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Rabo ClubSupport 2022: stem op KBO Velden

Rabobank Noord-Limburg ondersteunt de plaatselijke verenigingen jaarlijks met de actie Rabo ClubSupport. Dit levert direct geld op voor de vereniging.
Des te meer stemmen, des te hoger is de opbrengst
voor de vereniging. Dat is de simpele rekensom. In
september a.s. kunnen leden van de Rabobank weer
stemmen op hun favoriete clubs. KBO Velden doet
ook nu mee aan deze actie. Als je lid bent van de
Rabobank, kun je op KBO Velden stemmen. Wij zijn
nog altijd een van de grootste Veldense verenigingen. En als velen hun stem uitbrengen op KBO
Velden, levert dat beslist een mooi bedrag op. Dit
helpt ons om extra activiteiten te organiseren voor
senioren in Velden. Dus meer mogelijkheden om
elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Daar zijn we
allemaal bij gebaat!
Heb je een Rabobank-rekening en ben je tevens lid
van de Rabobank? Breng dan tussen 5 en 27
september a.s. je stem uit. Als lid van de Rabobank
mag je op drie verenigingen naar eigen keuze
stemmen. Hoe dat kan, lees je hierna.

Als je lid bent van de Rabobank, ontvang je enkele
dagen vóór 5 september a.s. een mail van de bank.
Daarin staat hoe je kunt stemmen via de Rabo App
en in Rabo Online Bankieren. Volg de instructie in
die mail, selecteer je drie favoriete clubs en breng
je stemmen uit.
Leden van de bank zonder Rabo App of Rabo Online
Bankieren ontvangen per post een persoonlijke
stemcode.
Meer info:
www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen
Vragen over de actie of nadere uitleg over hoe te
stemmen? Neem gerust contact op met Jan Keijers:
telefoon 077-4722482
of per email: jn.keijers@ziggo.nl
Stem tussen 5 en 27 september a.s. op KBO
Velden!
Bestuur KBO Velden

Impressie Algemene Ledenvergadering
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Voor het eerst na ruim twee jaar was het weer
mogelijk om de Algemene Ledenvergadering te
houden. Dat gebeurde dan ook op dinsdagmiddag
28 juni. Voor deze gelegenheid waren 72 KBO-leden
naar ‘Het Wapen van Velden’ gekomen om de gang
van zaken in onze vereniging te bespreken. Sinds
de laatste jaarvergadering op 10 maart 2020 is er
veel gebeurd. Lang lagen de verenigingsactiviteiten
stil; pas in juni vorig jaar kon er in kleine groepen
voorzichtig worden begonnen. Inmiddels zijn alle
activiteiten weer mogelijk en liggen er concrete
plannen voor het tweede halfjaar en ideeën voor de
toekomst.

De vrijwilligers van de Felicitatiedienst willen graag
een keer bij elkaar komen om de planning voor het
komende halfjaar te bespreken. Deze bijeenkomst
is op 26 juli jl. gehouden.
Samenstelling bestuur
Penningmeester Jan Keijers -aftredend en herkiesbaar- wordt unaniem herkozen. Voorts worden Louis
Brüll en Ian Cowan gekozen tot lid van het bestuur.
Zij zijn al enige tijd actief als aspirant-bestuurslid.
Kees van Overveld en Ger van Rensch treden af als
bestuurslid. Kees was bestuurslid sinds 2016,
laatstelijk in de rol van vicevoorzitter. De geboren
Brabander is vele jaren actief geweest in de Veldense gemeenschap, o.a. als voorzitter van het schoolbestuur, bestuurslid en voorzitter van Gemeenschapshuis De Kiêsstolp. Naast het vicevoorzitterschap heeft Kees een bijdrage geleverd aan de
verschillende onderwerpen, zoals de Algemene
Verordening Gegevensbeheer (AVG) en het financiële beleid. Sinds het najaar van 2020 is hij fulltime
mantelzorger voor zijn vrouw Annie en daarmee is
het bestuurlijke werk niet te combineren. Hartelijk
dank aan Kees voor zijn inzet voor onze vereniging.

Voorzitter Ine Jacobs staat er in haar openingswoord
bij stil, dat we in de afgelopen ruim twee jaren 85
leden hebben verloren, waarvan 50 als gevolg van
overlijden. Een ongekend hoog aantal. Zij worden
op passende wijze herdacht, gevolgd door één minuut stilte. Ondanks het forse ledenverlies is de KBO
met 368 leden nog altijd een van de grootste Veldense verenigingen. Een vereniging die vele vrijwilligers rijk is en waar we trots op mogen zijn. We
zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Met als grote uitdaging om nieuwe activiteiten
te ontwikkelen, die voor leden interessant zijn.

Ger van Rensch is sinds 2007 actief in het bestuur.
Vele jaren verzorgde hij als intern secretaris de
voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen. Hij stelde het jaarprogramma op en
is redactielid en coördinator van onze maandelijkse
Nieuwsbrief, waarvan hij medeoprichter was.
Daarnaast ondersteunt hij bij vele verenigingsactiviteiten. Terecht mag Ger ‘super-vrijwilliger’ worden
genoemd; nooit wordt vergeefs een beroep op hem
gedaan. Zo is hij nog steeds als vrijwilliger actief bij
o.a. de klusjesploeg van de IVO-veteranen, de kerk,
Stichting Veldense Volkscultuur en Velden Samen
Schoon. Hartelijk dank aan Ger voor al zijn werk en
inzet voor KBO Velden gedurende meer dan 15
jaren.

De Agenda
Vaste onderdelen van een jaarvergadering zijn nu
eenmaal het bespreken van de verslagen over het
afgelopen jaar -in dit geval 2021-. Zowel het verslag
van de vorige jaarvergadering en het activiteitenverslag worden vastgesteld. Door de beperkingen,
die corona met zich mee bracht, was het begin dit
jaar niet goed mogelijk het gebruikelijke jaarprogramma uit te brengen. Om deze reden worden de
activiteiten maandelijks aangekondigd in de
Nieuwsbrief.
Het financiële verslag over 2021 wordt toegelicht.
Conclusie is dat we ook in financieel opzicht een
gezonde vereniging zijn. De kascontrolecommissie
heeft de boekhouding bekeken en stelt vast dat deze
in orde is. Op advies van de commissie geeft de
vergadering haar goedkeuring aan het verslag en
decharge aan de penningmeester.
De kascommissie voor 2022 bestaat uit Arie Kruijning en Mary Bosboom. Als reservelid heeft Nelly
Hauser zich beschikbaar gesteld.

Voorzitter Ine Jacobs en secretaris Marie-José Peters
zijn herkozen voor een periode van één, resp. twee
jaar. Ine Jacobs is weliswaar aftredend als voorzitter, maar zij is bereid om tot de ALV van 2023 in
functie te blijven. Secretaris Marie-José Peters is
eveneens aftredend en bereid om tot aan de ALV
2024 in functie te blijven. Hiermee wordt unaniem
akkoord gegaan, hetgeen met applaus wordt bevestigd.

Ideeën voor (nieuwe) activiteiten
Kijkend naar de toekomst leeft het idee om workshops en informatiebijeenkomsten over aansprekende onderwerpen op te zetten. Ook oriënteren we
ons op nieuwe (sport)activiteiten, die voor (potentiële) KBO-leden interessant kunnen zijn. Samen
met de KBO’s in Lomm en Arcen kunnen we de
mogelijkheden van gezamenlijke activiteiten en
uitwisselingen bekijken. Vanuit de vergadering
wordt de suggestie gedaan om weer een dansmatinee te houden. Dat nemen we mee in de voorbereiding van het Jaarprogramma 2023.

Nadat alles is gezegd en besproken, dankt de
voorzitter allen voor hun komst en wordt de vergadering gesloten. Aansluitend is het tijd voor ontspanning. De kienkaarten komen op tafel en de vele
deelnemers genieten van het spelletje dat tevens
een mooie afronding van deze middag is.

HL
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Activiteiten september 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 7 en 21 september om 14.00 uur | Rozenhof
Koersbal: elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur | BMV De Vilgaard
Nieuwsbrief KBO Velden | Magazine KBO-PCOB: woensdag 28 september
Sentiment in de Tent (in samenwerking met Dorpsfeesten Velden)
Lunchconcert
Zaterdag 10 september van 11.00 – 14.00 uur; inloop vanaf 10.30 uur
Informatie kaartverkoop: zie pagina 8
Om alvast te noteren
Ontspanningsmiddag met muziek
Dinsdag 8 november | BMV De Vilgaard | Aanvang 14.00 uur | Nadere informatie volgt
Bestuur KBO Velden

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 154
Bovenste rij van links naar rechts: pand aan de Oude
Heerweg achter transformatorhuisje; pand aan de
Oude Heerweg nabij kruising Paaweg.
2e Rij van links naar rechts: pand aan de Kloosterstraat; pand op hoek Kloosterstraat/Oude Heerweg.
3e Rij van links naar rechts: pand aan de Oude Heer-

weg; pand op de hoek Oude Heerweg/Schipholweg.
Onderste rij van links naar rechts: pand aan de
Schandeloseweg nabij sportcomplex van SV Velden;
pand aan de Ebberstraat.
GvR

Brief van “Frenske” van de Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 4e Jaargang nummer 6, van 15 – 31 Januari 1950

in en toen begon hei te kwispele met zein staart en
toen pakte de slegter vol mannemoet de aks en
paafde het koeske er mee voor zein gelaat en toen
hief hei nog éénmaal met vooruitgezette bors zein
kop naar bove en zei tabeej nonja nu ga ik jullie dan
maar verlate en toen viel hei zagt en kalm onder
het treurig geschrei en geween der femilie van
hermkes sjeng en toen ik het aan joepie van de
koster verteld hat begon die ook nog en ons jantje
valt iedere keer uit de boks en nu hebbe we der
schrik draad omgespanne jullie weet wel die de
boerre voor de koeije gebruike in de wei das allemaal
elektries en nu is onze kat kapot en nou ben ik
beniejd hoe lang dat ons jantje nog zal leven en
hebbe jullie ut van morge niet hoore kraake jonges
ik wel en dat was de enkel van duif cuub zein been
dat kwam toevallig onder een auto en nu lig hei in
ut ziekehuis en kan hei jullie niet met de fanfaar
meer kome afhaalle en daarom moette jullie hem
maar allemaal een kaartje sturen en nu schei ik maar
weer uit want we hebbe vandaag weer vakansie
gehat want onze meester heef gelukkig een dikke
steenpuis in zein nek en dat vint ik zo erg en ga nu
maar weer gauw slaappe met veel groette ok van
joeppie van de koster van jullie eeeenig liefhebbende “Frenske”.

liefe jonges
met bleitschap kan ik jullie meededeelen asdat ze met niejjaar weer
ooveral waffels en kneekskus uit
gedeeld hebbe en mein moeder was
ech blei want ze hat voor drie daagge genoeg mik
en broot uitgespaart en smitwim was ok erch blei
want die schudde ze met niejaar een glas bier over
zein kop en toen moet hei gebrult hebbe van ut lagge
en nu kreig hei messchien nog een schei en tien van
de koster is ok blei want die is 75 jaar geworre en
der was een gans groot familiefees en daar hebbe
ze kalkoen gegeete die hadde ze al voor 10 jaar trug
in de gront geduujd voor de moffe en nu was ze
kapot maar ze zat in ut glas en o jonges als jullie
tomaate soep wille eete moette jullie naar vrouw
knaape gaan die waarre der gans krank van en toen
kreege ze in de gaate asdat ze in plaats van tomaate
een glas pruime drin hadde gekiep snappe jullie nou
zowat hé jonges en hermkes sjeng is nu kampijoen
varkeshouwer geworre want toen die ging slagte
pakte de slegter zein gevolver en knaapte hem drie
keer voor zein bums maar hei schudde zich efkus
en toen pakte de slegter volaandoening den andere
kant van ‘t varken en knalde aan de agter kant een

F.V.
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Mutaties ledenbestand – aanvulling Nieuwsbrief 154
In de vorige Nieuwsbrief is op pagina 4 het overzicht
van mutaties ledenbestand tot 7 juni jl. opgenomen.
Bij de ‘overleden leden’ ontbrak echter de naam van
Wies van Knippenberg. Zij woonde aan de Lepelaarstraat en overleed op 23 april jl. Voor de volle-

digheid en zorgvuldigheid is het gepast om de
vermelding alsnog te doen. Bij deze dus.

Bestuur KBO Velden

Liefde
Liefde houdt een mens in leven
Ook als je er niet meer bent
Verlies verwerken is niet loslaten
Maar anders leren vasthouden.
Echt afscheid nemen bestaat niet
Want in gedachten kom je elkaar altijd weer tegen.

Gedachte, uitgesproken door Ine Jacobs tijdens
de Algemene Ledenvergadering bij het herdenken
van de overleden leden in de afgelopen twee jaar.

Uit de bestuursvergadering van 6 juli 2022
Het bestuur komt voor de eerste keer na de Algemene Ledenvergadering in de gewijzigde samenstelling bij elkaar. Tijdens de ALV is afscheid genomen van Ger van Rensch en Kees van Overveld, die
beiden stopten als bestuurslid. De aspirant-bestuursleden -Louis Brüll en Ian Cowan- zijn tot bestuurslid gekozen.

belangstelling. Bij het sluiten van de aanmeldingstermijn (17 juli jl.) bleken er meer aanmeldingen
dan beschikbare plaatsen te zijn. Daarom is een
wachtlijst aangelegd. Alle aanmelders hebben persoonlijk bericht gehad.
Ook dit jaar neemt KBO Velden weer deel aan de
actie Rabo ClubSupport, waarbij leden van de Rabobank op hun favoriete club kunnen stemmen. Elke
stem levert direct geld op voor de vereniging. Meer
informatie -met oproep om op KBO Velden te
stemmen- elders in deze Nieuwsbrief.

Na een onderbreking van twee jaar vanwege corona
wordt tijdens de Dorpsfeesten weer het programma
‘Sentiment in de Tent’ aangeboden. Dit komt tot
stand in samenwerking tussen KBO Velden en
Dorpsfeesten Velden. Dit is een in het oog springende activiteit die voor alle senioren aantrekkelijk is.
Voor KBO-leden geldt een gereduceerd tarief; nietleden betalen een hoger entreebedrag. Meer informatie elders in deze Nieuwsbrief.

Samen met de KBO-verenigingen Arcen en Lomm
organiseren we de ‘Besturendag 2022’. Deze is
bedoeld voor bestuursleden van KBO-verenigingen
in de gemeenten Venlo en Peel en Maas. Deze dag
wordt gehouden op vrijdag 2 september en bestaat
uit een gezamenlijk bezoek aan de Kasteeltuinen.
Een mooie gelegenheid om met elkaar op een ontspannen manier ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Tijdens de jaarvergadering is de suggestie gedaan
om weer eens een dansmiddag te organiseren. Het
voornemen is deze in februari of maart volgend jaar
te gaan houden. Er zijn reeds ideeën over opzet en
invulling. De exacte datum wordt te zijner tijd opgenomen in het Jaarprogramma 2023.

We gaan verder met de zoektocht naar nieuwe,
aansprekende activiteiten voor senioren. Waar
mogelijk in samenwerking met andere verenigingen. Ook willen we laten zien dat het KBO-lidmaatschap duidelijk het verschil maakt waar het gaat om
informatie, belangenbehartiging en aantrekkelijke
activiteiten tegen lage prijzen.

De invulling van de ontspanningsmiddag voor alle
leden (dinsdag 8 november a.s. in BMV De Vilgaard) krijgt steeds meer vorm. Muziek zal in ieder geval
de boventoon voeren; daar zorgt het muzikale duo
Maestro & Co voor.
Voor deelname aan de trip met de Museum Plus Bus
naar Amsterdam op 15 augustus a.s. bestaat grote

Bestuur KBO Velden

Contactpersonen
Marie-José Peters
Ger van Rensch
Jan Keijers

Secretaris
Coördinator Nieuwsbrief
Ledenadministratie

Website: www.kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief:
28 september 2022

077-472 1874
077-472 1797
077-472 2482

mjvtpeters@ziggo.nl
ghrenschv@ziggo.nl
jn.keijers@ziggo.nl
nieuwsbrief@kbovelden.nl
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Vliegen in huis? Zo los je het op!
Ze zitten op je ramen, op je
eten en zoemen om je heen:
vliegen in huis zijn erg vervelend en ze kunnen ook nog eens
gezondheidsrisico’s met zich
meenemen.

je ze dan met warm weer openzet, weet je zeker
dat vliegen niet je huis binnenkomen.
Laat geen eten open en bloot op het aanrecht liggen,
want ze komen af op geuren. Let er dus ook op dat
er geen voedsel ligt te rotten in je prullenbak en
verschoon deze regelmatig. Hetzelfde geldt voor de
kattenbak, want vliegen komen ook op uitwerpselen
af.

Waar komen ze vandaan en wat kun je ertegen
doen? We leggen het uit.
Waarom zitten er vliegen in huis?
Je kunt last hebben van verschillende soorten
vliegen in huis: clustervliegen, grasvliegen, fruitvliegjes, vleesvliegen en grotere kamervliegen. Hoe
ze in je huis terecht komen, verschilt per soort.
Clustervliegen of grasvliegen hebben waarschijnlijk
in je huis overwinterd. In het voorjaar worden ze
wakker en gaan ze direct heel actief rondvliegen
door je huis op zoek naar eten. Zowel clustervliegen
als grasvliegen houden van warmte en licht, dus ze
kunnen ook met z’n allen op de buitenmuur van een
gebouw gaan zitten. Je kunt bij warm weer ook te
maken krijgen met vleesvliegen. Zij komen dan af
op rottend afval in je afvalbak. Hierin planten ze zich
ook voort. Een gebrek aan hygiëne of het niet op
tijd legen van je afvalbak maakt de komst van deze
vliegen nog erger.

Zorg er ook voor dat verstopte leidingen en afvoeren
zo snel mogelijk worden verholpen. Zo kun je
voorkomen dat vliegen hierop afkomen om eitjes te
leggen.
Hoe verjaag je vliegen in huis?
Het gebruik van een vliegenmepper ligt natuurlijk
voor de hand, maar als je veel vliegen hebt, kun je
ze beter allemaal in één keer aanpakken. Om de
vliegen te verjagen, kun je een paar dingen doen:
Zet de ramen open. Dat voelt onlogisch, maar je
zult merken dat de meeste vliegen dan zelf naar
buiten gaan.
Zet een pan met knoflook op het vuur. Vliegen
hebben een hekel aan deze geur, dus ze zullen dan
snel vertrekken. Hetzelfde geldt voor (mout)azijn.

Waarom zijn vliegen in huis gevaarlijk?
Vliegen in huis zijn niet alleen vervelend, maar ze
brengen ook risico’s met zich mee voor je gezondheid. Voordat ze op jouw bord met eten landen,
hebben ze misschien wel op een mesthoop, dode
vogel of hondenpoep gezeten. De vliegen kunnen
parasieten verspreiden, of ziekten als cholera,
buikgriep en salmonella overbrengen.

Knip wat plastic flessen open, doe iets zoets onderin en zet de bovenkant van de fles op z’n kop in de
onderkant, met de dop eraf. Zo heb je je eigen
vliegenval.
Geen zin in een knoflookgeur in huis? Een basilicumplant heeft hetzelfde effect.

Hoe voorkom je vliegen in huis?
Als je vliegen buiten de deur wilt houden, kun je op
een paar dingen letten: Zorg ervoor dat je goed
sluitende horren voor de ramen en deuren hebt. Als

Bron: Margriet
GvR

Is het waar dat vrouwen meer praten dan mannen?
Vrouwen gebruiken 20.000 woorden per dag,
mannen slechts 7000, zo luidt een 'weetje' dat op
internet rondzingt. Maar klopt dat wel? Amerikaanse psychologen van de University ofTexas (VS ) die
in 2007 daadwerkelijk gingen tellen, kwamen tot
een heel ander resultaat. Zij lieten bijna 400 studenten een bepaalde periode met een recorder
rondlopen. Onder de mannen in die groep bevond
zich de minst spraakzame proefpersoon: iemand die
gemiddeld slechts 500 woorden per dag sprak. De
grootste spraakwaterval was met dagelijks 47.000
woorden ook een man. Het groepsgemiddelde bleek
amper te verschillen: 16.215 woorden per dag bij
vrouwen tegenover 15.669 bij de mannen. De
context kan wel verschil maken. Onderzoekers van

Harvard University vonden in 2014 geen verschillen
tijdens lunchgesprekken, maar tijdens het samenwerken in kleine groepjes praatten de vrouwen meer
dan de mannen. In groepen van zes mensen of meer
voerden mannen juist de boventoon. Uit een
Zweedse studie van 2017 waarin duo’s met een
robot praatten, bleek dat vrouwenduo’s meer
praatten dan mannen onder elkaar. In een duo van
man-vrouw waren beiden evenveel aan het woord.
Het stereotype beeld dat vrouwen de mannen de
oren van het hoofd kletsen kan dus in de prullenbak.

Bron Quest
Ben Gelaudemans
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Geslaagde KBO Fietstocht
Het is donderdag 7 juli half twee, donkere wolken
hangen in de lucht en er staat een harde wind. Toch
stappen er 16 fietsers op het stalen ros, dit jaar
allemaal op een elektrische fiets, en zij trotseren de
weergoden. Ja, iedereen is blij dat het weer mag dit
jaar. Jammer genoeg heeft EVA ook op deze dag
een fietstocht. waardoor er bij ons een kleiner
aantal leden meegaat. Maar dat mag de pret niet
drukken.

Het is genieten van de uitzichten, het water en de
landschappen. Het einde van de tocht gaat via het
Lottums veer naar Lomm waar we alweer verrast
worden door een mooi landschap langs de Maas en
de Hoog Watergeul.

Koffie en vlaai bij Restaurant De Molen, Blitterswijck
Rond vijf uur arriveren we dan weer bij onze startplaats in Velden. De fietsers keren voldaan huiswaarts; het was een geweldige tocht met toch een
heleboel onbekende plekjes en alles is prima verlopen. Jan en Nardje, bedankt voor jullie inzet, prima
gedaan en voor herhaling vatbaar!

Onder leiding van Jan Lenssen -voorop in een groen
hesje- gaan we naar een onbekende bestemming.
Nardje Lenssen -ook in een groen hesje- is de
hekkensluiter en zij houdt de groep fietsers in de
gaten. We fietsen in één groep met de afspraak om
voldoende afstand te houden. Jan en Nardje hebben
de route uitgestippeld en al een paar keer gefietst.
We gaan via veerpont Velden-Grubbenvorst richting
Lottum; dat gaat over onbekende paden en wegen
en we zien mooie velden en bosjes. Na Lottum gaan
we richting natuurgebied het Schuitwater en daarna
via de Meerlosebaan (waar we een kleine drinkpauze houden) richting Tienray en Swolgen.
Onderweg hebben we toch nog even moeten stoppen vanwege een regenbui en de poncho’s en regenbroeken kwamen tevoorschijn. Gelukkig was het
maar een kleine bui en daarna was er weer de zon,
zodat we weer droog op onze pauzeplaats aankomen. Dat is in Blitterswijck bij Restaurant De Molen.
De molen (zonder wieken) staat bij een grote forellenvisvijver, helaas moeten we vanwege het weer
binnen pauzeren, waar de koffie en thee met vlaai
al keurig klaar staat. Na een klein uurtje stappen
we weer op onze fietsen. Sommige fietsers hadden
nog een forelletje gekocht om thuis te bakken: vers
uit de vijver en vacuüm verpakt.

Een ding moet me toch nog van het hart. Van alle
16 fietsers droeg niemand een fietshelm. Dat vond
ik opvallend, temeer daar er de dag na de fietstocht
een stukje in de krant stond over de fietshelm: “Het
risico op dodelijk hoofd- of hersenletsel daalt met
71 procent door het dragen van een helm."
Dus……..ik ga er toch maar een aanschaffen!!!!

De terugtocht voert ons door een heel nieuw natuurgebied ’t Sohr, vlakbij Ooijen en Broekhuizenvorst. Heel mooi om doorheen te fietsen met de wind
in de rug en de zon erbij.

MJP.
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Zaterdag 10 september: Sentiment in de Tent
Lunchconcert van 11 tot 14 uur in samenwerking met KBO Velden. Inloop vanaf 10.30 uur.

Van 9 t/m 11 september aanstaande vinden alweer de 43e Dorpsfeesten Velden plaats. Speciaal voor de
‘Gouden generatie’ vindt ook dit jaar een bijzonder muziekprogramma plaats, georganiseerd door de
Dorpsfeesten, en met ondersteuning van KBO Velden. Geniet mee van optredens van o.a. de nieuwe
Veldense Zangvereniging #FF ANDERS, onze eigen Ravenvennerkapel en Troubadour Theo!
Tijdens het concert wordt een warme lunch van soep met broodjes geserveerd.
(Na afloop van Sentiment in de Tent vindt weer de Zeepkistenrace plaats…)

Kaartverkoop
Voor “Sentiment in de Tent” zijn kaarten te koop à € 6,00. Hiervoor wordt gezorgd voor een comfortabele stoel en ontvangt u een kop koffie en de lunch. En geniet u uiteraard vanuit de beste plaatsen van
het muzikale spektakel. Mis het niet, want vol=vol! Koop uw kaart vanaf 22 augustus bij Het Wapen van
Velden en Cosmos Bloemsierkunst. Voor KBO-leden zijn kortingskaarten verkrijgbaar bij de Rozenhof en
BMV De Vilgaard, zie daarvoor data en tijden in onderstaand overzicht..
*Speciale actie voor KBO-leden: 50% korting, dus slechts € 3,00 per kaart!

Kaartverkoop voor KBO-leden:
(Graag gepast betalen!)
Donderdag
Maandag
Dinsdag

1
5
5
6

september
september
september
september

Of bel naar Ine Jacobs: 06 - 48 25 75 84

van
van
van
van

10.30
11.00
14.00
16.00

-

12.00
12.30
15.00
17.00

uur
uur
uur
uur

BMV De Vilgaard
hal Rozenhof
BMV De Vilgaard
BMV De Vilgaard

