag 2: Het fietspad van de Maliebaan
(Utrecht) is geopend in 1885 en is daarmee het
oudste.
 
Antwoord op vraag 3: In het jaar dat Willem III is
geboren (1817) werd de allereerste fiets uitgevon-
den. Je kwam vooruit door te lopen, want pedalen
bestonden toen nog niet.
 
Antwoord op vraag 4: Inwoner/fiets verhouding in
Nederland is ruim 17 miljoen inwoners en 23 miljoen
fietsen.

Antwoord op vraag 5: In Noord-Holland is een
tweede slot op je fiets inderdaad geen slecht idee.
Op de tweede en derde plaats komen respectievelijk
Utrecht en Zuid-Holland.
 
Antwoord op vraag 6: Mensen tussen de 12 en 16
jaar zitten het meest op de fiets. Na die leeftijd
pakken mensen steeds meer de auto.
 
Antwoord op vraag 7: We fietsen gezamenlijk ge-
middeld 15 miljard kilometer per jaar. Daarnaast
fietsen we gemiddeld zo’n 880 kilometer per per-
soon, verdeeld over ongeveer 250 tot 300 fietsrit-
ten.
 
 
Bron: PlusOnline Magazine

januari  26 januari  
februari  23 februari  
maart  23 maart  
april  27 april  
mei  25 mei  

Verschijningsdata 2022 Nieuwsbrief en Magazine KBO-PCOB
Het Magazine KBO-PCOB verschijnt 10x per jaar bij alle leden van de KBO en de PCOB. Gelijktijdig met
dit blad ontvangen de KBO-leden in Velden -op woensdag- de eigen Nieuwsbrief.
 juni  29 juni  

augustus 24 augustus  
september 28 september  
oktober  26 oktober  
november 30 november  
 

Uit de bestuursvergadering van 1 september 2021
Net als de op 21 septem-
ber jl. geplande thema-
middag zal ook de toneel-
middag op 23 november
a.s. niet doorgaan. Wel
gaan we ervoor om onze
jaarlijkse kerstviering te
houden. Deze staat ge-

pland voor dinsdag 14 december 2021. De kerst-
middag mocht in de afgelopen jaren met telkens
zo’n 120 à 140 deelnemers op veel belangstelling
rekenen. We denken aan een gezellige middag in
kerstsfeer met muzikale invulling. Met de voorbe-
reidingen is inmiddels gestart. Ideeën voor de
verdere invulling zijn uiteraard van harte welkom!
 
Bij het volksdansen, country- en linedance en het
zitdansen -activiteiten onder de noemer van ‘Meer
Bewegen voor Ouderen’- is het aantal deelnemers
de laatste tijd gedaald. Ongetwijfeld mede als gevolg
van de lange periode van lockdown. Met name het
volksdansen bestaat nog uit een kleine groep.
Versterking is dringend gewenst. Want het zou
jammer zijn als we deze activiteit door te weinig
deelnemers zouden moeten staken. Daarom wordt
met een advertentie in het Klokje extra aandacht
gevestigd op deze leuke vorm van bewegen en
ontspanning. De advertentie is eveneens in deze
Nieuwsbrief opgenomen.
 

Cor van der Zanden verzorgde tot zijn overlijden de
ledenadministratie. Dit werk wordt voorlopig over-
genomen door Jan Keijers in samenwerking met
aspirant-bestuurslid Ian Cowan. Tot het moment
van definitieve invulling is Jan Keijers de contact-
persoon voor het verwerken van ledenmutaties.
 
Een redelijk constante groep maakt gebruik van
activiteiten en diensten die onze vereniging aan de
leden aanbiedt. Het zou interessant zijn te weten
waar de mensen die lid zijn van KBO Velden, be-
hoefte aan hebben. Om die reden wordt een enquê-
te opgezet waarmee deze behoefte in kaart kan
worden gebracht. De vragenlijst zal een plek krijgen
in een van de komende Nieuwsbrieven. Natuurlijk
hopen we op veel reacties!
 
Er wordt begonnen met de voorbereidingen van een
dagtocht per bus in het voorjaar van 2022. Als uit
een verkenning van de reiscommissie blijkt dat deze
busreis verantwoord kan plaatsvinden, gaat deze
commissie de verdere organisatie oppakken.
 
Voor 2022 is er weer gelegenheid om in te schrijven
voor een dagtocht met de Museum Plus Bus. Gezien
de goede ervaringen met deze reis twee jaar gele-
den, wordt de aanmelding binnenkort gedaan.
 
HL
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Foto’s collage Angelusklok Andreaskerk Velden: Willy van Herpen en Ger van Rensch.
 
 

Het luiden van het Angelus
Het merendeel van de senioren/ouderen weet on-
getwijfeld nog wat het Angelus luiden betekent. Bij
de jongere generatie is dit vrijwel niet meer bekend.
Onderstaand heel globaal iets over dit oude gebruik.
In het boek ‘Landlopen’ uitgebracht in 1979 zijn een
37-tal artikelen opgenomen van bijzondere situaties
of ontmoetingen met mensen in de regio. Een van
deze artikelen gaat over het Angelus luiden in de
Sint Tönniskapel in Aijen. Lei Coopmans, auteur van
dit boek, heeft met Gerrit Josten (een heel bekende
inwoner van Aijen en woonachtig bij de Sint Tönnis-
kapel) gesproken over dit onderwerp.
 
‘Vroeger, toen het koren nog met de zicht werd
gemaaid en de schoven met de hand werden ge-
bonden en opgezet, werd de middagklok al om half
twaalf geluid. De boeren staakten hun zware werk,
baden het Angelus en gingen te voet op weg naar
huis, waar om twaalf uur het eten op tafel stond.’
 
Al vijfentwintig jaar is hij de man die in Aijen de
kapelklok het teken laat geven voor het middagge-
bed en -eten.
 
‘En als ik er niet ben, dan doet Jaap, mijn broer,
het. Bovendien kent Aijen nog de traditie, dat als
iemand is gestorven de buurman van de overledene
daags daarna tussen elf en twaalf de klok luidt. Daar

moet ik weleens een handje bij helpen, want som-
migen kunnen de klok niet op gang krijgen. Als je
het touw maar laat vieren, gaat het vanzelf.’
 
Op Wikipedia staat over het Angelus luiden: 
‘Het Angelus (voluit Angelus Domini; in het Neder-
lands: de Engel des Heren) is een katholiek gebed
dat van oudsher (1571) driemaal daags gebeden
wordt: om zes uur 's morgens, twaalf uur 's middags
en zes uur 's avonds. Waar voorheen de gelovigen
hun werkzaamheden stopten om te bidden is dit
gebruik grotendeels in onbruik geraakt. Het gebed
wordt aangekondigd door het luiden van een kleine
klok, het Angelusklokje. Hierbij worden drie slagen
op de klok gegeven waarna een aanroep met 'Wees
gegroet, Maria' wordt gebeden. Nog tweemaal
volgen drie slagen op de klok met een nieuwe
aanroep en het Weesgegroet. Ten slotte wordt de
klok gedurende twee minuten geluid en wordt een
afsluitend gebed gebeden. Sinds paus Johannes
XXIII bestaat het gebruik dat de paus iedere zon-
dag, om 12 uur 's middags, voorgaat in het Ange-
lusgebed. Dat doet hij vanuit het raam van zijn
appartement in het Apostolisch Paleis. 's Zomers
doet hij dat vanuit het raam van zijn studeerkamer
in Castel Gandolfo. Na het Angelus spreekt de paus
een kort stichtelijk woord en begroet de pelgrims.
 

In het boek 'Andreaskerk Velden, in de tijd bekeken’
van de parochie H. Andreas Velden schrijven Hay
en Jan Lucassen over het Angelusklokje van onze
kerk het volgende: ‘Wat aanvankelijk al voor 1947
was gepland, gebeurde uiteindelijk in december
1949: de kleine klok voor het Angelustorentje werd
gegoten en in het torentje opgehangen. Het Ange-
lustorentje bevindt zich boven het middenschip en
kan alleen maar handmatig worden geluid. Het
opschrift van deze klok luidt: “Jacobus Maria
Hesselt A.D. 1949”. Uit de correspondentie over
deze klok blijkt, dat er sprake is van een verkeerde
notatie. Er had moeten staan: “Jacobus Maria

Hasselt”; de voornaam van prof Jansen, die van zijn
moeder Maria (Haenen) en Hasselt waar ze vandaan
kwamen (boerderij Conenhof).'
 
Opmerking: Wij woonden vroeger tegenover de H.
Catharinakerk in Wellerlooi. Ik herinner me nog dat
ik in het begin van de vijftiger jaren naar de pasto-
rie ging om mijnheer pastoor te vragen of ik mocht
luiden. Zodoende heb ik het Angelus regelmatig -al
dan niet met een beetje hulp- mogen luiden.
 
 
GvR      
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Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 27 oktober 2021   
 

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

Voor overige contactpersonen: zie Jaarprogramma.


