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Van de redactie
Als deze Nieuwsbrief verschijnt, liggen de gemeenteraadsverkiezingen al een week achter ons. In de
aanloop naar de verkiezingsdagen buitelde de informatie van partijen, lijsttrekkers en kandidaten over
elkaar heen. Welke uitdagingen liggen er en wat zijn
de onderwerpen, die er echt toe doen? Iedereen wil
goed en comfortabel wonen in een dorp of wijk waar
het veilig en vooral goed toeven is. Met winkels,
zorg en ontspanning binnen handbereik. Vandaar
dat onder andere het voorzien in voldoende (levensloopbestendige) woningen hoog op de agenda staat.
Evenzo geldt dat voor (verkeers)veiligheid, een
schone leefomgeving en het versterken van het
verenigingsleven (sport en cultuur). De nieuw gekozen gemeenteraadsleden en het nieuwe college
van B&W zullen hier de komende jaren hun handen
vol aan hebben.

Een grote uitdaging is het versterken van het verenigingsleven. Veel clubs hebben door de lange
periode van beperkingen een veer moeten laten.
Het zal moeite kosten om dit weer op peil te brengen.
Alle hulp en nieuwe initiatieven zijn welkom.
Met een hopelijk heerlijke lente op komst kunnen
we nu wat verder vooruitkijken. Zo staat voor 24
mei een dagtocht per bus op de agenda. Ook is er
een aanzet gemaakt voor nieuwe activiteiten. De
eerste is een stadswandeling door het centrum van
Venlo, waarvoor 10 en 12 mei als data zijn geprikt.
Je leest er meer over in deze Nieuwsbrief, waarin
uiteraard nog veel meer aan bod komt. Veel
leesplezier!
Redactie Nieuwsbrief KBO Velden

KBO-busreis dinsdag 24 mei a.s.
Na twee jaar zonder busreis mogen we weer!
Zoals het er nu naar uitziet is het mogelijk om een
dagtocht te maken. Een
mooi vooruitzicht, waarvan we alvast een tipje
van de sluier oplichten. Op dinsdag 24 mei staat de
bus om 8.30 uur startklaar bij BMV De Vilgaard.
De reisbestemming is natuurgebied De Biesbosch.
Een prachtige streek met een bijzondere flora en
fauna. In het programma is een boottocht opgenomen. Anders dan anders is er dit jaar geen afsluitend diner. Dit om de reis voor een aantrekkelijke
prijs van € 62,- (onder voorbehoud) te kunnen

aanbieden. In plaats van het afsluitende diner is in
er in het programma een uitgebreide lunch opgenomen. Omstreeks 19.00 uur zijn we weer terug bij
de BMV in Velden. Bij de Nieuwsbrief van april
(verschijningsdatum: 27 april) is het opgaveformulier bijgevoegd. Daarin zijn de datum en plaats van
aanmelden vermeld.
Met dit programma hopen we jullie een leuke dag
te bieden. Hou deze datum alvast vrij!

Reiscommissie KBO Velden:
Mary Bosboom
Annie Lommen

Stadswandeling door Venlo
Uit de enquête die we enige tijd geleden hielden,
bleek duidelijk dat er veel interesse is voor culturele activiteiten.

historisch Venlo. We starten bij het museumcafé De
Posterij, Keulsepoort 1, waar Paul Haanen een inleiding geeft alvorens ‘en route’ te gaan. In totaal
dus zo’n 2-2½ uur, waarin we het mooiste en interessantste van Venlo zullen zien. Denk aan: het
Römerhuis, de Sint- Martinusbasiliek, de oude
stadsmuur, het Ald Weishoes, het Schinkemenke,
de 'vermeende Mikwe' en de Floddergats. Het
eindpunt ligt dan weer bij De Posterij.
Er zijn twee wandelingen gepland: dinsdag 10 en
donderdag 12 mei, vanaf 14.00 uur. Indien
gewenst kan er voor vervoer worden gezorgd.
Rolstoelgebruikers kunnen ook deelnemen aan deze
tocht.

Paul Haanen (1967) -zie foto- verzorgt historische
stadswandelingen door Venlo voor kleine groepen.
Ondanks het feit dat Venlo veel te lijden heeft gehad
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er nog talloze
mooie plekjes voor wie ze weet te vinden! Als
Venlonaar en docent geschiedenis, maar vooral als
boeiend verteller, wijst Paul Haanen ons de weg door

Interesse? Noteer alvast een van deze dagen.
Nadere informatie volgt.

Schaakmiddag in de BMV
Nu corona haar venijn
voor een groot deel kwijt
is, en we weer op een
normale manier met elkaar kunnen omgaan, wil
ik een nieuw initiatief
starten.

wordt geen geld gevraagd. Ook als u niet kunt
schaken, maar interesse hebt om dit (eventueel) te
leren, bent u van harte welkom.
Naar mijn mening is schaken de leukste en spannendste manier om dr. Alzheimer en zr. Dementia
op afstand te houden.

En wel vanaf donderdagmiddag 7 april a.s. een
schaakmiddag in de BMV. Vanaf 2 uur is iedereen
welkom om een potje schaak te spelen. Dit op
vrijblijvende basis, het is niet nodig je aan of af te
melden, je kunt kiezen met of zonder klok en er

U bent van harte welkom!

Wil je meer weten?
Mail naar: ankyenjan@home.nl

“Schaken helpt je te concentreren, je logica te verbeteren. Het leert je om volgens de regels te spelen
en verantwoordelijkheid te nemen voor je acties, hoe je problemen oplost in een onzekere omgeving.”
Garry Kasparov, schaakgrootmeester
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Uit de bestuursvergadering van 2 maart 2022
Vanaf juli a.s. (begin zomervakantie) is de gemeenschappelijke ruimte in de Rozenhof niet
meer beschikbaar voor KBOactiviteiten (Open Eettafel,
kienen en zitdansen). De beheerscommissie van de Rozenhof heeft dit besluit aan het KBO-bestuur medegedeeld. Dat betekent, dat we op zoek moeten gaan
naar een geschikte (en knusse) locatie voor deze
activiteiten. Elders in deze Nieuwsbrief meer hierover. We doen daarbij ook een oproep om suggesties voor een passende ruimte voor met name het
kienen en het zitdansen.

Het plan is om in mei een stadswandeling in het
centrum van Venlo te organiseren onder leiding van
stadsgids Paul Haenen. Data zijn dinsdag 10 en/of
donderdag 12 mei a.s. Start- en eindpunt is bij café
De Posterij (Keulsepoort). In deze Nieuwsbrief meer
informatie.
Het programma voor de dagtocht per bus op dinsdag
24 mei a.s. is gereed. Nadere uitleg is in deze
Nieuwsbrief opgenomen. Bij de volgende Nieuwsbrief wordt het aanmeldingsformulier gevoegd. We
hopen op veel belangstelling.
Bestuur KBO Velden

Activiteiten april 2022
MBVO
Volksdansen – elke maandag van 14.00 – 15.00 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 6 en 20 april om 14.00 uur | Rozenhof
Koersbal – elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur | BMV De Vilgaard
Nieuwsbrief KBO Velden | Magazine KBO-PCOB – woensdag 27 april
Data om te noteren:
Stadswandeling Venlo
Keuze uit: dinsdag 10 mei | donderdag 12 mei; beiden om 14.00 uur | café De Posterij, Keulsepoort 1
Venlo | meer informatie in volgende Nieuwsbrief.
Dagreis per bus
Dinsdag 24 mei a.s. | opstapplaats BMV De Vilgaard. Aanmeldingsformulier bij volgende Nieuwsbrief.
Bestuur KBO Velden

Jubileumviering 450 jaar pelgrimage Kevelaer – Velden
Jaarlijks maakt een groep mannen uit Kevelaer rond
de feestdag van Veldens’ patroonheilige St.-Andreas (30 november) een pelgrimstocht naar Velden.
Een gebruik dat teruggaat tot 1570. Zowel in 2020
en 2021 ging de pelgrimage vanwege corona niet
door. Daardoor kon er ook geen aandacht worden
besteed aan het 450-jarig bestaan van deze traditie.
Dat gebeurt nu alsnog op zondag 27 maart a.s.
met een eucharistieviering in de kerk van Velden.

Voorgangers zijn: Mgr. René Maessen, namens het
bisdom; deken Jos Spee van Venlo; pastoor Andreas Poorten uit Kevelaer en pastoor Müller. Het
Kerkelijk Zangkoor St.-Andreas Velden en een
zangquintet uit Kevelaer o.l.v. Christian Franken
verzorgen de muzikale opluistering. Iedereen is van
harte welkom bij deze viering die om 10.30 uur
begint.

Onverwachte, spontane opmerking van een meisje
Elke week op dinsdagmorgen gaan we op stap om
als vrijwilliger zwerfvuil te verzamelen op diverse
plaatsen in Velden. Zo ook op een zonnige dinsdagmorgen, half februari. Het is precies middag als we
terugkomen van onze route en ons bevinden aan de
Rijksweg in de buurt van onze plaatselijke bakkerij.
Op de fiets bij de bushalte kom ik een meisje tegen

(ik denk dat ze in groep 7 of 8 zit) op de fiets. Het
meisje komt uit de school en fietst met haar kleinere broertje naar huis. Als ze mij passeert, maakt ze
spontaan de opmerking: ‘Goed bezig’. Ik reageer
met: ‘Dank je wel’. Het bijdehante meisje heeft haar
antwoord gelijk klaar: 'Alsjeblieft’.
GvR
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Zoekplaatjes Molens
In de vorige Nieuwsbrief was op de laatste pagina een collage met vier molens opgenomen. Aan u werd
gevraagd om de plaatsen te raden waar deze molens zich bevonden. In dit artikel zijn dezelfde molens in verkleinde weergave- met de juiste plaatsnamen opgenomen.

De molens in de collage van links naar rechts:

die komende periode bij goed weer tijd en zin
hebben om de route Velden-Walbeck-Lottum-Velden of Velden-Venray-Velden te fietsen staan onderstaand de diverse knooppuntenroutes weergegeven. De route naar Baexem is niet uitgewerkt
omdat deze toch ver is voor een dag.

De Steprather Mühle
Schmalkühlerweg 5, Walbeck
De Houthuizer molen
Grubbenvorsterweg 19, Lottum

Route Velden-Walbeck-Lottum-Velden
Velden 96-95-94-63 naar centrum van Walbeck Schmalkühlerweg 5, terug naar route 63-55-56 veer
Broekhuizen 91-82- Molen Lottum - 81 Veer Grubbenvorst - Velden

Aurora molen
Rijksweg 26a, Baexem
Sint Petrus / Gitzelsmolen
Sportlaan 10, Venray

Route Velden-Venray-Velden
Veer Velden - Grubbenvorst 81-82-89-54-50-51-16-17Molen nabij Sportpark ‘DeWieën’. Route terug:
17-16-51-52-53-57-56 Veer Broekhuizen over
93-92-84.

Twee molens zijn niet zo ver van Velden gelegen.
De molens van Venray en Baexem daarentegen
liggen op een behoorlijke afstand (route molen
Venray ± 75 km). Wat de locaties van de molens
gemeen hebben is dat je door gebruik te maken van
de knooppuntenroute ze in principe allemaal met de
fiets kunt bereiken. Voor leden of andere liefhebbers

GvR

Meer over deze molens
Molens hebben een bijzondere aantrekkingskracht.
Niet alleen de markante bouwwerken en de machtige wieken spreken tot de verbeelding. Ook hun
meest bekende functie: het malen van graan tot
meel. Noodzakelijk voor het bakken van brood, een
van onze belangrijkste dagelijkse levensmiddelen.
Het is dan ook niet zomaar, dat molens in vroegere
eeuwen vaak in het bezit waren van (adellijke)
grootgrondbezitters die hun pachters dwongen om
het graan in de molen van de grondeigenaar te laten
malen (maaldwang). De opkomst van de meelfabrieken maakte rond het midden van de vorige eeuw

in korte tijd een einde aan de plaatselijke kleine
maalderijen en molens.
Vier molens zijn opgenomen in deze ‘molentour’. De
eerste molen treffen we aan in Walbeck: de
Stephrather Mühle. Waarschijnlijk gebouwd rond
1450 (afgaande op de meer dan 500 jaar oude eiken
balken) met een eerste schriftelijke vermelding in
1510. Later kwam ze in het bezit van de familie Von
Stephrath, waarnaar ze is vernoemd. De molen werd
door pachters bedreven totdat ze in 1953 buiten
gebruik werd gesteld. Vele jaren later kocht de
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gemeente Geldern de inmiddels vervallen molen. Ze
werd gerestaureerd en kon in 1995 weer in bedrijf
gesteld worden. Het is daarmee de oudste nog
werkende windmolen van Duitsland.

van de familie Canoy. Een eeuw lang -tot 1945- is
ze in gebruik geweest. De voormalige gemeente
Baexem kocht de korenmolen in 1968 en liet deze
verplaatsen naar de huidige locatie. Na een grondige restauratie werd ze drie jaar later weer in bedrijf
gesteld.

Nummer 2 is de Houthuizer Molen in Lottum. Haar
geschiedenis gaat terug tot 1440 en was in de 15e
en 16e eeuw eigendom van de adellijke familie Van
Holthuizen (vandaar de naam). De molen die er nu
staat, is gebouwd in 2007/2008. Deze beltmolen
(d.w.z. gebouwd op een berg) staat op de plaats
van de in 1944 opgeblazen molen, die in 1815 was
gebouwd. De huidige molen is zoveel mogelijk nagebouwd naar het verwoeste exemplaar. Er kan
weer graan worden gemalen en ook bezichtigingen
zijn mogelijk.

Onze ‘tour’ eindigt in Venray bij de St.-Petrusmolen
(nummer 4). Gebouwd in 1856 en opgeleverd op 29
juni; de feestdag van de H. Petrus en tevens Venray’s patroonheilige. Vandaar de naam St.-Petrusmolen. Ook bekend als de Gitzelsmolen, naar de
familie Gitzels, die lange tijd de molen in eigendom
had (tot 1937). Naast koren werd er ook mout gemalen voor de plaatselijke bierbrouwerijen. In de
jaren ’60 is de molen gerestaureerd. Ook in de jaren
daarna volgden restauraties. Vrijwilligers malen
soms op de molen, die dan ook te bezichtigen is.

Vervolgens komen we in Baexem bij de molen Aurora (nummer 3). Een half gesloten standerdmolen.
Deze molen, die in de windrichting kan worden
gedraaid, is gebouwd in 1845 en destijds in het bezit

Voor meer informatie: www.molendatabase.nl

Afasiecentrum Noord-Limburg
Via deze weg willen wij het Afasiecentrum NoordLimburg aan u voorstellen.

aan zoals onder andere taal en communicatie, expressie, kunst-zinnig, computer/tablet, AVC (Audio
Visuele Communicatie), bewegen en zingen. We zijn
actief op drie locaties: een in Venray in de Kemphaan; een in Blerick bij de Hazekamp en een in Horst
aan de Maas.

Wat is afasie, wie zijn we en waar staan we voor?
Afasie is een taalstoornis die meestal ontstaat na
een beroerte of ongeval. Afasie heeft een enorme
impact op het leven van de getroffene en zijn of haar
familie.

Het Afasiecentrum wordt geleid en begeleid door
een professional samen met (inhoudelijk geschoolde) begeleiders die dit als vrijwilligers doen. Op de
cursusdagen is er een logopedist met specifieke
kennis en ervaring met afasie op de locatie aanwezig. Zij overlegt in een kennismakingsgesprek
samen met de deelnemer welke activiteiten en welk
niveau het beste aansluiten. Zij blijft ook de vorderingen volgen. Verder zorgt zij voor de (bij)scholing
van de begeleiders.

Het Afasiecentrum Noord-Limburg biedt begeleiding
en ondersteuning aan de mensen met communicatiebeperkingen ten gevolge van Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH), die in het medische circuit zijn
uitbehandeld. Wij stellen ons als doel dat de NAHdeelnemer een voor hem/haar zo optimaal mogelijk
communicatieve zelfredzaamheid in de maatschappij kan ontwikkelen en vasthouden. Ook aan de
omgeving van mensen met NAH bieden wij begeleiding.

Groepsvorming en betrokkenheid van deelnemers
voor elkaar zijn belangrijke pijlers voor het succes
van het afasiecentrum. Het samenzijn met lotgenoten werkt inspirerend en motiverend. Eens niet de
slechtste spreker zijn in het gezelschap en training
krijgen in een veilige omgeving met anderen die
hetzelfde hebben kan een positieve spreekervaring
bieden, waardoor in het dagelijkse leven het spreken
verbetert. Dat is wat het afasiecentrum anderen
gunt.

Voor mensen met een ernstige afasie worden de
activiteiten in het afasiecentrum vooral gericht op
training en verbetering van communicatieve vaardigheden en op het onderhouden van die vaardigheden. Mensen met een relatief lichte afasie kunnen
in het afasiecentrum terecht voor activiteiten die zij
in het reguliere aanbod niet kunnen volgen door hun
taalproblemen of bijkomende geheugenproblemen.
Ook kan bijvoorbeeld het schrijven van teksten of
het verwoorden van een complexe mening getraind
worden. Alle activiteiten vinden plaats in groepen,
waarin men leert van elkaar.

De inbreng van deelnemers, de betrokkenheid van
een deskundige en van de vrijwilligers en een
flexibele, afasievriendelijke organisatie als onderdeel van de samenleving zijn belangrijke uitgangspunten.

Ons afasiecentrum is laagdrempelig en toegankelijk
voor alle mensen met afasie. Ook zonder indicatie,
zonder keukentafelgesprekken, is het voor mensen
met afasie mogelijk deel te nemen aan onze cursussen. Wekelijks bieden wij verschillende cursussen

Voor meer informatie: tel. 06-49374683,
www.afasiecentrum-noord-limburg.nl of mail naar
afasiecentrum@afasiecentrum-noord-limburg.nl
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Per 1 juli a.s. geen KBO-activiteiten meer in de Rozenhof
Eind februari heeft de beheerscommissie van de
Rozenhof aan het KBO-bestuur medegedeeld, dat
vanaf juli a.s. de gemeenschappelijke ruimte in de
Rozenhof niet meer beschikbaar is voor onze activiteiten. Dat betekent het einde van de door KBOvrijwilligers verzorgde Open Eettafel. Voor het kienen op de eerste en derde woensdag van de maand
en voor het zitdansen op donderdagmiddag moeten
we op zoek naar andere, passende locaties.

-namens de bewoners- besloten om ook deze activiteiten met ingang van per 1 juli a.s. niet meer in
de gemeenschappelijke ruimte van de Rozenhof te
laten plaatsvinden. Gevolg is, dat deze prachtige
ruimte al over enkele maanden niet meer beschikbaar is voor de Veldense senioren (uitgezonderd de
bewoners). Een locatie die juist bedoeld was als
ontmoetingspunt voor deze groep mensen. Aanvankelijk met activiteiten onder regie van de Zorggroep
en later Synthese. Nadat zij zich hadden teruggetrokken, heeft KBO Velden -desgevraagd- de organisatie van de Open Eettafel opgepakt en het zitdansen overgenomen. Dit is gebeurd tot ieders tevredenheid. Later zijn daar het koersballen en kienen bij gekomen. De ontmoetingsruimte is voor
senioren een ideale locatie waar dankbaar gebruik
van is gemaakt.

Nog maar een paar weken eerder (24 januari) is er
uitgebreid overleg geweest tussen het KBO-bestuur
en beheerscommissie, waarbij ook een vertegenwoordiger van WoonWenz aanwezig was. Volgens
de beheerscommissie hebben steeds meer bewoners van de Rozenhof er problemen mee, dat de
ontmoetingsruimte door anderen (lees: KBO) wordt
bezet op momenten dat ze daar zelf gebruik van
willen maken. De uitkomst van dit overleg was dat
het koersballen op vrijdagmiddag niet meer in de
Rozenhof wordt gehouden. Om die reden is deze
activiteit met ingang van vrijdag 4 februari jl. verhuisd naar de BMV. Verder zouden de Open Eettafel
op dinsdag, het kienen op woensdagmiddag en het
zitdansen op donderdag door kunnen blijven gaan
in de Rozenhof. Helaas heeft de beheerscommissie

Het is jammer, dat aan het sociale karakter van deze
ontmoetingsruimte voor de Veldense senioren nu
een abrupt einde komt. Voor het kienen en het
zitdansen zijn we naarstig op zoek naar een geschikte ruimte. Suggestie hiervoor zijn meer dan welkom.
Denk met ons mee en heeft u een idee: laat het ons
weten!
Ine Jacobs, voorzitter

Positief denken
Regelmatig ruim ik spulletjes op die ik uit vroegere tijden heb bewaard. Zo
vond ik een artikel uit de
krant over mijn neef Tjeu
Haumann (ook neef van
Huub Lenssen) geschreven in 2003 door René Poels.
Tjeu viert in dat jaar zijn 40-jarig jubileum als
priester/missionaris en heeft in hoofdzaak in Kenia
en Zuid-Soedan gewerkt. Opmerking: Over ontmoetingen met mensen uit Zuid-Soedan heeft hij het
boek ‘Vrede langs het oorlogspad’ geschreven. Een
klein gedeelte uit het artikel uit de krant gaat over
‘positief denken’. Veel mensen waarmee hij heeft
samengewerkt, denken elke dag toch positief, ondanks het feit dat de slachtoffers van de burgeroorlog verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. In
de navolgende opsomming blijkt een en ander nog

eens duidelijk. “De mensen staan met lege handen.
Dat is in onze begrippen erg. De Afrikaan legt dat
anders uit. Hij zegt: als je lege handen hebt, kun je
weer opnieuw beginnen of iets aannemen. Iemand
die volle handen heeft, neemt geen initiatieven
meer. De Afrikaan denkt positiever. Ik heb er veel
van geleerd." Zoals die ene keer dat hij samen met
een Amerikaanse vriend in het oorlogsgebied in hun
jeep werd overvallen door rovers. Alles werd hen
afgenomen. Korte tijd later arriveerden ze bij een
checkpoint van bevriende soldaten. Tjeu Haumann
vertelde het verhaal, waarna de soldaten applaudisseerden. “Ze treurden niet om wat mij was overkomen, maar vierden dat ik nog wat had: mijn leven,
mijn auto en mijn kleren. Als de Soedanezen waren
zoals wij Hollanders, dan zouden ze wel erg moeten
treuren na alles wat ze al hebben verloren."
GvR

Is het echt nodig om elke dag je bed op te maken?
Geloof het of niet, daar is onderzoek naar gedaan.
Overdag ben je doorgaans weinig in je slaapkamer
en als je ‘s avonds in bed kruipt, woel je de boel
weer los. Toch kun je het maar beter wel doen
tenminste als je ‘s nachts lekker wilt slapen. De
Amerikaanse National Sleep Foundation zag dat
mensen die hun bed elke ochtend weer straktrekken, beter slapen dan mensen die dat niet doen en
als je ook de lakens wast, ben je helemaal goed
bezig. Van de ondervraagden zei 75% beter te
slapen in een schoon bed omdat dat lekkerder ligt.
Nog een voordeel: mensen die hun bed opmaken,

voelen zich de rest van het etmaal gelukkiger en
productiever op hun werk. Dat gaven deelnemers
althans aan in een internetenquête onder 68.000
mensen. Er is ook wel een keerzijde aan deze medaille: onderzoek aan Kingston University London
maakte duidelijk dat de honderdduizenden stofmijten in je bed ook erg blij zijn met strakgetrokken
lakens. Een opgemaakt bed blijft vochtiger en maakt
overleven voor mijten een stuk gemakkelijker.
Bron Quest - Ben Gelaudemans
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Elke donderdagavond lekker eten in De Vilgaard
Sinds kort kan er elke donderdagavond gezellig
gegeten worden in BMV De Vilgaard. Vanaf 18.00
uur wordt er dan een heerlijk driegangenmenu
geserveerd. De maaltijdvoorziening is een initiatief
van Resto VanHarte, een landelijke vrijwilligersorganisatie, die al 16 jaar bestaat.

Daarna volgt het hoofdgerecht met zuurkool, aardappelpuree en filetlapjes. Een heerlijke mousse
completeert het diner.
Naast de wekelijkse maaltijd op donderdagavond in
De Vilgaard, wil het team van Resto VanHarte ook
graag samenwerken met verenigingen, groepen en
organisaties. Denk daarbij aan het mede invullen
van gemeenschaps- en verenigingsactiviteiten. Een
interactie tussen Resto VanHarte en een groep of
vereniging of met meerdere verenigingen samen.
Zo willen zij graag een actieve bijdrage leveren aan
een ‘bruisend’ gemeenschapsleven. Kort gezegd
gaat het om elkaar ontmoeten en zo mensen met
elkaar verbinden.

Team Resto VanHarte Velden
Mensen bij elkaar brengen door samen te eten en
samen te werken en daarmee bijdragen aan het
verminderen van eenzaamheid, dat is hun uitdaging. De leiding in deze regio is in handen van Hein
van de Kroft, die namens Resto VanHarte ook de
locaties in Venlo-Zuid (‘ut Tref’), Blariacum Junior
College (Blerick) en De Bekkerie in Boekend runt.
Naar eigen zeggen doet hij ‘alles behalve koken’.
Dat hoeft ook niet, want dat is kokkin Marga Marissen wel toevertrouwd. Een aantal vrijwilligers voornamelijk uit Velden- completeert het enthousiaste team.
Op donderdag 17 februari hebben twee bestuursleden namens KBO Velden kennis gemaakt met deze
nieuwe eetgelegenheid. De sportkantine is die
avond omgetoverd in een heus en vooral gezellig
restaurant. Keurig gedekte tafels, sfeerlichtjes, een
warm welkom voor iedereen. Met prachtig uitzicht
op de sportvelden van SV Velden, waar jeugdige
voetballers bezig zijn aan de training. In het avondlicht krijgt hun spelletje extra glans. Binnen heerst
een warme en ontspannen sfeer. Zo’n 20 gasten zijn
aanwezig bij deze kennismaking.

Na afloop kijken we terug op een geslaagde aftrap
met een heerlijke maaltijd in een gezellige sfeer.
Het eten is uitstekend; alles is bereid uit verse ingrediënten. Iedereen is welkom om gezellig aan te
schuiven op donderdagavond. Voor de prijs hoef je
het niet te laten: € 7,50 (excl. consumpties). Heb
je een stadspas van de gemeente Venlo (‘Venlopas’)? Dan betaal je slechts € 5,-; hetgeen van het
tegoed op de pas wordt afgeboekt. Als je een
Mantelzorgpas hebt, kun je ook voor € 5,- deelnemen.

Voorafgaand aan het diner legt Hein van de Kroft
uit wat Resto VanHarte beoogt: lekkere en gezonde
maaltijden aanbieden voor iedereen. Zeker voor
mensen, die vaak alleen zijn en voor wie samen eten
een leuk uitje is. De formule is werken met en voor
elkaar door de inzet van vrijwilligers. Daardoor
kunnen de kosten ook laag blijven.

Aanmelden voor deelname kan via telefoonnummer
0900 9003030 of online: https://reserveren.restovanharte.nl/ Uiterlijk op donderdag 12.00 uur.
Telkens kunnen ongeveer 20 personen deelnemen.
Inloop: vanaf 17.30 uur; aanvang diner om 18.00
uur. Afsluiting is rond 19.45 uur. Neem zelf eens de
proef op de som. Het is beslist een aanrader!

Bij deze kennismakingsavond is het echt genieten
van heerlijke gerechten. Alles bereid met verse
groenten en ingrediënten. Als eerste op het menu
een bijzonder soepje, gemaakt van aardpeertjes.
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