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Sfeerimpressie van het kienen
Regelmatig maak ik enkele foto’s van een bepaalde
KBO-activiteit. Deze foto’s -eventueel aangevuld
met een korte tekst- worden dan opgenomen in onze
Nieuwsbrief. Deze keer bezoek ik de activiteit ‘kie-
nen’ die elke 1ste en 3e woensdag van de maand in
de Rozenhof wordt gehouden.
 
Als ik woensdag 20 oktober de gezellige ruimte in
de Rozenhof binnenkom, is het kienen al volop bezig.
Truus noemt de kiennummers en Ina zet deze
nummers voor controle op een afzonderlijk bord.
Nadat ik gevraagd heb of ik een paar foto’s mag
maken voor de Nieuwsbrief, loop ik een tijdje later
door de gemeenschapsruimte en maak een aantal
foto’s. Daarna ga ik ook aan de tafel zitten om het 
kienen even te volgen. Het valt me direct op dat het
muisstil is als de nummers worden afgeroepen. Als
er echter ‘kien’ wordt geroepen dan vliegen de op-
merkingen over de tafel.  Zo van: ‘Ik zat ook

scherp’ of ‘Jij bent een geluksvogel vandaag’ en
‘Truus, roep eens wat andere nummers’.
 
In de pauze wordt me ook een kop koffie aangebo-
den die Annie tussentijds voor de ruim 20 personen
heeft gezet. Ook een koekje hoort er bij. Mijn in-
drukken na een uurtje zijn: ‘Het is er gezellig, tijd
om te ontspannen is er voldoende, maar tussentijds
moeten de deelnemers goed opletten dat ze het
afgeroepen nummer ook afdekken. Dus ook nog een
beetje hersengymnastiek is van toepassing.
 
Zin om ook eens mee te doen? Loop vrijblijvend
binnen op de 1ste en 3e woensdagmiddag van de
maand (vanaf 13.30 uur). Proef de sfeer en probeer
het gewoon eens.
 
 
GvR
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Uitslag Rabo ClubSupport 2021 bekend
Op dinsdag 9 november jl. maakte Rabobank
Noord-Limburg de uitkomst bekend van de actie
Rabo ClubSupport. In de eerste drie weken van
oktober konden leden van de Rabobank hun stem
uitbrengen op drie verenigingen naar eigen keuze.
Op KBO Velden zijn 67 stemmen uitgebracht en dat
aantal levert voor onze vereniging een opbrengst
van € 420,- op.
 
In heel Noord-Limburg hebben 669 verenigingen
meegedaan aan deze sympathieke actie. Ruim
33.000 stemmen werden uitgebracht. Net als vorig
jaar was er een totaalbedrag van € 225.000,- te
verdelen. De opzet van de actie was dit jaar anders.
Als lid van de Rabobank kon je vorig jaar 5 stemmen
uitbrengen, waarvan je er twee aan één club kon
geven. Kort voor de start van de actie dit jaar werd
bekend, dat elk lid maar drie stemmen mocht uit-
brengen. Bovendien kon je aan elke vereniging maar
één stem geven. Daardoor is een vergelijking van

de opbrengsten met die van vorig jaar niet goed
mogelijk. In 2020 kregen we € 502,- met 123
stemmen. De stevige daling van het aantal stemmen
van 123 naar 67 ligt er voor een groot deel aan, dat
elk Rabobanklid nog maar 3 stemmen mocht uit-
brengen. Deze verandering heeft wel tot gevolg, dat
het bedrag per stem een stuk hoger lag dan in 2020:
nu € 6,27 en vorig jaar € 4,08. Dit compenseert het
lagere aantal stemmen grotendeels.
 
Net als vorige jaren hebben we met vijf grote Vel-
dense verenigingen een oproep in het Klokje ge-
plaatst om op deze verenigingen te stemmen. Van
de in totaal 16 deelnemende Veldense verenigingen
aan Rabo ClubSupport kwam de Fanfare met de
hoogste score uit de bus. KBO Velden eindigde op
een -zeker verdienstelijke- vijfde plaats. Dank aan
allen die op KBO Velden hebben gestemd.
 
Bestuur KBO Velden

Kerstmiddag 2021
Hoewel we in de Nieuwsbrief
van oktober nog positief waren
betreffende de activiteiten,
moeten we nu hier jammer

genoeg toch op terugkomen. Helaas heeft het co-
ronavirus ons nog steeds in zijn greep. We vinden
het gezien de huidige maatregelingen en besmet-

tingen niet verantwoord om de kerstmiddag op 14
december door te laten gaan. Hopelijk kunnen er
het komende jaar weer eens wat meer activiteiten
plaatsvinden. We wensen toch iedereen fijne, maar
vooral gezonde feestdagen.
 
Het bestuur

Van de redactie
Van corona komen we maar niet af. Het virus slaagt
er in ons in zijn greep te houden. Ondanks vaccina-
tieprogramma’s en tal van beperkende maatrege-
len. Opnieuw kunnen bijeenkomsten, waarnaar we
verlangend hebben uitgekeken, niet doorgaan. Ook
onze vereniging wordt daarmee geconfronteerd.
Gelukkig kunnen de wekelijkse activiteiten in de
BMV overdag nog wel gewoon worden gehouden.
 

Wat de toekomst ons brengt? We moeten het af-
wachten. Intussen loopt het jaar ten einde en staan
we op de drempel van 2022.
 
De redactie wenst u allemaal een gezellige decem-
bermaand en fijne feestdagen. Geniet ervan en blijf
gezond.
 
Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
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Bloemschikken
 

Stadswandeling door Venlo
 

Mandarijntjes: hapklare vitamines
Mandarijnen zijn populair: Nederlanders eten jaar-
lijks gemiddeld 4 kilogram van deze citrusvrucht.
Logisch, want ze zijn lekker zoet en ook nog eens
een gezonde en slanke snack.
 

 
Van oktober tot en met februari zijn er mandarijnen
verkrijgbaar. Ze hebben veel zon nodig en groeien
dus in warme gebieden. Oorspronkelijk stamt de
mandarijnboom uit China, tegenwoordig komen

onze mandarijntjes uit bijvoorbeeld Spanje en Ma-
rokko. In sommige soorten, zoals de bekende Cle-
mentine, zitten weinig tot geen pitjes.
 
Twee stuks fruit
Het Voedingscentrum adviseert elke dag twee ons
groente en twee stuks fruit te eten. Een mandarijn
is natuurlijk niet zo groot als een sinaasappel.
Daarom tellen twee grote of drie kleine mandarijn-
tjes mee als één stuk fruit. Er zit iets minder vita-
mine C in dan in sinaasappels, zo’n 40 milligram per
100 gram. Bij het inblikken gaat de hoeveelheid
vitamine C hard achteruit, per 100 gram blijft er dan
maar zo’n 15 milligram vitamine C over. Mandarij-
nen bevatten wel meer vezels dan sinaasappels.
Bovendien zit er bèta-caroteen in. Dat zorgt bij
mandarijnen, net als bij wortelen en mango’s, voor
hun kenmerkende oranje kleur. Uw lichaam zet
bèta-caroteen om in vitamine A. Deze vitamine is
belangrijk voor gezonde ogen, botten en huid, maar
ook voor je weerstand.
 

Nieuwe activiteiten van KBO Velden? Vul de vragenlijst in!
KBO Velden biedt u een scala aan activiteiten. Van
‘Meer bewegen voor ouderen’ tot informatie- en
ontspanningsbijeenkomsten en nog veel meer.
 
Met 2022 in het verschiet; nu we elkaar weer kun-
nen ontmoeten en samen iets kunnen ondernemen,
is het een goed moment voor een verkenning van
nieuwe activiteiten. We hebben al enkele ideeën,
die ook voor jongere senioren interessant zijn.
 
Lekker bezig zijn ….
Wat dacht u van een workshop Italiaans koken,
gegeven door een echte Italiaanse dame? Of creatief
bezig zijn met stof: in een workshop, gegeven door
de uit Velden afkomstige fiber-kunstenares Tonny
in ‘t Zandt? Een stadswandeling door Venlo onder
leiding van de ervaren en welbespraakte stadsgids
Paul Haanen? Of liever de natuur in, natuurlijk be-
geleid door een deskundige gids. Bloemschikken,
gezellig naar de bioscoop, theater, de fiets op, of

liever deelnemen aan een gezellige spellenmiddag?
Sportief bezig zijn: wandelen, dansen, koersballen?
 
Wat wilt u graag gaan doen?
Dat willen we natuurlijk graag eerst weten. Wat zijn
uw interesses en welke belangstelling heeft u voor
nieuwe / andere activiteiten? Kortom: wat zijn uw
wensen. Bij deze Nieuwsbrief vindt u als bijlage een
vragenlijst. Op deze lijst staat een aantal mogelijke
activiteiten. Met de vraag per activiteit door aan-
kruisen aan te geven wat u daarvan vindt. Ook mag
u uiteraard zelf ideeën en suggesties opschrijven.
Hebt u het formulier ingevuld? Doe het dan bij een
van de bestuursleden in de brievenbus. De inlever-
adressen vindt u op de laatste pagina van de vra-
genlijst. Graag vóór 15 december a.s. Alvast be-
dankt voor uw medewerking. Met uw hulp maken
we er samen een mooi programma van!
 
Louis Brüll, Annie van Heesch en Nardje Lenssen
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Brief van “Frenske” van de Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 4e Jaargang num-
mer 3, van 1 – 15 December 1949
 
liefe jonges,
gelukkig heef joepie van de koster
nu ok een bril voor zein kop gekreege
en hei hat hem al 3 uur en toen was
hei nog niet kapot en als hei nu in

de gool staat en ik schiet draait hei zig gauw ut
agterste voorre en jet van smittei van bakkus hant
is in vendele met de fiets teege een nieje stoep
aangevlooge en die ziet nu al veertien daage niets
dan sterre en ze hat nog wel sinterklaas in de tes
en o jonges deeze week heef wies van smittei
kooppere bruilof gehat en ik en joeppie zein saam-
me gaan flisieteere en ze was der heel blei mee en
wei hebbe saame een tas sjookoolaat gekreege en
toen we buiten kwaamen voelde we hem al goed
zitte en haj van arie de jong is ok getrouwt en nu
hatte zein kaammeraadde hem een geittebok kedoo
gedaan en die naame ze savons mee naar de brui-
lof en zette hem bove op de tafel en na 10 minuute
waarre der al 4 vrouwlui van de weerelt af gezak en
zaage niks meer dan het walhalla en ze hatte hem
nog wel met een ganse fles oodeklonje in gesmeert
en onze fanfaare staat er beestig goed op want die
hatte de voorige week een fees en hebbe ze beina
80 meter braatwors opgegeete en ivoo heef nu fees
met een kalf en jeu lomme is vanaavont met een
ganse bus uit indieje truggekomme en hei liet de

bus eens over de merret reije om te zien of de
merret puus der nog waare en toen hei die zag was
hei zo blei dat hei traane van bleitschap beukte en
toen begon joeppie van de koster ook maar te beuke
en de boerre moette nu allemaal in vendele hun
verkus gaan slagte en der zein der een heele hoop
die daar mee bovve want tieze frans van ut hetje
kreeg een varke trug zonder staart en frans janse
kreeg der een met 2 staardjes hoe kan dat nou he
jonges en een verschrikkeluk drama heef zig op de
hei bei van de ven zein lies afgespeeld daar was de
ganse huishouwe krank geworre en toen kwam de
veears om naar de waterput te keike en toen vonde
ze daar heel alleen same met hun beitjes de kater
van mulders lei en de kat van van de ven zein lies
in de put verdronke snappe jullie nou zowat jonges
ikke niet en joeppie van de koster ok niet en de
stierhouwerij heef een nieje gekrege en die is al 33
keer kampioen van amsterdam en van drente ge-
wees en die weeg dertien hondert kielloo en jaap
van wils heef gezeg wanneer die je op je teene stamp
heb je een eksters oog dat gaat gouw he jonges en
nu ga ik weer gouw naar bet want zwarte peter keik
overal door de raamme en daar heb ik schrik voor
en wens ik jullie ok van joeppie van de koster een
reuse sinterklaas en veel groette van jullie eeeenig
liefhebbende “Frenske”
 
 
F.V.

Negatieve calorieën
Van mandarijnen wordt wel gedacht dat ze zoge-
naamde negatieve calorieën leveren. Ze zouden zo
weinig calorieën bevatten dat het verteren ervan
meer energie kost dan erin zit. Helaas is het hele
negatieve calorieën-fenomeen een fabeltje. De
vertering van voedsel kost wel wat calorieën, maar
echt niet zo veel dat u meteen uw hele mandarijntje
weer verbrandt. Toch is een mandarijn een hartstik-
ke slank tussendoortje, één vrucht van 55 gram
bevat maar 25 kilocalorieën.
 
Pas op voor schimmel
Mandarijnen zijn gevoelig voor schimmel, daarom
krijgen ze na de oogst meestal een behandeling met
een antischimmelmiddel. Wilt u de schil raspen, was
deze dan eerst grondig, dan is er geen gevaar voor
de gezondheid. Let bij de aankoop op of er toch geen
beschimmeld of beschadigd exemplaar verstopt zit
 
 

 
in het netje. Schimmels verspreiden zich snel in fruit,
dus gooi een mandarijn met een plekje meteen weg.
De schil moet mooi glanzen en niet rimpelig zijn en
kan variëren van groengelig tot knaloranje. Bewaar
mandarijnen buiten de koelkast, maar wel op een
koele, donkere plek. Dan blijven ze vijf tot tien dagen
goed. Mandarijnen kunt u makkelijk met de hand
pellen en zo uit de hand eten. De zoete partjes
smaken ook goed in een (vruchten)salade, in de
yoghurt of kwark en uitgeperst in smoothies en
sapjes.
 
 
 
Bronnen: Plus Online: Voedingscentrum, Vitamine
Informatie Bureau, Groenten Fruit Bureau Afbeel-
ding: Getty Images - Jolanda Niemantsverdriet 

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.

Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 26 januari 2022   
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Oude foto van de Rijksweg in Velden
De foto bij dit artikel is een oude foto die de mees-
te mensen waarschijnlijk nooit eerder hebben ge-
zien. Een scan van deze foto is aan de redactie van
de KBO Velden beschikbaar gesteld door Bart van
den Hombergh van Hostellerie De Maasduinen. Dank
daarvoor. We vinden het heel fijn om deze foto in
onze Nieuwsbrief te plaatsen en zo aan onze leden
te laten zien.
 
Verder maken we van de gelegenheid gebruik om 3
vragen aan onze leden voor te leggen.
 
1. Heb je een idee op welk punt op de Rijksweg in
    Velden de fotograaf heeft gestaan om de foto te
    maken?

2. Rond welk jaar zou deze foto gemaakt kunnen
    zijn?
 
3. Kun je iets meer vertellen over deze foto
    (woningen, wegdek, omgeving etc.)?
 
Heb je een antwoord op deze vragen -of kun je iets
vertellen over andere zaken op deze foto- geef het
door aan de redactie.
 
In een volgende Nieuwsbrief komen we er op terug
en gaan in op de ontvangen reacties.
 
GvR
 

Worden er nog veel nieuwjaarswensen per kaart verstuurd?
Worden er in het huidige digitale
tijdperk nog veel nieuwjaarswensen
per kaart verstuurd? 
 
Het is maar wat je veel noemt, want
hoewel december voor Post.nl nog
steeds de drukste maand van het
jaar is, keldert het aantal verstuurde
kerstkaarten elk jaar weer. Correcte
cijfers geeft het bedrijf niet, dat is

vertrouwelijke informatie volgens een woordvoer-
ster, maar de prognose die elk jaar wordt gemaakt,
wil ze wel delen. Daaruit blijkt dat het aantal post-

stukken dat naar verwachting verwerkt zou worden
tijdens de feestdagen van 200 miljoen in 2005 naar
180 miljoen in 2010 via 130 miljoen in 2014 was
gedaald tot 85 miljoen in 2017. Dus hoewel er nog
steeds wel mensen zijn die hun kerst- en nieuw-
jaarswensen ouderwets met de post verzenden, is
dat vergeleken met voorheen een schijntje. Het zijn
met name de oudere zenders en ontvangers die een
persoonlijk kaartje nog steeds op prijs stellen.
             
                                           
Bron Quest
Ben Gelaudemans
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Uit de bestuursvergadering van 3 november 2021
De vergadering wordt geleid
door plaatsvervangend voor-
zitter Louis Brüll.
 
Voor de aanmelding van nieu-
we leden is secretaris Marie-
José Peters voorlopig het aan-

                             spreekpunt.
 
Vanuit BMV De Vilgaard is het verzoek gekomen om
de biljarts te verplaatsen. Deze staan nu in de
ruimte van de bibliotheek, maar deze plek is nodig
voor de Open Inloop. In nauwe samenspraak met
de biljartgroep wordt een verantwoorde nieuwe
locatie in de gemeenschappelijke ruimte van de BMV
gekozen.
 
Er wordt teruggeblikt op de Besturendag KBO Regio
Peel en Maas - Venlo. Deze is op 27 oktober jl.
gehouden te Meijel. Vijf bestuursleden van KBO
Velden hebben hieraan deelgenomen. De organise-
rende vereniging (KBO Meijel) bood een goed ver-
zorgd programma waarin duidelijk naar voren kwam
wat senioren voor een gemeenschap kunnen bete-
kenen. Tevens een goede gelegenheid om van ge-
dachten te wisselen met andere bestuursleden over
actuele thema's. Elders in deze Nieuwsbrief een
impressie van deze dag.

De vragenlijst voor de enquête naar interesses en
behoefte aan nieuwe / andere verenigingsactivitei-
ten wordt vastgesteld. De lijst telt 4 pagina’s en is
als bijlage aan deze Nieuwsbrief toegevoegd. In een
artikel in deze Nieuwsbrief meer uitleg. Na invulling
kan de lijst bij een van de bestuursleden worden
ingeleverd. Wij hopen veel ingevulde formulieren
terug te ontvangen.
 
Het programma voor de kerstmiddag van dinsdag
14 december a.s. is gereed. Deelname is op basis
van aanmelding en de eigen bijdrage is € 10,-.
NB: inmiddels is besloten om vanwege de corona-
situatie de kerstmiddag niet door te laten gaan.
 
Het overzicht van verenigingsactiviteiten voor 2022
met data, tijden en locaties wordt vastgesteld. De
leden ontvangen het uitgewerkte Jaarprogramma in
januari a.s.
 
De datum van de dagtocht per bus is dinsdag 24
mei 2022. Opstapplaats is bij de BMV in plaats van
op de Markt. Dit vanwege de veiligheid. Nadere
informatie volgt te zijner tijd.
 
 
HL
 

Impressie Besturendag KBO in Meijel
Ruim 50 bestuursleden van KBO-afdelingen in de
gemeenten Venlo, Peel en Maas en Beesel togen op
woensdag 27 oktober naar Meijel voor de jaarlijkse
besturendag voor KBO-verenigingen in deze regio.
 

 
Namens KBO Velden namen vijf bestuursleden deel.
Vorig jaar ging de besturendag niet door en dit jaar

viel de eer te beurt aan KBO Meijel om deze editie
te organiseren. Dat deden ze met verve. De ont-
moetingsbijeenkomst is een mooie gelegenheid om
uitgebreid kennis te maken met een andere KBO-
afdeling. En ook om met bestuursleden van de
deelnemende verenigingen van gedachten te wis-
selen over wederzijdse ervaringen en ideeën voor
de toekomst.
 
KBO Meijel heeft als ‘gastheer’ en organisator van
deze dag een uitgekiend programma opgesteld. De
hoofdmoot bestaat uit kennis maken met Meijel door
‘excursies’ naar een viertal plekken. Voor dit doel
zijn de deelnemers in vier groepen ingedeeld, zodat
iedereen alle plekken kan bezoeken. Op elke plek
wordt uitleg gegeven. Aan het eind worden telkens
actuele thema’s besproken, die binnen de KBO ei-
genlijk iedereen raken. Tussendoor is er volop ge-
legenheid voor onderling contact.

Mutaties ledenbestand KBO Velden
Periode 16 juli 2021 - 1 november 2021
 
Nieuwe leden
Dhr. J. en mevr. A. Geelen-Boonen Lingsendijk
Velden; Mevr. M. Okkerse Rozenhof Velden.
 
Overleden leden
Dhr. J. Lommen Rijksweg Velden; Dhr. C. van der

Zanden Schandelo Velden.
 
Leden afgemeld
Dhr. T. en mevr. C. Geurts-Janssen Markt Velden.
 
 
Totaal aantal leden per 1 november 2021: 406
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Op het schema staat als eerste een bezoek aan de
buiten Meijel gelegen Vossenberg. Daar zijn vóór de
oorlog negen kazematten gebouwd als onderdeel
van de verdedigingslinie Peel-Raamstelling. Geheel
in stijl worden de deelnemers in antieke legervoer-
tuigen naar de plaats van bestemming gebracht en
na afloop op dezelfde manier ook weer terug. Bij
deze ring van kazematten is bij de viering van 75
jaar bevrijding in 2019 een 22 meter hoge uitkijk-
toren geplaatst met de naam ‘Belfort’, dat wil zeggen
‘bewaker van de vrede’. Deze toren, waar je al
klimmend de geschiedenis van de Peel kunt bekij-
ken, biedt een schitterend uitzicht over het uitge-
strekte Peellandschap.
 

 
Terug in het dorp wordt het museum Truijenhof
bezocht. Meijel is onlosmakelijk verbonden met de
ontwikkeling van de Peel-ontginning. Veel is hier-
over te zien en te beleven in dit museum waar je
als het ware wordt meegenomen naar het harde
leven van de turfstekers en het zware boerenwerk
in vroegere dagen. De ‘kathedraal van de Peel’, zo
staat de in 1955 gebouwde kerk van Meijel bekend.
Van binnen in witte steen uitgevoerd met veel
lichte ramen. Transparant en open, dat is de sym-
bolische uitstraling van deze kerk. Door de dag lopen
er geregeld mensen binnen. Als laatste is St. Jozef-
hof aan de beurt voor een bezoek. Een prachtig
woon- en zorgcomplex voor 72 ouderen uit Meijel
en omgeving. Er is een sterke interactie met het
dorp. Zo kunnen senioren uit Meijel gebruik maken
van het restaurant, deelnemen aan activiteiten, zo-
 
 
 
 

als bewegen. Er wordt jaarlijks een ‘scootmobielen-
tocht’ georganiseerd. De Dagbesteding (Open In-
loop) in het complex is dagelijks open van ‘acht tot
acht’ en is ook zonder indicatie toegankelijk. Sterk
punt is dat al deze activiteiten mogelijk zijn door de
grote inzet van vrijwilligers: in totaal maar liefst 150
mensen (met name senioren) zetten zich in voor
alle activiteiten die voor bewoners en bezoekers
worden georganiseerd. Bij het kiezen van activitei-
ten wordt vooral gekeken naar wat mensen willen.
 
Tijdens dit programma zie je hoe groot de inbreng
van senioren is in de plaatselijke gemeenschap. Of
het nu het team van de Vossenberg is, de kerk,
heemkunde of zorgvrijwilligers, veel senioren zetten
hun kennis en tijd in voor zaken die er toe doen.
Samen vormen zij een belangrijke pijler voor een
actieve dorpsgemeenschap. Velen van hen zijn ook
nog eens lid van de plaatselijke KBO, waar ze elkaar
treffen. Zo is de KBO een vereniging die een ver-
bindende factor is en daarmee van grote waarde.
Het is een uitdaging om dat zo te houden en verder
uit te bouwen. Die uitdagingen komen ook naar
voren in de thema’s waarover bij elk programmadeel
van gedachten wordt gewisseld. Zoals: hoe kunnen
we als KBO jongere mensen binden en boeien en
wat voor activiteiten zijn daarvoor nodig? Of: kan
de KBO in een plaatselijke gemeenschap een goede
samenwerkingspartner zijn voor andere verenigin-
gen en groepen? Een andere prangende vraag is:
waar liggen onze grenzen als belangenbehartiger
van senioren? Daar lijkt onze kracht vooral te liggen
in het signaleren waar behoefte aan is en zorgen
voor informatie en advies waar nodig. ‘Netwerken’
kan hierbij helpen, zeker als het om zaken als inko-
men, wonen en zorgvoorzieningen gaat.
 
Een belangrijke conclusie van deze dag is wel: ga
uit van je eigen kracht en versterk die zo veel mo-
gelijk. Zo blijf je als KBO een vereniging die er toe
doet.
 
Foto's: GvR
Tekst: HL

Doortje Jeucken gehuldigd

 

Na de H. Mis op zondag 21 november jl. is Doortje
door het kerkbestuur in het zonnetje gezet. Al 50
jaar maakt ze deel uit van het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Andreas.
 
Pastoor Müller bedankte haar voor haar inzet voor
het Kerkelijk Zangkoor en van het kerkbestuur
ontving ze bloemen en een mooie, ingelijste pente-
kening van de H. Andreaskerk. Doortje, lid van onze
KBO, was blij verrast met deze onverwachte huldi-
ging.
 
Op de foto poseert ze samen met haar familie.
 
GvR
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