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Kerstattentie 2021 KBO Velden

Wat was het weer een tegenvaller: de eerste aankondiging van nieuwe beperkingen afgelopen november. Donkere wolken pakten zich al samen
boven de kerstmiddag, gepland voor dinsdag 14
december. Het zou de eerste grotere bijeenkomst
worden sinds lange tijd. Met volop vertrouwen is
gewerkt aan de voorbereiding. De organisatie stond
stevig in de steigers, of beter gezegd: was op dat
moment al nagenoeg rond. Het muziekprogramma
ingevuld, de lunch besteld; zelfs het aanmeldingsformulier klaar om gedrukt te worden. Na die eerste
donkere wolken zagen we de bui al hangen: met de
verdere aanscherping van de maatregelen vervliegt
het laatste sprankje hoop op een leuke middag in
kerstsfeer. Ook kan dan meteen een streep door de
nieuwjaarsbijeenkomst. Dan rijst meteen de vraag:
wat dan wel? De gedachten gaan al snel terug naar
vorig jaar; het jaar waarin een lange tijd vrijwel
niets mogelijk was. De kerst-amaryllis actie is toen
goed ontvangen en bleek een groot succes. Vandaar

het idee ook nu een leuke attentie aan te bieden om
iedereen toch een beetje een hart onder de riem te
steken. Daar is het immers om te doen. Na binnen
het bestuur een paar mogelijkheden verkend te
hebben, komt het plan om een attentie te kiezen
die gemakkelijk aan huis kan worden bezorgd. Bij
voorkeur iets dat in de brievenbus past. Zo is de
keuze gevallen op een assortiment chocolade
kerstbonbons, voorzien van een kerst- en nieuwjaarswens van de KBO. Klein maar fijn dus. Nardje
Lenssen en Annie van Heesch hebben de organisatie ervan op zich genomen. Mede dankzij de medewerking van Streekwinkel Het Vorst kon een mooi
pakketje worden samengesteld. Verpakt en voorzien van een kaartje namens KBO Velden, gedrukt
door Grafilom, hebben de bestuursleden de attentie
bezorgd bij de KBO-leden; op zo’n 300 adressen in
totaal. Ook nu is deze verrassing gewaardeerd. Dat
blijkt wel uit de ontvangen reacties. Zomaar een
greep uit de binnengekomen mailtjes: “wat een
leuke, lekkere verrassing” en: “een kerstattentie die
de Kerst niet zal halen”, of: “wat fijn, en nu maar
hopen dat we volgend jaar weer wel bij elkaar mogen
komen”. Ook reacties van mensen die je ontmoet
tijdens het bezorgen: “wat leuk dat jullie aan ons
denken”; “daar gaan we lekker van genieten”; “erg
bedankt en voor iedereen fijne dagen”.
Leuke reacties die aangeven, dat de aandacht op
prijs is gesteld en dat het ‘aardigheidje’ goed in de
smaak is gevallen. Het zou fijn zijn als het tij keert
en er in 2022 meer mogelijk is. Het meeste staat
nog in de sterren geschreven. Hopelijk kunnen we
er een mooi jaar van maken!
Bestuur KBO Velden

Het jaar 2021
Het jaar 2021 ligt al weer enkele weken achter ons. Opnieuw was 'corona' het belangrijkste gespreksonderwerp, maar er gebeurde (gelukkig) nog meer. U ziet twaalf foto’s: van elke maand één. Wat gebeurde er in welke maand? Weet u het nog? De juiste antwoorden worden in februari in Nieuwsbrief 150
gepubliceerd.
Louis Brüll

Kies uit deze antwoorden
1. Sociaal Café Venlo (Velden) krijgt alsnog
subsidie

8. Max Verstappen wint GP in Zandvoort
9. Invoering avondklok in Nederland

2. Prins Philip van Engeland overleden
10. De uitbarsting van vulkaan op La Palma duurt
voort

3. Code rood voor sneeuwstorm
4. Eerste boosterprik in Nederland

11. Er wonen sinds deze maand 17.500.000 mensen
in ons land

5. Hoogwater in Velden
12. Na een jaar uitstel: Olympische Spelen in Tokio
6. Sigrid Kaag danst op tafel na verkiezingswinst
7. Eurovisie Songfestival in Rotterdam

Veel succes!
2

Van het bestuur
Met frisse moed beginnen we aan een nieuw jaar
met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Onlangs
zijn de wekelijkse ‘beweeg-activiteiten’ in de BMV
weer opgestart. Zo ver waren we vorig jaar rond
deze tijd nog lang niet! Evengoed dwingt de werkelijkheid ons allemaal om realistisch en tegelijk
voorzichtig te blijven. De uitdaging voor onze vereniging blijft om senioren in Velden informatieve,

sportieve en ontspannende activiteiten te bieden.
Hopelijk kunnen die in het voor ons liggende jaar
wel doorgaan! Via de Nieuwsbrief houden we jullie
op de hoogte.
Voor iedereen een gelukkig en vooral gezond 2022!
Bestuur KBO Velden

Uit de bestuursvergadering van 8 december 2021
Vanwege afwezigheid van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter wordt de vergadering geleid door
Marie-José Peters.

bracht. Publicatie volgt zodra er voldoende vertrouwen is dat het programma ook verantwoord kan
worden uitgevoerd. Ook zullen dan zo mogelijk
nieuwe activiteiten o.b.v. de uitkomsten van de
enquête in het jaarprogramma worden opgenomen.
Tot dat moment worden de maandelijkse activiteiten
aangekondigd in de Nieuwsbrief.

Er is overeenstemming over het verplaatsen van de
beide KBO-biljarts vanuit de bibliotheek naar de
foyer. Aan de verplaatsing en installatie op de
nieuwe plek zijn voor de KBO geen kosten verbonden. Het is de bedoeling de verplaatsing zo spoedig
mogelijk te realiseren.

Binnen de geldende voorschriften gaan de MBVOactiviteiten gym en linedance in de BMV door. Het
volksdansen is tijdelijk gestopt vanwege de beperkende maatregelen. In de Rozenhof zijn alle activiteiten (zitdansen, koersballen en kienen) gestopt,
behalve de open eettafel. Deze gaat voorlopig door
met een maximaal aantal deelnemers met handhaving van 1,5 meter onderlinge afstand.

De nieuwjaarsbijeenkomst -gepland voor maandag
3 januari- zal niet worden gehouden. De beperkende maatregelen maken het niet mogelijk om dit op
een verantwoorde en sfeervolle manier te doen. Te
zijner tijd wordt bekeken of er een alternatief kan
worden geboden voor het niet doorgaan van de
nieuwjaarsbijeenkomst en de eveneens vervallen
kerstmiddag.

Per mail wordt een herinnering gestuurd voor het
invullen van de enquête met verzoek deze uiterlijk
15 december in te leveren bij één van de bestuursleden. Het is van belang te weten waar de interesses
van de leden liggen. Zodat we daar in ons programma inhoud aan kunnen geven.

We moeten rekening houden met voortzetting van
de beperkende maatregelen. Het is ongewis hoe
lang de beperkingen zullen gelden en wat dit betekent voor onze activiteiten. Om die reden wordt het
Jaarprogramma 2022 in januari nog niet uitge-
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Enquête activiteiten KBO Velden
Enige weken geleden hebben we een enquête gehouden naar de interesses en belangstelling voor de
te organiseren activiteiten binnen de KBO. We
kregen 52 ingevulde vragenlijsten terug. Waarvoor
onze dank! De uitslag gaf een duidelijk beeld van

de wensen van de deelnemers aan de enquête.
Naast de activiteiten die we momenteel organiseren,
bleek dat er veel belangstelling is voor culturele en
creatieve activiteiten en uitstapjes. In de volgende
uitgave komen we hier uitgebreid op terug.

Biljarten niet meer via KBO
De biljartersgroep binnen KBO Velden heeft aangegeven niet meer te willen biljarten onder de vlag
van onze vereniging. De 22 KBO-leden, die tot nu
toe deelnemen aan het KBO-biljarten -competitie
en recreatief- hebben ervoor gekozen om hun sport
op een andere manier voort te zetten. Daarmee
komt een einde aan de KBO-biljartactiviteiten. We
vinden dit erg jammer. Biljarten is -naast het
kaarten- van oudsher een van de kernactiviteiten
van de KBO in Velden. Een activiteit die we sinds
vele jaren aan alle senioren aanbieden en die dan
ook voor ieder die eraan wil deelnemen, beschikbaar
moet zijn. Bij voorkeur in een gemeenschapsvoorziening zoals de BMV.

Het bestuur is dan ook van mening, dat de biljartfaciliteiten in BMV De Vilgaard voortzetting verdienen. Voorop staat, dat de deelnemers aan het biljarten met plezier hun spel moeten kunnen spelen.
In overleg met BMV De Vilgaard wordt onderzocht
op welke manier het biljarten in De Vilgaard kan
doorgaan zonder betrokkenheid van onze vereniging. Met als doel dat biljarten voor alle senioren er
mogelijk blijft op een manier die zij zelf als plezierig
en comfortabel ervaren.

Bestuur KBO Velden
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Rijksweg Velden (2)

Foto's: Bart van den Hombergh, foto linksboven; Piet Arts, Arcen, foto rechtsboven; Ger van Rensch, foto
linksonder; Wikipedia, foto rechtsonder.
In de vorige Nieuwsbrief was de foto linksboven in
de collage in een groter formaat opgenomen. In de
tekst bij deze foto werd aan de leden gevraagd om
mee te denken over waar (de plaats) en wanneer
(de periode) deze foto was gemaakt. Er zijn wel
enkele algemene reacties binnengekomen over de
mooie foto zelf. Nadere informatie over de plaats en
de periode hebben deze echter niet opgeleverd. Als
je de foto’s in deze collage bekijkt, dan is het wel
duidelijk dat er door de jaren heen ontzettend veel
is veranderd aan de Rijksweg en omgeving. Daarom
lijkt het me interessant om in dit artikel -heel beknopt- iets meer daarover te vertellen (met dank
aan de geraadpleegde ‘bronnen’).

ningin hield hier zijn eerste toespraak. Den bewoners van Velden werd vooral op het hart gedrukt,
zich aan te passen aan de nieuwe toestanden, door
het nieuwe verkeersmiddel te scheppen, en de
wensch geuit dat de vermeerdering der stoffelijke
welvaart niet vermindering der godsdienstelijke en
zedelijke belangen veroorzake. Dan een vleiend
compliment voor de Fanfare, waarna alle aanwezigen instemden met den heilwensch door Z. Exc.
aangeheven: Lang leven de bewoners van Velden!’
Aan de gehele tramlijn was in de Tweede Wereldoorlog zoveel schade aangebracht, dat de tramverbinding na afloop van de oorlog is opgeheven en het
personenvervoer is daarna met autobussen voortgezet.

De tramlijn
Op de foto zijn de tramrails duidelijk zichtbaar. Zelfs
nu nog is goed te zien waar de tramrails in Velden
destijds hebben gelegen. Als voorbeeld noem ik de
stroken tussen de fietspaden en de Rijksweg, gelegen tussen rotonde ‘Kraneveld’ en ‘Taurus’. De
westzijde (zijde Maas) waar tramrails hebben gelegen, is namelijk veel breder.

Terug naar de foto linksboven: deze is waarschijnlijk
rond 1920 -kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog- gemaakt. De foto rechtsboven is ouder dan
de eerder genoemde foto en is gemaakt in 1914.
Als je beide foto’s vergelijkt, zie je duidelijke verschillen, maar zeker ook enkele overeenkomsten.
Op de oudste foto is de controlepost van de grensbewaking te zien. De barak staat ongeveer vóór de
plaats waar later ‘De Blokhut’ is gebouwd. De fotograaf heeft voor deze opname nabij het huidige pand
‘Wapen van Velden’ Bouten (destijds Coppes) gestaan. De nieuwere foto is nabij het tegenwoordige
adres Rijksweg 111 -de voormalige rijwielzaak van
de familie Poot- (richting Nijmegen) genomen.

Over de stoomtram staat in archief Well de volgende tekst: ‘De stoomtram Venlo-Nijmegen van de
Maas-Buurt-Spoorweg is officieel op 31 mei 1913
geopend. Bij de feestelijke opening in Velden stond
de Fanfare in afwachting van de tram. De zeereerwaarde pastoor (J. Baltesen) toonde belangstelling
door zijne aanwezigheid. De Commissaris der Ko4

De grenswachten
Over grenswachten staat in het boek van Wellerlooi
‘Oons dörp an de Maas’ het volgende vermeld: ‘In
1914 is in Nederland een mobilisatie afgekondigd,
waardoor het leger in staat van paraatheid werd
gebracht. Sommige artikelen werden in de loop van
de oorlog steeds schaarser en kwamen daardoor op
de bon. In die tijd waren er overal commiezen in de
grensstreek die moesten controleren of er niet naar

Duitsland werd gesmokkeld. Op de wegen werd
streng gecontroleerd met behulp van wegversperringen die door de grenswachten werden bewaakt.’
In de volgende Nieuwsbrief worden de jaren ‘30 met
enkele foto’s en bijzonderheden belicht.

GvR

Miep Verbeek gehuldigd
Na de H. Mis op zondag 19 december jl. werd Miep
door pastoor Müller -mede namens het kerkbestuurin het zonnetje gezet. Zij had te kennen gegeven
na 60 jaar met haar vrijwilligerswerk voor de kerk
te willen stoppen. Ze was lectrice, maakte deel uit
van de avondwake-groep en droeg haar steentje bij
aan Kindermissen Daarnaast was ze ook vele jaren
betrokken bij het poetsen van de kerk. Pastoor
bedankte Miep, lid van onze KBO, voor haar inzet
en verraste haar met de dekenale waarderingsspeld
met oorkonde vanwege bijzondere verdiensten voor
de parochie.
Miep samen met haar man Coen op de foto.

MBVO-activiteiten in de BMV weer van start
Vanaf zaterdag 15 januari jl. is BMV De Vilgaard
weer geopend voor diverse activiteiten. Binnensporten zijn weer mogelijk en daarmee is de weg vrij om
te beginnen met volksdansen, gymnastiek en linedance. Inmiddels zijn er afspraken met de diverse
groepen gemaakt. Uiteraard blijven de normale
coronaregels van kracht. Ook is -zoals bekend bij

de deelnemers- de QR-code verplicht evenals
mondkapjes tot op de plaats van de activiteit. We
hopen dat het bij deze herstart voor een langere tijd
is dat deze activiteiten kunnen worden voortgezet.
Veel plezier aan alle deelnemers gewenst.
Bestuur KBO Velden

Van de redactie
Wat een enerverend jaar hebben we achter ons.
2021 begon in stilte tijdens een ‘lockdown’ en eindigde ook zo. Wie had dat kunnen denken? En dat
ondanks een grootscheepse vaccinatiecampagne.
Inmiddels hebben de meesten in de leeftijdsgroep
60+ al hun ‘boosterprik’ gehad. Desondanks zijn we
dit nieuwe jaar ook weer in een lockdown-situatie
begonnen. Hoezeer iedereen snakt naar contacten,
elkaar ontmoeten en gezelligheid is onlangs wel
gebleken bij de verruimingen, die bij het ter perse
gaan van deze Nieuwsbrief bekend waren.

vereniging volgende maand alweer 15 jaar. In februari 2007 rolde het eerste nummer van de
‘spreekwoordelijke’ pers. Elke keer weer een goed
gevuld blad. Ook deze maand is dat weer gelukt. Er
zijn immers altijd wel interessante onderwerpen die
een plekje in ons maandelijkse magazine verdienen.
Soms liggen ze voor het oprapen, dan weer is het
even zoeken. Maar ook dat hoort erbij.
In deze Nieuwsbrief kan aan de hand van 12 quizvragen het voorbije jaar nog even de revue passeren. We blikken terug op de kerstattentie die kort
voor de feestdagen is bezorgd en er is plek voor
verenigingsnieuws en wetenswaardigheden uit
verleden en heden. Ook is er weer ruimte voor de
‘zoekplaatjes-pagina’ die telkens de aandacht trekt
en niet zelden de aanleiding is om erop uit te trekken om een of meer van de afgebeelde huizen op
te sporen.

In het afgelopen jaar konden alleen de wekelijkse /
tweewekelijkse KBO-activiteiten in de BMV en de
Rozenhof worden gehouden. En dat alleen nog vanaf
de zomer tot in de herfst. In december werd alles
weer stilgelegd. Ook andere activiteiten zaten er
niet in. Hopelijk is er dit jaar meer mogelijk dan tot
nu toe het geval was.
Intussen is dit al het 149e nummer van de Nieuwsbrief. Daarmee ligt nummer 150 in het verschiet.
Met 10 uitgaven per jaar (elke maand, behalve in
juli en december) bestaat dit nieuwsmedium van de

We hopen dat deze Nieuwsbrief in de smaak valt en
wij wensen de lezers veel leesplezier.
Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
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Onderweg gezien
Het is alweer ruim 5,5 jaar
geleden (31 mei 2015)
dat door een noodlottig
ongeval op de Oude Venloseweg in Velden een
speler van voetbalvereniging ‘Venlosche Boys’ om
het leven kwam. Wij -mijn
collega Henk en ondergetekende- verzamelen als
vrijwilliger al weer zo’n
tien jaar zwerfvuil in Velden. Globaal om de drie
weken passeren we dit punt (de boom met het
gedenkteken), waar speler Joey Kohlen is veronge-

gelukt. Zelf sta ik er altijd een minuutje stil en heb
zo even mijn eigen gedachten -als mens en als
sportman- bij iemand die ik eigenlijk niet ken. Mij
valt daarbij op dat hij op het glasplaatje zijn duim
opsteekt en vriendelijk lacht. Het lijkt zo of hij wil
zeggen: ‘Goed bezig, mannen’. Maar zeker ook kan
het zo zijn dat hij iedereen begroet die langs dat
punt komt of dit gedenkteken bezoekt.
Heel mooi is het ook dat de gedenkplaats door familie, vrienden / vriendinnen of wellicht door iemand
anders zo keurig wordt onderhouden (zie foto).
Hopelijk mag ik daar nog een hele tijd passeren en
blijft het gedenkteken zo mooi als het nu is.

Ik moet naar huis

Stil

Ik moet naar huis,
maar de deuren zijn gesloten,
ik heb geen sleutel,
moet ik er harder tegenaan stoten?

Ze is er wel, maar ook weer niet,
twee tranen rollen, ze heeft verdriet,
haar wereld is haar eigen stoel,
ze lijkt te kijken zonder gevoel.

Ik moet naar huis,
maar ze zeggen dat ik hier woon.
Kom maar, u bent wat in de war.
Ik vraag: “Waar is mijn zoon?”

Haar levenswijsheid is
zoveel meer dan die van mij,
maar ze weet het niet meer.
Vroeger kon ze uren dromen
over later, wat nog zou komen.

GvR

Ik moet naar huis,
de lichten gaan al aan.
Kom maar, wij brengen u naar bed.
Ik kijk haar niet begrijpend aan.

En nu zit ze klein, wit en stil
op een plekje, wat ze eigenlijk niet wil.
Ik droog haar tranen, ze lacht naar mij,
even, heel even lijkt ze toch blij.

Maar ik moet naar huis
en de deuren blijven dicht!
De zuster trekt mij tegen zich aan.
En ik? Ik kijk hoopvol naar haar gezicht.

Ze is er wel maar ook weer niet,
ik hou van haar en zie het verdriet
van zo goed als niets meer weten,
van eenzaamheid, van alles vergeten

U hoeft niet naar huis,
daar is alles al geregeld, ze weten ervan.
U slaap vannacht bij ons.
Ik geloof haar omdat ik niet anders kan.

Van het afhankelijk zijn,
mijn enige troost is
-voor mijn gevoelmijn hand in haar hand
op de leuning van haar stoel.

Maar morgen? Moet ik naar huis.

Twee gedichten uit 'Kalender hulp 2015 - voor mantelzorgers van mensen met dementie'

Stroomverbruik bij oplader zonder apparaat in stopcontact?
Gebruikt een oplader in het stopcontact stroom als
je er geen apparaat aanhangt?

zonder apparaat toch stroom gebruikt, is dat er
altijd een transformator in zit. Die gebruikt hoe dan
ook een klein beetje stroom. Dit noemen we ook wel
nullaststroom, het kost dus geen kapitalen, maar
het is eigenlijk nergens voor nodig. Dus haal je
opladers gewoon uit het stopcontact als je ze niet
gebruikt of…schakel het stopcontact uit.

Jazeker, dat wordt ook wel ‘sluipverbruik’ of lekkende elektriciteit genoemd. Het is niet veel, maar een
oplader die niet is aangesloten op een apparaat
gebruikt toch een paar watt per dag. Per oplader die
zonder apparaat in het stopcontact blijft hangen,
kan dat je ongeveer een tientje extra kosten op je
jaarlijkse energierekening. De reden dat een oplader

Bron Quest
Ben Gelaudemans
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Oersoorten
Oersoorten zijn inheemse planten en dieren die een lange geschiedenis in ons land achter de rug hebben.
Totaal brengt PostNL 6 series 'Oersoorten', verdeeld over de jaren 2021, 2022 en 2023 uit. Deze postzegelserie is niet los te koop. Ze zijn uitsluitend bestemd voor abonnees van PostNL als dank voor
klantentrouw. Zelf zijn we al vele jaren abonnee bij PostNL Collect Club en wellicht is het mooi en interessant voor onze leden om in deze en latere Nieuwsbrieven iets over Oersoorten te vermelden. Als
eerste serie 'Vruchten'. Op de fotocollage in dit artikel ziet u drie postzegels van PostNL die zijn uitvergroot.

Sleedoorn (Prunus spinosa)
De sleedoorn is de voorouder van de bij ons bekende gekweekte pruimensoorten. Vanaf de steentijd
worden de vruchten al gegeten, blijkt uit archeologische vondsten. De sleepruimen zijn wrang van
smaak en pas eetbaar na de eerste nachtvorst. Van
de vruchten worden jam, vruchtenmoes, vruchtensap, likeur en vruchtenwijn of brandenwijn gemaakt. Sleedoornstruweel biedt dankzij de doornige
takken een veilige broedplaats voor zangvogels. De
sleedoorn bloeit aan het einde van de winter.

de oranje tot rode rozenbottels, waarvan ook jam
en thee worden gemaakt.
Wilde peer (Pyrus pyraster)
De wilde peer maakt deel uit van de rozenfamilie.
De vruchten zijn niet echt peervormig, maar eerder
bolrond als een appel. De wilde peer groeit bij
voorkeur op voedselarme zandgronden, maar ook
op leemhoudende bodems. Hij behoort tot de
zeldzaamste inheemse houtgewassen van ons land.
Met zekerheid is aangetoond dat wilde peren hier al
in de nieuwe steentijd (5000 jaar geleden) groeiden,
maar zeer waarschijnlijk werden de vruchten al veel
eerder verzameld. Tegenwoordig is de wilde peer zo
zeldzaam in ons land dat je van een levend fossiel
kunt spreken.

Hondsroos (Rosa canina)
De Latijnse naam Rosa canina is door Plinius de
Oudere niet voor niets gekozen. Canina betekent
‘van een hond’ en verwijst naar de oude Griekse
volkswijsheid dat je met deze roos hondenbeten kon
genezen. Zo werd vroeger een extract van de
wortel van de hondsroos gebruikt als geneesmiddel
tegen hondsdolheid (rabiës). Vanwege de lange
levensduur van de hondsroos kozen veel vorstenhuizen en adellijke geslachten deze plant als symbool. De vruchten van de hondsroos zijn de beken-

Bronnen:
Uitgever: PostNL Collect Club
Ontwerp: Bart de Haas, grafisch ontwerper uit Den
Haag
GvR

We 'moeten' dit
we 'moeten' dat.
Haal de moet eruit
houd de moed erin.
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