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Uitnodiging workshop 'Kerststuk maken'
Vindt u het leuk om een kerststuk te maken? Kom
dan dinsdagmiddag 13 december om 14.00 uur
naar de workshop van de KBO in De Vilgaard.
 

 

Janneke Gooren (Janneke Design) zal deze middag
ervoor zorgen dat iedereen met een mooi tafelkerst-
stuk huiswaarts kan keren. Diegenen die aan deze
activiteit willen deelnemen, worden verzocht het
volgende mee te nemen: mes en draadtang/snoei-
schaar en eventueel theelichtjes en kleine kerstbal-
len. Wie thuis over hulst of skimmia beschikt, mag
dit ook meebrengen. De kosten voor deze middag
bedragen € 5,- te voldoen bij opgave.
Opgeven kan bij: Annie van Heesch, Rozenhof 73,
donderdag 1 december van 15.00 tot 16.00 uur.
Vol is Vol!
 
Wij rekenen op een mooie opkomst.
 
Bestuur KBO Velden
 

Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Velden
Op dinsdag 3 januari
van 14.00 - 17.00 uur 
houdt onze KBO voor de
leden haar jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst in
BMV De Vilgaard. Tijdens
een gezellig samenzijn en
onder het genot van een

kopje koffie, een hapje en een drankje willen we
samen met u terugblikken op het oude jaar en het
nieuwe welkom heten.
 
Wij nodigen u allen van harte uit en hopen deze
middag vele leden te mogen begroeten.
 
Bestuur KBO Velden
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Mooie muzikale middag
Onder de aangename klanken van het muzikale duo
Maestro & Co beleefden zo’n 90 KBO-leden op
dinsdag 8 november jl. een goed gevuld middag-
programma. Ine Jacobs heet namens het bestuur
allen welkom. Voor het eerst na bijna drie jaar is
het weer mogelijk om een activiteit als deze te or-
ganiseren. Het is dan ook net alsof we met dit
programma als kleurrijke en actieve vereniging een
nieuwe start maken. Plezier, daar moeten we zelf
voor zorgen en daar levert het gezellige en onder-
houdende programma beslist een bijdrage aan.
Vooraf had iedereen al kunnen genieten van koffie
met vlaai, aangeboden door de vereniging. Dat geldt
ook voor het tweede rondje koffie. De bezoekers
laten zich de vlaai -waarbij uit een gevarieerd as-
sortiment kan worden gekozen- goed smaken.
 
Dan is het tijd voor de Brabantse muzikanten om te
beginnen. Het duo bestaat uit gitarist / zanger Erik
Pullens en accordeonist Hans van Buul. Ze hebben
hun thuisbasis in Drunen en Nieuwkuijk. De gepas-
sioneerde muzikanten brengen uit hun uitgebreide
muzikale palet een programma dat varieert van
luisteren tot meezingen. Vrolijke stukken worden
afgewisseld met leuke theaternummers of instru-
mentale muziek. Ze zien de zaal met de vele tafels
en stoelen als een groot overdekt terras: “Stelt u
zich eens voor dat u daar zit”, zo trapt het duo af.
Dat zet niet alleen de toon, maar tegelijk ook de
sfeer tijdens deze middag. Achtereenvolgens horen
we bekende melodieën van onder andere De Dijk,
Guus Meeuwis en -al wat langer geleden- Heddy
Lester. Franse chansons, onvergetelijke evergreens

en aantrekkelijke meezingers worden afgewisseld
met instrumentaal en luisterliedjes. Een aantal
nummers wordt uitgevoerd in een eigen arrange-
ment. Het is de mannen van Maestro dus wel toe-
vertrouwd om aan bekende nummers een eigen
‘touch’ te geven. Heel bijzonder is ook hun uitvoering
van ‘Het Dorp’. Onvergetelijk geworden door Wim
Sonneveld. De tekst: ‘Ik was een kind en wist niet
beter, dan dat ’t nooit voorbij zou gaan …. Wat blijft
is een ansicht met herinneringen’, is herkenbaar
voor iedereen. Zoals ook ‘all you need is love’. Na
de pauze gaat het verder met meer populaire en
moderne muziek. Toepasselijk wordt afgesloten met
‘We’ll meet again’, gevolgd door ‘Wie schoeën ós
Limburg is’, een ‘bijna’ Limburgs volkslied.
 
Het mooie van deze middag is dat iedereen er iets
van zijn of haar gading vindt: ofwel je laten mee-
nemen door de muziek of door gezellig te genieten
van de sfeer met af en toe een praatje. Het kon
allemaal en dat gezelligheid geen tijd kent, bleek
wel duidelijk toen de meesten na afloop nog even
bleven om wat na te praten en een glas te drinken.
Ook de beide muzikanten keken terug op een ge-
slaagd gebeuren, dat voor iedereen de moeite waard
was. Of zoals een van de bezoekers na afloop op-
schreef: “Onvergetelijk”. Dat heeft geen verdere
toelichting nodig!
 
 
Fotocollage: GvR
Tekst: HL

Bridgen: iets voor jou?
Bridgen is ook voor senioren een aantrekkelijke
denksport. Het draait om samenspel en concentra-
tie. Maar het spel is vooral leuk en gezellig. Daarom
hebben we het voornemen om een bridgecursus te
organiseren in samenwerking met de Veldense
bridgeclub Tafel Een. Het is de bedoeling om in fe-
bruari 2023 een kennismakingsbijeenkomst voor
belangstellenden te houden. Voor het starten van
een bridgecursus zijn tenminste 12 deelnemers
nodig. Bij voldoende belangstelling kan eind febru-

ari / begin maart met de lessen worden begonnen.
Deze lessen zullen worden gegeven door Jan Hen-
drickx. Zoals het er nu uitziet, is dat op maandagen
vanaf 15.00 uur in de BMV. In de volgende Nieuws-
brief meer informatie over bridgen en over de intro-
ductiemiddag. Denk er intussen alvast eens over na
of bridgen iets voor jou is!
 
 
Bestuur KBO Velden

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 157
In Nieuwsbrief 157 werden op pagina 8 acht foto’s
van oude gevels uit de binnenstad van Venlo afge-
beeld. Aan u werd gevraagd:  ‘Hoeveel panden
herkent u?’
 
Onderstaand de straten / pleinen waaraan de diver-
se panden zijn gelegen:
 
Bovenste rij: Vleesstraat tegenover de uitmonding
van de Houtstraat; Kwartelenmarkt (Romerhuis).
 

2e Rij: Gasthuisstraat - Begijnengang; Lomstraat,
gedeelte tussen Helschriksel en Peperstraat.
 
3e Rij: Stadhuis aan de Markt; Vleesstraat tegen-
over de uitmonding van de Klaasstraat.
 
Onderste rij: Vleesstraat tegenover de uitmonding
van de Houtstraat; Grote Kerkstraat - hoek Parade.
 
GvR
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KBO-Limburg stapt uit Unie KBO-PCOB
Met ingang van 1 januari 2023 maakt KBO-Limburg
geen deel meer uit van de landelijke KBO-PCOB-
organisatie. Een besluit dat KBO-Limburg -met in-
stemming van de plaatselijke afdelingen- heeft
genomen.
 
De plaatselijke KBO-verenigingen in Limburg zijn
aangesloten bij de provinciale bond KBO-Limburg.
De Unie KBO is de landelijke organisatie, waarin de
provinciale bonden een belangrijke pijler zijn. Zo zit
de KBO-organisatie in elkaar: plaatselijk – provin-
ciaal – landelijk. Zo’n 10 jaar geleden werd een
samenwerkingsverband gesmeed tussen KBO en de
PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond).
Bedoeld om landelijk sterker te staan in de belan-
genbehartiging van senioren. Krachtenbundeling
met een mooi woord. De praktijk bleek anders: er
bleef discussie bestaan over de te volgen koers. Met
als groot knelpunt de rol van de provinciale bonden:
Unie KBO heeft die wel; PCOB kent die niet. Het lukt
al jaren niet om daar overeenstemming over te
bereiken. Samengevat: het kost veel energie maar
levert te weinig op.
 
Zo rijpte voor KBO-Limburg het voornemen om het
lidmaatschap van de landelijke KBO-PCOB definitief
te beëindigen m.i.v. 1 januari 2023. Op woensdag
9 november 2022 is dat tijdens een extra Algemene
Vergadering van KBO-Limburg definitief besloten.
Op 14 juni jl. was tijdens de Algemene Vergadering
in Roermond al het standpunt ingenomen alvast
voorlopig op te zeggen. Op beide vergaderingen
bleek de overgrote meerderheid van de aanwezige
afdelingen -waaronder KBO Velden- hier voorstan-

der van te zijn. Dit betekent dat KBO-Limburg vanaf
1 januari a.s. zelfstandig verder gaat. Datzelfde
doen de provinciale KBO-bonden van Gelderland,
Overijssel en Noord-Holland. KBO Brabant was al
veel eerder uit de Unie gestapt. Deze vijf provinci-
ale bonden vertegenwoordigen samen ruim 200.000
leden, twee keer zo zoveel als wat overblijft voor
KBO-PCOB. Deze bonden staan dus samen sterk als
het gaat om de landelijke belangenbehartiging.
 
KBO-Limburg zet vanaf 1 januari a.s. de activiteiten
voort, die nu door KBO-PCOB worden gedaan. Denk
daarbij aan het magazine, service en dienstverle-
ning aan afdelingen en leden. De kosten hiervan
verschuiven dan ook van KBO-PCOB naar KBO-Lim-
burg.
 
Het Ledenmagazine KBO-PCOB en het kwartaalblad
Senioren Limburg komen te vervallen. Hiervoor in
de plaats komt met ingang van januari a.s. het
magazine Ons Limburg. Dit wordt samen gemaakt
met KBO Brabant, Gelderland en Overijssel. Het
nieuwe magazine heeft 56 pagina’s, waarvan 8 met
Limburgse inhoud en verschijnt 11 keer per jaar. De
verschijningsdata zijn op dit moment nog niet be-
kend. De bestaande ledenvoordelen via KBO-PCOB
(zoals korting bij rijbewijskeuringen voor 75-plus-
sers) worden in ieder geval voor 2023 voortgezet
door KBO-Limburg.
 
Het november-nummer van Senioren Limburg be-
steedt ook aandacht aan de oorzaken en gevolgen
van de verzelfstandiging van KBO-Limburg.

Uit de bestuursvergadering van 2 november 2022
De contributie over de
derde termijn van dit jaar
(periode september t/m
december) à 40,- wordt
(eenmalig) niet geïncas-
seerd bij de deelnemers
MBVO-activiteiten (gym,
volksdansen en country-
linedansen). Er is vol-

doende ruimte in de reserve om de kosten van deze
activiteiten op te vangen.
 
Op dinsdag 13 december a.s. kunnen er kerststuk-
jes worden gemaakt tijdens een workshop onder
leiding van Janneke Gooren. Er is plaats voor
maximaal 20 deelnemers. De eigen bijdrage per
deelnemer wordt vastgesteld op € 5,-, te voldoen
bij opgave. Elders in deze Nieuwsbrief meer infor-
matie.
 
Op dinsdag 26 september 2023 vindt een excursie
naar de Risk Factory locatie Venlo plaats. Er kunnen

minimaal 20 en maximaal 40 leden deelnemen.
Tijdens het drie uur durende programma kan een
aantal gezondheids- en veiligheidsrisico’s op een
realistische manier worden beleefd. De kosten be-
dragen € 12,50 per deelnemer. Dat is inclusief
busvervoer Velden – Venlo en terug en koffie / thee.
T.z.t. volgt nadere informatie.
 
Op zoek naar uitbreiding van onze activiteiten
worden de mogelijkheden onderzocht voor het
starten van een bridgecursus in samenwerking met
de Veldense bridgeclub Tafel Een. Ook wordt geke-
ken naar het aanbieden van creatieve workshops.
 
De eigen bijdrage voor deelname aan de kerstmid-
dag op dinsdag 20 december a.s. wordt bepaald op
€ 5,-. Het aanmeldingsformulier met meer informa-
tie is bij deze Nieuwsbrief gevoegd.
 
 
Bestuur KBO Velden
 

4



Activiteiten december 2022 en januari 2023
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 7 en 21 december, 4 en 18 januari om 14.00 uur | Rozenhof
Koersbal: elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur | BMV De Vilgaard
Nieuwsbrief KBO Velden | Nieuw magazine ‘Ons Limburg’: woensdag 25 januari
(onder voorbehoud)
 
Workshop Kerststukjes maken onder leiding van Janneke Gooren
Dinsdag 13 december | BMV De Vilgaard | Aanvang 14.00 uur
(max. 20 deelnemers)
 
Kerstprogramma
Dinsdag 20 december | BMV De Vilgaard | Aanvang 14.00 uur
 
Nieuwjaarsbijeenkomst
Dinsdag 3 januari | BMV De Vilgaard | Aanvang 14.00 uur
 
Bestuur KBO Velden

Beddengoed wassen: deze vier fouten moet je voorkomen
Beddengoed wassen: we
doen het allemaal, maar
wellicht niet allemaal
goed. Het klinkt niet als
de grootste uitdaging,
want je stopt het in de

wasmachine met wat wasmiddel en binnen no-time
is het schoon. Toch zijn er vier dingen die je beter
niet kunt doen als het gaat om het wassen van je
beddengoed. We verliezen iedere nacht een kwart
tot 2 liter vocht, een heleboel huidschilfers en veel
haar. Dat ligt allemaal in je bed. En dan hebben we
het nog niet eens over huisstofmijt en andere
beestjes. Je beddengoed wekelijks verschonen is
daarom geen overbodige luxe en voorkomt gezond-
heidsproblemen. Wassen op 60 graden wordt aan-
geraden, het is de minimale temperatuur die alle
huisstofmijten, schimmels en bacteriën doodt.
 
Beddengoed samen met handdoeken wassen
Misschien wel één van de meest gemaakte fouten:
beddengoed samen met handdoeken wassen. Je zou
denken dat het geen kwaad kan, omdat je beide op
dezelfde temperatuur wast, maar voor de levens-
duur van je beddengoed is dit niet bevorderlijk. De
handdoeken geven namelijk pluisjes af die, vooral
tijdens het drogen, aan je beddengoed blijven kle-
ven. Daarnaast zorgt de structuur van de handdoe-
ken dat je beddengoed eerder slijt. 
 
Verkeerd wasmiddel
Een andere fout is om je beddengoed met een te
krachtig wasmiddel te wassen. Dat is net zo slecht

voor de stof als te veel wasmiddel gebruiken. Kies
dus voor een zachtere variant dan waar je bijvoor-
beeld je sportkleding mee wast. Zeker wanneer je
beddengoed met een print of kleur hebt, kun je het
beste een fijnwasmiddel kiezen, omdat hier geen
bleekmiddel in zit. Bij een normaal wasmiddel waar
wel bleek in zit, zal de stof van je gekleurde bed-
dengoed sneller vervagen. 
 
Kreukels voorkomen
Veel mensen doen het beddengoed dat net uit de
wasmachine komt direct in de droger. Dat kan
prima, maar als je kreukels wilt voorkomen, is het
verstandig om het eerst even uit te schudden. Stop
daarnaast de droogtrommel en de wasmachine niet
helemaal vol, anders is de kans ook groot dat het
er verkreukeld uitkomt.
 
Te lang drogen
Beddengoed moet langer drogen in de droger dan
je normale was, maar toch is te lang drogen niet
bevorderlijk voor de stof. Zeker als je beddengoed
van katoen gemaakt is, kan het bij te lang drogen
gaan krimpen. Het beste is om je beddengoed op
een lagere temperatuur te drogen, om krimpgevaar
zoveel mogelijk te voorkomen. En mocht je de
mogelijkheid hebben: het is nog beter om je gewas-
sen beddengoed buiten te drogen. 
 
Bron: Margriet
 
GvR
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Foto’s Had Vosbeek onder de loep
Alweer een tijdje geleden verzorgde Sef Derkx in de bibliotheek bij gelegenheid van de ‘Nationale Voor-
leesdag’ (op 7 oktober jl.) een lezing met als thema ‘Velden vrujer’. Hij liet daarbij ook een aantal foto’s
zien, die in 2017 tevoorschijn waren gekomen vlak voor de afbraak van het huis van Had Vosbeek aan
de hoek Rijksweg / Putterweg. Foto’s maken was een van zijn hobby’s naast zijn werk als melkmonster-
nemer en kalverschetser bij de Rundvee Fok- en Controlevereniging St.-Andreas Velden.
 

Derkx was -zo vertelde hij nadien- getipt dat er op
de zolder van het haveloze pand (al zonder dakpan-
nen) een groot aantal foto’s lag. In overleg met de
toenmalige eigenaar werd op verkenning uitgegaan.
Met als resultaat drie plastic vuilniszakken vol met
foto’s en negatieven. Deels beschadigd door de
weersinvloeden; andere nog in goede staat. Aanlei-
ding voor een ontdekkingstocht wat en wie er op de
afbeeldingen te zien is. De verzameling bevat de
nodige foto’s van boerenhoeven, waarvan er trou-
wens veel elders zijn gemaakt.
 
Als verwoed amateurfotograaf maakte Had in de
jaren ’50 en ’60 ook veel opnamen van Veldense
families. Vaak bij communiefeesten en bruiloften,
die destijds nog vrijwel allemaal ‘aan huis’ werden
gehouden. Een aantal van de gevonden foto’s is bij
dergelijke gelegenheden gemaakt. Van sommige

opnamen is al wat meer bekend, van andere tasten
we nog in het duister. Het is een uitdaging om te
ontdekken wie er op de foto’s staan en waar en bij
welke gelegenheid de betreffende opname is ge-
maakt.
 
Bij dit artikel laten we vier foto’s zien en vertellen
erbij wat (inmiddels) bekend is, te beginnen met de
foto rechtsboven (nummer 2). Een afbeelding van
de boerderij van de familie Engels aan de Oude
Heerweg met op de voorgrond een aantal van hun
kinderen. Een gesprek met Jac Engels brengt meer
duidelijkheid. De foto is gemaakt in het voorjaar van
1952 als zijn ouders Hand en Truuj Engels-Geelen
25 jaar getrouwd zijn. Zij hebben een groot gezin
van 12 kinderen (6 meisjes en 6 jongens). Voor deze
gelegenheid poseren (van links naar rechts) 5 van
hun zonen: Jac – Hay – Thé – Lau en Steef. Vooraan
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toenmalig buurmeisje Nellie Faessen. De boerderij
stond op de plaats waar nu het huizenblok van 6
woningen aan de Oude Heerweg 125 – 135 staat.
Het stalgedeelte van de boerderij is in het laatste
oorlogsjaar door de hevige beschietingen vanaf de
overkant van de Maas zwaar beschadigd. Na de
oorlog is dat weer opgebouwd, maar dan als woning.
De familie Faessen woonde er enkele jaren. Vanwe-
ge de geplande woningbouw aan de Oude Heerweg
is de hele boerderij in 1974 afgebroken. Vader en
moeder Engels zijn dan al verhuisd naar de Rozen-
hof. De bij de boerderij horende tegenover gelegen
schuur aan de Oude Heerweg was intussen al om-
gebouwd tot woonhuis.
 
De foto met nummer 3 (rechtsonder) is een opname
van de familie Van Uden-Lommen. Waarschijnlijk
gemaakt bij een communiefeest. Van links naar
rechts: To van Uden-Lommen, haar vader Thei
Lommen, oma Lommen-Interbieten en uiterst
rechts Piet van Uden. Niet bekend is wie het oude-
re echtpaar in het midden is. Vooraan staan vier van
hun kinderen: Hans, Thea, Mien en An. Vermoede-
lijk is de foto eind jaren ’50 gemaakt. De familie Van
Uden woonde aan de Oude Heerweg.
 
 
 

Dan gaan we naar de Rijksweg (foto 4). Op een dan
nog stille weg poseren omstreeks 1955 een jongen
en een meisje. Mogelijk gaat het om Jan Caris en
zijn zus. De familie Caris (kapper) woonde een
tijdlang in het huis Rijksweg 82, voordat ze uitein-
delijk neerstreken aan de Scholtisstraat (nummer
7). Op de achtergrond de huizen van Van Leipsig
(later Jan Versteegen), Simons Wullem en Van
Wanrooy, Crommentuijn en Van den Bergh.
 
Als laatste de foto linksboven. Een familie in een
huiselijke sfeer. Vader, moeder, 4 jongens en drie
meisjes. Vermoedelijk ook een opname, gemaakt
ergens in de jaren ’50. Het is (nog) niet bekend om
welke familie dit gaat. Hopelijk zijn er lezers die
personen op deze foto herkennen of er iets over
kunnen zeggen. Als dat zo is: laat het de reactie
weten!
 
In een volgende aflevering willen we weer een paar
foto’s laten zien. Zodat we dan een nu nog blanco
puzzelstukje met behulp van uw reacties kunnen
inkleuren.
 
Fotocollage: GvR
Tekst: HL

Waarom zitten mannen vaak zo lang op het toilet?
Een kleine inventarisatie op de Quest-redactie laat
er geen misverstand over bestaan, de mannen
spenderen inderdaad meer tijd op het toilet dan
vrouwen (uitzonderingen daargelaten). Waarom
zitten ze daar? Het antwoord is eenvoudig: een man
zit zo lang op de wc om even tot rust te komen. Om
even niet het geklets van zijn vriendin te hoeven
aanhoren, of het gekakel van zijn kinderen (hoewel
een dichte wc- deur in dat geval geen garantie is
voor rust). Vrouwen die lezen op de wc doen dat
niet om te relaxen, maar omdat ze dan twee dingen
tegelijk doen, dus tijd besparen. Uit een onderzoek

in 2011 onder 2500 Britten blijkt dat mannen per
week 1 uur en 45 minuten op de pot zitten, terwijl
vrouwen het er 85 minuten uithouden. De helft van
de mannen leest eens per dag op de wc, vooral de
krant of een boek. Met name jongeren zitten graag
te facebooken onder het poepen. Voor wie het weten
wil, de gangbare routine op het toilet voor mannen
is: eerst poepen en dan een half uur blijven zitten,
lezend of denkend en daarna doortrekken.
 
Bron Quest
Ben Gelaudemans
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