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Met de Museum Plus Bus naar Amsterdam
KBO Velden kan dit jaar weer gebruik maken van
een arrangement van de Museum Plus Bus. Het gaat
om een daguitstapje op maandag 15 augustus a.s.
met als bestemming het Rijksmuseum in Amsterdam. Eerder maakten we ook al eens een reis met
de Museum Plus Bus, zoals in juni 2019. Toen
werden Het Noordbrabants Museum en het Design
Museum in Den Bosch bezocht.

seum. Eerst is er een rondleiding en daarna is er
gelegenheid om zelf het museum te bekijken. Het
definitieve reisschema en het programma volgen
ongeveer één maand voor de reisdatum: 15 augustus. Het vervoer met de Museum Plus Bus is heel
comfortabel en van alle gemakken voorzien, met
name voor mensen die minder mobiel zijn.
Aan het vervoer en de entree zijn geen kosten
verbonden; de lunch is wel voor eigen rekening. Het
reserveren van de lunch verloopt via onze vereniging en het bedrag wordt bij de deelnemers automatisch geïncasseerd.

De Stichting Museum Plus Bus heeft als doel de
toegankelijkheid van het nationaal erfgoed in de
Nederlandse musea te vergroten voor met name
personen van 65 jaar en ouder, waarvoor het lastig
is zelfstandig een museum te bezoeken. De Museum
Plus Bus organiseert het vervoer naar musea en
weer terug.
De dagtocht duurt van ongeveer 8.30 uur (vertrektijd) tot 18.00 uur (terug in Velden). Na aankomst
in Amsterdam is er eerst een lunch tussen 11.30 en
12.30 uur. Aansluitend bezoeken we het Rijksmu-

Bij de volgende Nieuwsbrief (nr. 154 – juni 2022)
is het aanmeldingsformulier voor deelname aan
deze reis opgenomen. Het minimale aantal deelnemers is 30; ten hoogste 45 mensen kunnen deelnemen. Bij een hoger aantal aanmeldingen leggen we
een wachtlijst aan en wordt er geloot.
Het belooft een mooi uitstapje te worden; beslist
een aanrader!
Bestuur KBO Velden

Stadswandelingen Venlo

Dinsdag 10 en donderdag 12 mei vonden de stadswandelingen, onder ideale weersomstandigheden,
plaats. Het aantal deelnemers op dinsdag was 9 en
op donderdag 14. Startpunt was het museumcafé
De Posterij, aan de Keulse Poort. Onder het genot
van een drankje kregen we van gastheer Paul
Haanen een kort, historisch overzicht van de geschiedenis van de stad Venlo. Daarna wandelden we
ruim twee uur door het centrum en kregen we uitleg
bij tal van kleine en grote interessante bijzonderheden. Paul Haanen vertelde (onder meer) enthousiast
over details in de gevels (hoogwaterstanden); het
oudste straatje van Nederland (Gasthuisstraat); het
oudste huis van Venlo -dakconstructie stamt uit
1344, nu is er een tabakswinkel in gevestigd- (hoek
Gasthuisstraat en Vleesstraat); de Luif; het Römer-

huis en het Schinkemenke. Ook de Jodenstaat met
de beeldjes van bekende Venlonaren; Mariaweide
en de Floddergats werden bezocht. Bijzonder: tijdens de wandeling van donderdag, werden we door
de stadsbode spontaan uitgenodigd om het stadhuis
van binnen te bekijken. De deelnemers vonden de
twee wandelingen zeer de moeite waard. Meest
gehoorde opmerkingen: "dat wist ik echt niet"; "wat
boeiend"; zeker de moeite waard!“; “hier ben ik vaak
langs gelopen, maar dat heb ik nog nooit gezien!".
Mocht er voldoende belangstelling zijn, dan is er de
mogelijkheid om in het vroege najaar nog een
stadswandeling te organiseren.
tekst: Louis Brüll
fotocollage: Ger van Rensch

Foto's: 1. het nieuwe Museum van Bommel van Dam, Keulse Poort, in het voormalige postkantoor;
2. Paul Haanen met groep KBO Velden op de hoek Gasthuisstraat – St.-Jorisstraat; 3. mooie gevels
Gasthuisstraat, met rechts de St.-Joriskerk; 4. Stadhuis van Venlo; 5. een van de mooie binnenruimten
in het Stadhuis; 6. de Floddergats met de 'Köpkes' van kunstenaar Ger Janssen.
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28 juni: Algemene Ledenvergadering
Meer dan twee jaar geleden is het alweer: onze
laatste Ledenvergadering. Dat was op 10 maart
2020 en intussen is er veel gebeurd. Maar nu het
weer kan is het goed om onze jaarlijkse vergadering
te houden. Deze vindt plaats op dinsdag 28 juni
a.s. bij Het Wapen van Velden. De aanvangstijd is
14.00 uur. De agenda met de daarbij gevoegde
bijlagen zal tijdig vóór de vergadering bij de leden
thuis worden bezorgd. Naast de gebruikelijke onderwerpen is er ook tijd ingeruimd om terug te

blikken en vooruit te kijken. De inbreng van de leden
hierbij wordt uiteraard op prijs gesteld. Want met
elkaar houden we KBO Velden in stand als een vitale en vooral actieve vereniging.
Wij hopen dan ook veel leden te begroeten tijdens
deze Algemene Ledenvergadering. Na afloop is er
weer gelegenheid tot kienen voor de liefhebbers.
Bestuur KBO Velden

Bewegen doet wonderen

Helaas was het de afgelopen jaren -door de coronabeperkingen- niet altijd mogelijk om voldoende
te bewegen. En toch hebben met name heel veel
senioren en ouderen er het beste van gemaakt.
Prima! Zoals je wellicht weet, vragen diverse partijen en organisaties regelmatig extra aandacht voor
het belang van bewegen. Zo ook de Hartstichting.
Onderstaand een samenvatting uit een brochure van
deze stichting.

de blessure eerst volledig herstellen voordat je
verder gaat. ‘Bewegen ergens naartoe’ -bijvoorbeeld naar de winkel- kan dikwijls met de fiets of
lopend. Dan heb je meteen al een portie beweging
te pakken! Al is het maar een paar dagen per week.
Bewegen tijdens huishoudelijke karweitjes kan ook
heel goed helpen om aan extra beweging te komen.
Hoeveel beweging is voldoende?
Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Het advies
voor volwassenen is: Doe -verspreid over meerdere
dagen- minstens 150 minuten (2,5 uur) per week
aan matig intensieve beweging. Dit is beweging die
de hartslag en ademhaling verhoogt, maar waarbij
je nog wel kunt praten. Voorbeelden hiervan zijn
wandelen en fietsen. En doe minstens tweemaal per
week spier- en botversterkende activiteiten. Ouderen kunnen dit combineren met balansoefeningen.
Deze oefeningen zijn goed voor het verbeteren van
het evenwicht. Denk bijvoorbeeld aan gymnastiek
en yoga. Als je meer gaat bewegen, hoeft dat niet
meteen een half uur achter elkaar te zijn. Bouw het
rustig op. Dat is vaak heel eenvoudig door de dagelijkse dingen met meer inspanning te doen: neem
bijvoorbeeld de trap in plaats van de lift. Zo kost
het niet veel extra tijd om meer te bewegen. Begin
bijvoorbeeld met 10 minuten bewegen per dag en
breid dat elke dag uit. Lukt het om een half uur per
dag te bewegen? Dat is mooi! Dan gaat het erom
om dat vol te houden. Voel je vooral niet schuldig
als het bewegen een dag niet lukt; pak het de volgende dag weer op. Twijfel je of meer bewegen goed
voor je is in verband met je gezondheid? Raadpleeg
dan eerst je (huis)arts. Doe dit in ieder geval altijd
als je hartproblemen, hoge bloeddruk of pijn op de
borst hebt, medicijnen gebruikt, duizelig bent of
problemen met je botten of gewrichten hebt. Voorkom ook dat je veel stilzit, want veel stilzitten is niet
goed voor je gezondheid.

Kies iets dat bij je past
Denk daarbij aan activiteiten zoals zwemmen,
gymnastiek, volksdansen etc. Wil je liever iets doen
vanuit huis? Begin dan met ochtendgymnastiek,
bijvoorbeeld via het televisieprogramma ‘Nederland
in Beweging’. Raadpleeg je omroepgids of de website omroepmax.nl voor informatie. Of ga eens
heerlijk wandelen of fietsen in de natuur. Het is
verstandig om het sporten rustig op te bouwen en
de activiteiten te verdelen over de week. Voor het
lichaam is het bovendien beter om wat langer
minder inspannend te sporten dan korte tijd heel
intensief. Zware inspanningen en oefeningen zijn
dus niet per se nodig. Bij een blessure (verzwikking,
verrekking, protesterende gewrichten) is het verstandig om het meteen rustig aan te doen. Dan kan

Bewegen en je gezondheid
Voldoende bewegen verkleint de kans op hart- en
vaatziekten, diabetes, overgewicht, psychische
klachten en botbreuken. Hoe meer je beweegt, hoe
makkelijker je een gezond gewicht krijgt en houdt.
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om gezond en
gevarieerd te eten. Als je beweegt, moeten de
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spieren aan het werk. Daarvoor hebben ze brandstof
en zuurstof nodig. De longen halen zuurstof uit de
lucht die je inademt. Via het bloed gaat zuurstof
naar het hart en dat pompt het zuurstofrijke bloed
naar de spieren. De brandstof komt voornamelijk
uit voeding en gaat ook via het bloed naar de
spieren. Kortom: dagelijks bewegen, liefst buiten,
helpt om je prettiger en gezonder te voelen. Het
helpt ook om beter te ontspannen. Bovendien slaap
je beter.

Je wordt daardoor uitgerust wakker en kunt eventuele spanningen gedurende de dag ook beter aan.

Meer weten over ‘Bewegen doet wonderen’?
Bel de voorlichter van de Hartstichting (tel.
0900-3000300) of vraag de complete brochure aan
(www.hartstichting.nl/shop).
Bron: Brochure Hartstichting
GvR

Floriade 2012 en 2022

Floriade 2012
Het is alweer 10 jaar geleden (wat vliegt de tijd) dat
de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade nabij de
veiling in Grubbenvorst werd gehouden. Veel van
onze leden hebben toen een abonnement gekocht
en de Floriade dikwijls bezocht. Bij mooi weer kon
je met de fiets even de Maas oversteken en genieten
van een dagje uit. De fotocollage op blz. 8 laat
globaal nogmaals beelden zien van het terrein met
de diverse gebouwen en stands.

Informatie over Floriade in Almere
Vanaf 14 april t/m 9 oktober 2022 is Almere een
half jaar lang het podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema
‘Growing Green Cities’. In het 60 hectare grote
Floriade-park ontdek je groene oplossingen van
innovators uit binnen- en buitenland die onze steden
leuker, mooier en duurzamer maken op het gebied
van groen, voeding, gezondheid en energie.
Bron: website Floriade

Informatie over Floriade 2012
De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 werd
gehouden in Venlo. Paul Beck, voormalig directeur
van attractiepark de Efteling, had de leiding.
De gemeenten Beesel, Gennep, Bergen, Horst aan
de Maas, Peel en Maas en Venray, alsmede de Provincie Limburg participeerden naast de gemeente
Venlo in het evenement. Het terrein beslaat totaal
66 hectare. Koningin Beatrix opende de Limburgse
wereldtuinbouwtentoonstelling op 4 april 2012.
Bron: Wikipedia

Wilt u een dag de Floriade eens bezoeken?
Mogelijk met eigen vervoer!
Of met de trein: treinreis Horst-Sevenum naar Almere Centrum duurt 2 uur en 18 minuten.
Of liever met de bus: informeer gewoon eens bij een
reisorganisatie hier in de regio voor een dagtocht
naar de Floriade Expo 2022 in Almere.
Meer weten over de Floriade?
Zie website: www.floriade.com
GvR

Oplossing 'Zoek de vogels' uit nr. 152
In totaal zijn het er 34.

Bron: Nieuwsbrief Ouderenvereniging/KBO Baarlo

We maken een mooie wandeling door Baarlo!! We hebben in het begin al een mooie vaart erin. Lopen
door ’t Kempke, voor ons loopt zus van Jan, An, doet veel aan sport en wil altijd haantje de voorste
zijn. Komen bij kasteel d’Erp aan, hier heeft ene madam eeuwen gewoond. Ja, in haar geval kan ik me
dat wel voorstellen. We vallen ons bijna een buil, maar blijven wel paraat! Op het hek zit een nogal dikke
man; is het hek sterk genoeg, vroeg ik me af. Ik fluit het Wilhelmus en loop verder. Op het terras neem
ik een ananasijsje, lekker.

Er zit ’n rare man aan het ’t tafeltje naast me, hij staat op, steekt de handen in z’n broekzak en loopt als
een passagier over ’t terras en hij blijft maar sputteren. Wat verder zit iemand, ‘t is een echte luistervink,
’n kindje komt langs, huppelend op haar skippybal. Ze kan het nog niet zo goed, ze moet nog veel met
hem oefenen. Tegenover kraait het haantje al vrij vroeg. De post komt langs, heel vroeger ging dat
per duif. We komen langs de boomgaarden waar men ’n kwart elke morgen plukt.
Buurman Jesper (werkt bij de super) komt langs. Er is aan ’t fruit gevreten, dat kan Arie niet gedaan
hebben. Komen langs wat weide. Wist u dat ’n kleine koe koekalf heet? En mijn gesp, echt die zit lekker.
We tobben ons verder over de weg. Langs de weg mooie bermbloemen. Men heeft al een hele lijst er van.
Ik wandel hier in de zomer elke dag. Verderop komen we langs de camping, hier had Hans pech toen
hij struikelde in een donker kuiltje. Voor de tent is Piet aan het oefenen, z’n vrouw blijft wat wulps en
braaf luisteren. Hij is paukenist in een orkest. Hij vindt Jazz waanzinnige muziek. Op de terugweg zijn
ze ergens aan het verbouwen; er zitten op die kraan vogels heel leuk! Vogels!! Al is ’t nacht, egaal, ik
ga kijken. Zo, er is nog een datum voor mijn volgende wandeling!

GvR
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Opvoeding van kinderen vroeger en nu
Er is vergeleken met vroeger nogal wat veranderd
in gezinnen en vooral in de opvoeding. Kinderen
worden nu heel anders opgevoed dan vijftig jaar
geleden. Wij hebben de grootste verschillen op een
rij gezet.

Fysieke straffen
Het kwam vroeger regelmatig voor dat je een pak
slaag van je ouders kreeg als je ongehoorzaam was.
Pas in 2007 werd de corrigerende tik van ouders
officieel verboden in de wet. Voor die tijd mochten
ouders hun kinderen dus fysieke straffen geven. En
dat gebeurde vaak genoeg: van een draai om je
oren tot een klap met de riem van je vader op je
achterste.
Regelmaat
Vroeger hield men er een stuk meer regelmaat op
na dan nu. Veel dagen zagen er hetzelfde uit: de
vader ging naar het werk, de kinderen gingen naar
school en de vrouw deed het huishouden. De kinderen kwamen tussen de middag thuis om een
boterham te eten en deden in de avond hun huiswerk, en op zondag ging iedereen naar de kerk.
Natuurlijk zijn er nog steeds mensen die graag op
deze manier leven, maar door de groei aan snelheid,
mogelijkheden en vrijheid is voor veel mensen de
regelmaat een beetje verdwenen.

Grootte van het gezin
Vroeger waren gezinnen een stuk groter dan nu.
Toen was een gezin met vijf tot wel dertien kinderen
een dagelijkse verschijning, nu zijn mensen al
verbaasd als een gezin drie kinderen heeft. Dat zorgt
natuurlijk ook voor een heel andere opvoeding:
vroeger moest de aandacht veel meer verdeeld
worden en was de opvoeding meer een soort lopende bandwerk. Ook hielpen de oudere kinderen met
het opvoeden van de jongere kinderen. Nu is dat
anders en hoeven ouders hun aandacht minder te
verdelen: er zijn immers minder kinderen.

Regels en eigen verantwoordelijkheid
Van kinderen werd vroeger verwacht dat ze zich
braaf aan de regels hielden. Deden ze dat niet, dan
kregen ze straf. Tegenwoordig worden kinderen een
stuk meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en voeren veel ouders een ‘open gesprek’
met hun kinderen in plaats van dat ze meteen straf
geven.

Opvoedvoorbeelden
Tegenwoordig zijn er talloze boeken, podcasts,
websites, televisieprogramma’s en YouTube video’s
over opvoeden te bekijken. Iedereen heeft er een
andere visie op en de mogelijkheden zijn eindeloos.
Vroeger ging dat een stuk makkelijker: je voedde
de kinderen op zoals je dacht dat het beste was.
Vaak was dat hetzelfde zoals jij was opgevoed door
jouw ouders. Men stond er relaxter in en geloofde
dat het vanzelf wel goed zou komen.

De rol van de vader en moeder
Vroeger waren de rollen in het gezin anders verdeeld
dan nu. Toen was het nog gewoon dat de vader van
het gezin werkte, en de moeder thuisbleef om het
huishouden te regelen en de kinderen op te voeden.
Sterker nog: veel vrouwen werden ontslagen bij hun
werk vanaf het moment dat ze trouwden. Vanaf dat
moment was het hun taak om voor hun man en
(toekomstige) kinderen te zorgen. Nu is dat heel
anders. Vrouwen zijn geëmancipeerd en kunnen net
zoveel of zelfs meer werken dan hun man. In
sommige gezinnen zijn er huisvaders, of beide ouders werken en maken gebruik van de kinderopvang.

Is dit herkenbaar? Wellicht zie jij nog
verschillen?
Bron: Plus-online magazine
GvR

Wanneer leefde de eerste honderdplusser in Nederland?
Op zijn 104de hielp hij nog bij het oogsten, op zijn
105de liep hij nog regelmatig een uur naar de
kerkdienst. Dirk van Heughten uit Someren (Brabant) werd in 1754 een eeuw oud en overleed zes
jaar later, als grootvader van zeventig kleinkinderen. Toch was Van Heughten vermoedelijk niet de
eerste Nederlandse honderdjarige. Vroeger werden
bevolkingsregisters nog niet zo goed bijgehouden.
Duidelijk is wel, dat al in de oudheid mensen zeer
hoge leeftijden bereikten. Zo stierf Terentina Var-

meer
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ronnes, vrouw van de Romeinse politicus Sicero, op
103-jarige leeftijd in het jaar 4, tegenwoordig halen
steeds meer mensen de 100. In 1950 telde ons land
zo’n veertig honderdplussers, in 2014 waren dit er
bijna 2200. De recordleeftijd stijgt minder snel, al
in 1899 leefde er een man van 110, dat record ging
er pas aan in 1990, toen een man de leeftijd van
111 haalde.
Bron Quest
Ben Gelaudemans

Uit de bestuursvergadering van 4 mei 2022

Het gezamenlijk overleg met
de besturen van de KBO's van
Arcen, Lomm en Velden wordt
gehouden op woensdag 1 juni
a.s. in Lomm. Naast het delen
van elkaars ervaringen in de
afgelopen 2 jaar zullen we de mogelijkheden voor
gezamenlijke activiteiten verkennen.

bijdrage van de deelnemers. Dergelijke activiteiten
kunnen ook voor niet-leden interessant zijn. We
willen niet-leden de mogelijkheid bieden om tegen
meerprijs deel te nemen. Zo kunnen zij tevens
kennis maken met onze vereniging. Per activiteit
wordt dit bepaald en tevens bekeken wat de meerprijs dan is voor deelname van niet-leden.

We maken gebruik van het aanbod van de organisatie van de Museum Plus Bus om een dagtocht naar
Amsterdam te maken op maandag 15 augustus a.
s. Nadere informatie in deze Nieuwsbrief. Het opgaveformulier wordt bij de volgende Nieuwsbrief (juni)
gevoegd.

De datum van de Algemene Ledenvergadering (ALV)
is dinsdag 28 juni a.s. De vergadering wordt gehouden bij Het Wapen van Velden. Na afloop is er zoals
gebruikelijk gelegenheid om te kienen. De agenda
met bijlagen zal tijdig bij de leden worden bezorgd.
Voor bepaalde activiteiten zoals uitstapjes, reizen
en sommige bijeenkomsten vragen we een eigen

Bestuur KBO Velden

Activiteiten juni 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 1 en 15 juni om 14.00 uur | Rozenhof
Koersbal: elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur | BMV De Vilgaard
Nieuwsbrief KBO Velden | Magazine KBO-PCOB: woensdag 29 juni

Algemene Ledenvergadering KBO Velden
Dinsdag 28 juni a.s. bij Het Wapen van Velden. Aanvang 14.00 uur. Aansluitend kienen.
Data om te noteren:

Fietstocht KBO Velden
Donderdag 7 juli a.s. | vertrek 13.30 | Veerweg ter hoogte van Vita Velden

Let op: in de Kalender Arcen – Lomm – Velden en in het jaarprogramma 2022 op onze website is dinsdag
5 juli als datum vermeld. Deze datum is gewijzigd in donderdag 7 juli.
Uitstapje Museum Plus Bus naar Amsterdam
Maandag 15 augustus | vertrek 8.30 uur | nadere informatie volgt.
Bestuur KBO Velden

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 152
Bovenste rij van links naar rechts: pand aan de
Molendijk; pand op de hoek Heideweg - Paddeweg.

vanaf de Stappersstraat; pand aan de Vilgert nabij
de Hasselderheidelaan.

2e Rij van links naar rechts: poort met tuin en opstallen aan de Vorstweg; pand in Schandelo.

Onderste rij van links naar rechts: pand aan de
Rijksweg op de hoek met de Vilgert; pand aan de
Vorstweg.

3e Rij van links naar rechts: aanzicht van woningen

GvR
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KBO-lid Nelly Hauser koninklijk onderscheiden

“Zo bijzonder is het toch eigenlijk niet wat ik doe”,
vindt Nelly zelf. Dat daar anders over wordt gedacht
blijkt wel als burgemeester Antoin Scholten op
dinsdagmorgen 26 april bij haar op bezoek komt.
De reden wordt al snel duidelijk. Nelly is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en de burgemeester reikt haar de onderscheiding uit in het
bijzijn van haar familie. Meteen is het feest in huize
Hauser. “Komt dat even goed uit dat ik maandag al
de KBO-Nieuwsbrief kon bezorgen in plaats van
vandaag, wat de bedoeling was. Want morgen
(Koningsdag 27 april) zouden we samen met dochter Irene in Vught naar de Koningsmarkt gaan. Daar
ging dus ook een streep door”, zo vertelt Nelly. Ze
doet al vele jaren vrijwilligerswerk voor diverse
verenigingen en goede doelen. De basis ervoor is
gelegd bij Veldense vrouwenvereniging EVA, waarvan ze al 50 jaar lid is en acht jaar deel uitmaakte
van het bestuur. Zo wordt Nelly benaderd om mee
te helpen met collecteren voor o.a. de Hartstichting
en het Longfonds. Voor de Hartstichting heeft ze 25
jaar gecollecteerd en de collecte mee georganiseerd.
Hier is nog een anekdote over te vertellen: “Elk jaar
organiseerde de Hartstichting een kaderdag. Vrijwilligers mochten daar aan deelnemen en zo togen
Riek Versteegen en ik naar Utrecht. Tot onze verbazing was ook (toen nog) kroonprins WillemAlexander aanwezig als Beschermheer. Hij zat maar

een paar rijen voor ons; we hadden hem bijna op
z’n schouder kunnen tikken.” Leuk om zoiets mee
te maken. Maar wat echt voldoening geeft is het
helpen van mensen en vooral de fijne contacten die
dit met zich mee brengt. Het gaat als het ware
vanzelf, vindt Nelly; van het een komt het ander.
Of het nu om burenhulp gaat, inspringen bij het
Kindervakantiewerk, actief zijn voor de buurtvereniging of het begeleiden van gasten van de Zonnebloem; het is allemaal dankbaar werk. Van KBO
Velden is ze na haar pensionering lid geworden:
“Frans Vousten was al een paar keer aan de deur
geweest en toen was het moment daar dat ik mezelf
heb aangemeld”. Ze brengt het KBO-PCOB Magazine met Nieuwsbrief rond en maakt deel uit van de
Felicitatiedienst. Haar vrijwilligerswerk heeft een
hoog sociaal gehalte door haar betrokkenheid bij
mensen. Dat geeft veel voldoening en je kunt gerust
zeggen dat er zelden vergeefs een beroep op haar
wordt gedaan. Stilzitten is er voorlopig dan ook
zeker niet bij. Samen met Miel heeft ze immers ook
volop aandacht voor hun drie kinderen en zeven
kleinkinderen. Nelly: namens KBO Velden van harte
gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding.
Tekst: HL
Collage: GvR
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