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KBO: een kleurrijke vereniging!
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u de nieuwe KBO-
balpen. Deze keer in een speciale vierkleuren uit-
voering. Daar is niet zomaar voor gekozen. KBO
Velden is immers een grote, actieve vereniging met
een bont en gevarieerd palet aan activiteiten. Sport,
ontspanning, informatiebijeenkomsten en belan-

genbehartiging. Allemaal activiteiten, die de onder-
linge band versterken. Want KBO Velden is een
kleurrijke vereniging. Dat onderstrepen we met
deze vierkleurenpen.
 
Bestuur KBO Velden

Van de redactie 
Voor u ligt de nieuwe Nieuwsbrief. Weer goed gevuld
met verenigingsinformatie, aankondigingen, im-
pressies van activiteiten, nuttige tips en leuke
weetjes. Er is volop aandacht voor het uitstapje met
de MuseumPlusBus op 15 augustus en Sentiment in
de Tent. Niet alleen bedoeld als terugblik voor
deelnemers. We doen dit ook om alle lezers van deze
Nieuwsbrief deze dagen een beetje mee te laten
beleven.
 
In deze tijd is het bestuur druk doende om een
jaarprogramma voor 2023 op te stellen. Een jaar-
programma opstellen is meer dan een schema met
data invullen. Zeker, van de gebruikelijke wekelijk-
se activiteiten staan data en tijden vast. Die hebben
-als vaste waarde van onze vereniging- dan ook een
vaste plek in ons programma. De uitdaging zit er
vooral in om nieuwe, aansprekende activiteiten voor
te bereiden. Bedoeld voor alle senioren in Velden.
Informatief, ontspannend en laagdrempelig. Waar

mogelijk in samenwerking met andere verenigingen
of instellingen. Zoals bijvoorbeeld Sentiment in de
Tent, een coproductie met Dorpsfeesten Velden.
 
Ook de Seniorenmiddag op vrijdag 7 oktober a.s. in
de BMV is zo’n coproductie. In samenwerking met
Bibliotheek, Basisschool De Startbaan en Open In-
loop wordt aan Veldense senioren een leuk en
vooral ontspannend programma aangeboden. Meer
hierover op pagina 5. Iedereen is welkom!
 
Bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief is de stem-
periode voor Rabo ClubSupport voorbij. Hopelijk
hebben velen gebruik gemaakt van hun stemrecht
en een van hun stemmen aan onze vereniging ge-
geven. We moeten nog even wachten op de uitslag,
maar we hopen op een mooi resultaat. Voor nu veel
leesplezier!
 
Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
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Mooi uitstapje met MuseumPlusBus
Met 46 deelnemers maakte KBO Velden op maandag
15 augustus een geslaagde en vooral mooie dag-
tocht naar Amsterdam met de MuseumPlusBus. Een
goed verzorgde reis in een comfortabele touringcar,
van alle gemakken voorzien voor minder mobiele
reizigers. In Amsterdam is na de lunch in Brasserie
Zuiderbad een bezoek gebracht aan het Rijksmuse-
um. Als eerste stond een rondleiding op het pro-
gramma. Aansluitend was er gelegenheid om zelf
rond te kijken en te genieten van de prachtige
kunstcollectie.
 
Iedereen is in opperbeste stemming als de touring-
car van de MuseumPlusBus rond 8.30 uur met
chauffeur Wouter aan het stuur vanaf het plein
tussen de kerk en café De Sport koers zet richting
de hoofdstad. Alle beschikbare plaatsen zijn bezet.
De buitentemperatuur is een stuk aangenamer dan
de voorgaande dagen en dat is gunstig. Onderweg
wordt bijgepraat en genoten van het aan ons
voorbij glijdende landschap; het is gewoon gezellig,
zoals dat hoort bij een dagje uit.
 
De reis verloopt voorspoedig, zonder enig opont-
houd. Om niet al te vroeg op onze plaats van be-
stemming aan te komen, maakt Wouter nog een
ommetje door het Utrechtse landschap. Zo rijden
we langs de Vinkeveense Plassen, een uitgestrekt
natuur- en watersportgebied, bekend door de vele
recreatiemogelijkheden. Je kunt er o.a. leren varen
met een zeilbootje.
 
Rond 11 uur bereiken we Amsterdam. De bus krijgt
een plek in de ondergrondse parkeergarage Muse-
umplein. Bij het uitstappen worden we ontvangen
door Rona Postma, die de groep namens de orga-
nisatie van MuseumPlusBus tijdens het programma
zal begeleiden. Bij het verlaten van de parkeerga-
rage blijkt de lift dienst te weigeren. Lastig voor de
mensen met rollators en rolstoelen. Een aantal
toegestoken helpende handen zorgt ervoor dat dit
snel en prima wordt opgelost.
 
In Brasserie Zuiderbad wordt eerst genoten van
koffie, waarna de lunch wordt geserveerd. Intussen
legt Rona Postma aan elke tafel het programma uit.
Na de lunch is het tijd om naar het schuin tegenover
gelegen Rijksmuseum te gaan. In de enorme hal
volgt de indeling in drie groepen die elk onder leiding
van een gids op pad gaan.
 
 

Het Rijksmuseum is een imposant gebouw dat da-
teert uit 1885. In de loop van de tijd volgden diver-
se veranderingen. In 2004 is een grondige restau-
ratie gestart, die duurde tot 2013. In die jaren is
het interieur geheel in de oorspronkelijke stijl te-
ruggebracht. Nu ademt het weer de allure die past
bij dit vermaarde en internationaal bekende muse-
um.
 
In vogelvlucht passeren vele kunstwerken de revue
en maken we kennis met allerlei kunststijlen. Te
beginnen met de middeleeuwse kunst, die werd
gedomineerd door de kerk en de adel. Bijbelse ta-
ferelen, zoals het passieverhaal werden als het ware
in stripvorm geschilderd. De meeste mensen konden
immers niet lezen of schrijven. Ruime aandacht is
er voor de kunst uit de 17e eeuw -de Gouden Eeuw-
een hoogtepunt in de Nederlandse schilderkunst.
Het topstuk uit die periode is ongetwijfeld de
Nachtwacht uit 1642. Door te werken met licht en
donker verstond Rembrandt als geen ander de kunst
om mensen ‘in de spotlights’ te zetten. Een eer die
de hoofdpersonen op het schilderstuk te beurt viel:
de kapitein en de luitenant van de schutterij. Ook
de schilderstukken in de volgende zaal zijn een lust
voor het oog, zoals de Staalmeesters, het melkmeis-
je van Vermeer en niet te vergeten het welbekende
‘vrolijke huisgezin’ van Jan Steen om er maar een
paar te noemen. Ook de enorme bibliotheek met
ongeveer 140.000 boeken maakt indruk. Net als het
poppenkabinet uit de 17e eeuw, dat tot de verbeel-
ding spreekt en zo voor enkelen aanleiding is voor
het ophalen van eigen herinneringen.
 
Na de rondleiding is er tijd om zelf nog een uurtje
rond te struinen, een paar kunststukken op je gemak
bekijken, de gebrandschilderde ramen in de voorhal
te bewonderen of het bezoeken van de winkel.
Daarna gaan we weer richting bus, waar onze
gastvrouw Rona Postma wordt bedankt onder het
aanbieden van een attentie. Tijdens de terugreis
wordt er ruimschoots teruggeblikt op een zeer ge-
slaagd bezoek aan ’s lands meest bekende museum.
Rond 17.30 komen we na een voorspoedige thuisreis
weer in Velden aan. Chauffeur Wouter wordt even-
eens verrast met een attentie. Over één ding zijn
alle deelnemers aan deze mooie reis het met elkaar
eens: voor herhaling vatbaar!
 
Fotocollage: GvR
Tekst: HL

Muzikale middag in Helden
Op zondag 16 oktober a.s. is er een muzikale mid-
dag voor senioren uit de regio Peel en Maas | Venlo,
verzorgd door de Keverberger Muzikanten uit Kessel
en het Senioren Orkest Meijel. Locatie: Gemeen-
schapshuis Kerkeböske in Helden. Aanvang: 14.00
uur; inloop vanaf 13.30 uur. Entree: € 5,-, te vol-
doen bij binnenkomst. Het programma duurt tot ca.

16.30 uur. De organisatie is mede mogelijk gemaakt
door KBO – regio Peel en Maas | Venlo. De uitnodi-
ging voor dit programma is eerder ook per mail
toegestuurd.
 
Bestuur KBO Velden 
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Activiteiten oktober 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 5 en 19 oktober om 14.00 uur | Rozenhof
Koersbal: elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur | BMV De Vilgaard
Nieuwsbrief KBO Velden | Magazine KBO-PCOB: woensdag 26 oktober
 
Seniorenmiddag
Vrijdag 7 oktober | BMV De Vilgaard | Aanvang 14.00 uur
m.m.v. Bibliotheek Velden, Basisschool De Startbaan, KBO Velden, Open Inloop en Sef Derkx.
 
Vooraankondiging
Ontspanningsmiddag met muziek
Dinsdag 8 november | BMV De Vilgaard | Aanvang 14.00 uur | Nadere informatie volgt
 
Bestuur KBO Velden

Kiwi rijk aan vitamines
Veel mensen denken dat
de kiwi uit Nieuw-Zeeland
komt. Maar toen de kiwi
nog geen kiwi werd ge-
noemd, maar Chinese
kruisbes en later Yang Tao
(oftewel zoete perzik),
kwam de kiwi alleen nog

maar voor in China. Pas begin van de vorige eeuw
namen Nieuw-Zeelandse missionarissen zaden mee
naar hun vaderland. In eerste instantie kreeg hij de
naam Chinese stekelbes, maar telers vernoemden
hem later naar de kiwivogel, die ook bruin en rond is.
 
Boordevol vitamines
Een kiwi is gezond, supergezond zelfs. Kiwi's zijn
rijk aan vitamine C, B en E. Door de vele vitamine
C draagt het eten van een kiwi bij aan een goede
weerstand. Groene kiwi's bevatten zelfs meer vita-
mine C dan een sinaasappel of wel drie citroenen.
Daarnaast zijn kiwi's heel vezelrijk en die vezels zijn,
zoals je misschien al wel weet, goed voor je spijs-
vertering. Maar niet alleen door de vezels werken
kiwi's laxerend, ook door het feit dat ze een eiwit
afbrekend enzym - actinidine- bevatten. Dit enzym
zorgt ervoor dat het lichaam eiwitten verteert. Kiwi
is de enige fruitsoort die dit enzym bevat. Door deze
stof kun je kiwi ook beter niet in combinatie eten
met melkproducten. Zodra je kiwi bij eiwitrijke
producten voegt, dan beginnen die af te breken
oftewel te schiften.
 
Weinig calorieën
Voor mensen die op dieet zijn, is de kiwi een aan-
rader. Ze bevatten namelijk weinig calorieën.
Slechts 57 kilocalorieën per 100 gram. Ook is kiwi
rijk aan antioxidanten, zoals vitamine C en polyfe-

nol. Antioxidanten beschermen het menselijk li-
chaam tegen schadelijke stoffen, de zogenaamde
vrije radicalen.
 
Gele kiwi
Naast de groene kiwi bestaat er ook een gele kiwi.
Deze bestaat nog niet zo heel lang. De eerste gele
kiwi lag pas in 2000 in de Europese winkels. Na jaren
(wel 23!) van experimenteren en optimaliseren
waren de telers tevreden met het resultaat. En te-
recht, want veel mensen vinden hem zelfs lekkerder
dan de groene variant.
 
Schil
Wist je dat je de schil van een kiwi in zijn geheel
kunt opeten? Het klinkt misschien niet heel aantrek-
kelijk, maar de schil bevat ontzettend veel vezels.
Als je de haartjes van de schil borstelt en de kiwi
wast dan smaakt hij lekkerder.
 
Bewaren
Een kiwi kun je na aanschaf nog zo'n twee weken
in de koelkast bewaren. Wil je hem sneller eten en
is hij nog niet zo heel rijp? Dan kun je hem het beste
bij andere fruitsoorten leggen op de fruitschaal. Dit
versnelt namelijk het rijpingsproces. De groene kiwi
is harder en iets langer houdbaar dan de gele kiwi.
 
Invriezen
Wist je trouwens dat je een kiwi ook heel goed in
kunt vriezen? Na het ontdooien kun je ze beter niet
zo eten, maar gebruiken om een smoothie of een
toetje te maken.
 
Bron: Medical News Today
GvR    
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Vrijdag 7 oktober is de Nationale Ouderendag.
Traditiegetrouw wordt er dan op die dag in samen-
werking met bibliotheken, zorginstellingen en
buurthuizen door het hele land voorgelezen aan
senioren. De Nationale Voorleesdag wordt dit jaar
voor de tiende keer gehouden. Ter ere daarvan
organiseert de KBO Velden in samenwerking met
Bibliotheek Velden, Basisschool De Startbaan en
Incluzio Sociale Basis een mooie activiteit in BMV
De Vilgaard. Het programma begint om 14.00 uur.
De Open Inloop van Incluzio heet u dan welkom met
een kop koffie of thee en cake. Een aantal kinderen
van de basisschool zullen vervolgens hun eigen
gekozen verhalen voorlezen aan alle aanwezigen.
 
Daarna geeft columnist Sef Derkx een lezing met
foto’s over zijn speciale band met Velden, hoe het
er vroeger was en welke bijzondere mensen er
gewoond hebben.
 

Aansluitend -rond 15.30 uur- kunnen alle aanwezi-
gen kijken of meedoen met de activiteit koersballen
van de KBO achter in de foyer. Er is ook iemand
aanwezig van de KBO voor degenen die meer infor-
matie willen hebben over onze activiteiten.
 
Voor degenen die liever buiten zijn, maakt Sef -
indien het weer het toelaat- na de lezing een wan-
deling door het dorp.
 
Voor ieder wat wils dus. De toegang is gratis.
 
Aanmelden kan vóór 5 oktober via:
Annie van Heesch 077-472 2203 /
pgvanheesch@ziggo.nl
 
Nardje Lenssen 077-472 1494 / narja@ziggo.nl
 
 
 

Aanvragen energietoeslag weer mogelijk
Huishoudens met een inkomen op óf net boven het
sociaal minimum kunnen dit jaar een energietoeslag
van € 1.300,- krijgen als tegemoetkoming in de
extra energiekosten. Deze toeslag moet schriftelijk
worden aangevraagd bij Gemeente Venlo. Het
aanvraagformulier vindt u op de website van de
gemeente: https://www.venlo.nl/energietoeslag.
Hier is ook meer informatie te vinden over de
voorwaarden en de benodigde gegevens. Aanvragen
is mogelijk tot 31 december 2022. U ontvangt
schriftelijk bericht van de gemeente over het besluit.
Bij toekenning wordt meteen € 1.300,- overge-
maakt.

Heeft u vóór 1 juli al een aanvraag ingediend en het
(toen geldende) bedrag van € 800,- ontvangen? Dan
hoeft u niets te doen; het extra bedrag van € 500,-
wordt automatisch overgemaakt.
Voor advies of hulp bij het invullen kunt u terecht
bij Informatie- en Advies van Incluzio Sociale Basis.
Dit kan op maandag en woensdag van 9.00 – 12.00
uur in de Witte Kerk, Agnes Huijnstraat 3 in Venlo.
Telefonisch bereikbaar op 077-3030620 (alleen
tijdens de openingstijden).
 
Bestuur KBO Velden
 

Vrijdag 7 oktober: Seniorenmiddag in de BMV

                     "Het leven gaat niet altijd over rozen,
                     maar paardenbloemen zijn ook mooi." 
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Uit de bestuursvergadering van 7 september 2022
Dit is de eerste vergadering van het bestuur na de
zomerstop.
 
Maandag 5 september jl. zijn de activiteiten MBVO
weer van start gegaan. Bij het volksdansen mochten
we één nieuwe deelnemer verwelkomen.
 
De dagtocht met de MuseumPlusBus naar het
Rijksmuseum is goed verlopen en bij de deelnemers
in de smaak gevallen. Elders in deze Nieuwsbrief
een impressie van deze dag. Zodra mogelijk schrij-
ven we opnieuw in voor deelname aan een dagtocht
met de MuseumPlusBus.
 
Op vrijdag 2 september jl. is in Arcen de Besturen-
dag voor bestuursleden van KBO-verenigingen in de
regio Peel en Maas | Venlo gehouden. De organisa-
tie was in handen van de KBO-besturen van Arcen,

Lomm en Velden. Een nuttige en zeer geslaagde
bijeenkomst met veel informeel contact met be-
stuurders van andere afdelingen. Meer hierover in
deze Nieuwsbrief.
 
Tijdens het muziekprogramma ‘Sentiment in de
Tent’ -een coproductie tussen KBO en Dorpsfeesten-
presenteren we onze vereniging met banners en een
informatiestand.
 
Bij de invulling van ons jaarprogramma voor 2023
maken we ruimte voor informatieve en ontspannen-
de activiteiten. Ingevuld met thema’s die iedereen
aanspreken en daarom voor alle senioren toegan-
kelijk zijn.
 
 
Bestuur KBO Velden

Impressie Sentiment in de Tent
Een geslaagde uitvoering van Sentiment in de Tent
was het op zaterdag 10 september jl. Een muziek-
programma speciaal voor senioren als onderdeel
van de jaarlijkse Dorpsfeesten. Georganiseerd in
samenwerking tussen KBO Velden en Dorpsfeesten
Velden. Met zo’n 180 bezoekers een gezellig en goed
bezocht lunchconcert (zie collage op blz. 8).
 
Na het welkomstwoord van Bart van den Hombergh
mag de Ravenvennerkapel de muzikale toon zetten
en dat is hun meer dan toevertrouwd. Dan is het de
beurt aan de nieuwe Veldense zanggroep #FF An-
ders. Met het combo en onder leiding van Angelique
Peijnenburg brengen ze met aansprekende num-
mers zoals ‘Sierra Madre’ en ‘Dit is ’t dörp wao ik
gebaore bin’ een puik programma. Dan is het tijd
voor soep met broodjes, waarna Troubadour Theo
zijn opwachting maakt. Deze Brabantse artiest
brengt oudhollands repertoire, maar ook country &
western, rock ’n roll, evergreens en andere meezin-
gers. Dit alles verpakt in een luchtige show. Na de
‘tweede ronde’ van de Ravenvennerkapel is er een
speciaal optreden van twee jeugdige Veldense ta-

lenten: Didem en Djem. Met hun pure piano- en
vioolspel lukt het deze leerlingen van De Startbaan
om de tent muisstil te krijgen. Een prestatie van
formaat! Na deze muzikale verrassing mag Trouba-
dour Theo het concert afsluiten.
 
Aansluitend overhandigt Bart van den Hombergh
een boeket aan Ine Jacobs. Als waardering voor de
fijne samenwerking met KBO Velden. Een mooie
Sentiment in de Tent zit erop. Onze vereniging was
zichtbaar aanwezig: een KBO-banner op het podium
en een bij de informatiestand. Voor aanvang van
het concert kregen alle bezoekers een KBO-balpen.
Gewoon ons laten zien op een leuke manier. Zo
hebben we KBO Velden met deze muzikale copro-
ductie onder de aandacht gebracht. De vele aanwe-
zigen konden na afloop met een voldaan gevoel naar
huis, of -als goed alternatief- eerst een kijkje nemen
bij de zeepkistenrace.
 
 
Fotocollage: GvR
Tekst: HL

Exemplaren van de 'Kiëskop' nog beperkt beschikbaar
De 'Kiëskop’ is een militair
contactblad uit Velden dat
tussen september 1946
en september 1950 is
verschenen. De Histori-
sche Werkgroep heeft
destijds de diverse con-
tactbladen in 4 delen ge-

bundeld. Aan het publiek is toen de mogelijkheid
geboden om deze boekjes te kopen. Van deze
verzameling zijn nog 10 x 4 delen over. In Streek-
museum De Hansenhof kunt u -zolang de voorraad
strekt- voor € 10,- per set (zie foto) deze exempla-
ren kopen.

Belangstelling? Neem dan contact op met:
Mevr. J. Geelen  077-4724280 
Dhr. H. Gout   077-4722219
 
‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’
 
Streekmuseum De Hansenhof bezoeken
Het museum is elke zondag (t/m 30 oktober 2022)
van 13.00 tot 17.uur geopend. Ook zijn er moge-
lijkheden om op afspraak het museum te bezoeken.
Bel in dit geval dan eerst even met een van genoem-
de contactpersonen.
 
J.G / GvR
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Onder een stralende zomerzon is op vrijdag 2
september in Arcen de jaarlijkse ‘Besturendag’ ge-
houden. Dit jaar georganiseerd door de KBO’s van
Arcen, Lomm en Velden. Het programma: ontvangst
in MFA De Schans, daarna een uitgebreide rondlei-
ding in de Kasteeltuinen en tot slot een buffet bij Alt
Arce. In totaal hebben ongeveer 70 bestuursleden
van KBO-verenigingen in de regio’s Venlo en Peel
en Maas deelgenomen. Een ontspannen bijeen-
komst om de onderlinge contacten aan te halen en
tevens ervaringen en ideeën uit te wisselen. Namens
het bestuur van KBO Velden werkten Louis Brüll en
Marie-José Peters mee aan de voorbereiding.
 
Vanaf 13.30 uur stroomt de hal van De Schans vol
met KBO-bestuurders. Eerst is er koffie en vlaai
waarna Albert Groetelaars (voorzitter KBO Arcen)
iedereen welkom heet namens de drie organiseren-
de verenigingen. Daarna gaat het richting Kasteel-
tuinen, waar in een drietal groepen, elk onder leiding
van een gids, de tuinen worden verkend. Tijdens
deze dagen staan deze in het teken van het bloe-
menfestival ‘Bloemig!’ Onderweg zien we dan ook
prachtige bloemarrangementen op verrassende

plekken. Het geheel is een lust voor het oog en levert
genoeg aanleiding op voor de nodige kennismakin-
gen en gesprekjes. Al met al een flinke wandelrou-
te van zo’n 2½ uur, gevolgd door een bezichtiging
van het kasteel. Dat is geheel in de oude stijl terug-
gebracht. Al rondkijkend waan je je als vanzelf in
reeds lang vervlogen tijden.
 
Geborreld wordt er daarna in Brasserie Alt Arce,
waar ook een perfect verzorgd buffet klaar staat.
Tijdens het buffet wordt verder bijgepraat. Al met
al een zeer geslaagde bijeenkomst met een compact
programma, die veel contacten met andere KBO-
afdelingen heeft opgeleverd. Beter dan vergaderen
is dit een mooie gelegenheid om informeel met el-
kaar van gedachten te wisselen. Zo doen we met
elkaar ideeën en tips op over activiteiten voor de
eigen KBO-afdeling.
De regionale besturendag is mede mogelijk gemaakt
door KBO Limburg.
 
 
Foto’s: Chrit Janssen en Jan Keijers
Tekst: HL

Besturendag KBO in Arcen

Waarom heet spreken in een dialect ‘plat praten’?
'Plat praten’ is oorspronkelijk een afkorting voor
Plattduutsch praten oftewel Nederduits. Hoogduits
was de taal die in het heuvelachtige zuiden van
Duitsland werd gesproken; Nederduits die van het
vlakke, platte land in het noorden. Ook dialecten en
streektalen die in onze grensstreek werden gespro-
ken, zoals het Limburgs of het Gronings werden
daartoe gerekend. Maar in de loop van de tijd kreeg
‘plat praten’ een andere betekenis. In de zestiende
eeuw werd ‘plat’ synoniem voor vertrouwde, begrij-
pelijke taal oftewel de gewone spreektaal. Vanaf

eind negentiende eeuw zijn we het steeds meer gaan
associëren met onbeschaafd, dus het tegenoverge-
stelde van het Algemeen Beschaafd Nederlands
(ABN). Vandaag de dag noemen we alles ‘plat’ wat
geen standaard Nederlands is en dus hebben we het
ook over bijvoorbeeld plat Haags of plat Amster-
dams.
 
 
Bron Quest
Ben Gelaudemans
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Sentiment in de Tent


