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Algemene ledenvergadering 2011
De algemene ledenvergadering van 1 maart jl. werd
door 102 leden bijgewoond en kende een buitengewoon vlot verloop. Na een minuut stilte in acht
genomen te hebben ter nagedachtenis aan de
overleden leden, legde het bestuur de diverse verslagen aan de vergadering voor ter goedkeuring. In
snel tempo werden alle verslagen alsmede de begroting voor 2011 goedgekeurd.

Tijdens de financiële discussie erkende het bestuur
dat de verhouding tussen de totale inkomsten en de
bijdrage aan de KBO Limburg/Unie KBO aan het
scheefgroeien is. De hoge bijdrage aan de landelijke KBO was voor de KBO Brabant onlangs zelfs mede
aanleiding om afscheid te nemen van de Unie KBO.
Het bestuur zal daarom ook niet akkoord gaan met
een verdere verhoging van de bijdrage aan de KBO
Limburg en aan de Unie KBO. Mede gezien het feit
dat de subsidies op alle fronten teruglopen, zal het
bestuur de financiële ontwikkeling op het provinciale en landelijke KBO-niveau zeer nauwlettend
volgen. Op termijn zou de KBO Velden natuurlijk
zelfstandig verder kunnen gaan maar ook een
aansluiting bij de KBO Brabant zou straks tot de
mogelijkheden kunnen behoren.
Na in het kort de Nieuwsbrief en het Jaarprogramma
aangestipt te hebben ontving de vergadering nade-

re informatie over de Brede Maatschappelijke
Voorziening (BMV).
De voorzitter gaf aan dat er wederom een nieuwe
vertraging is ontstaan als gevolg van meningsverschillen over de indeling en grootte van de BMV.
Met betrekking tot de horeca-invulling van de BMV
zal een beheersstichting naar een werkbare en acceptabele horeca-formule zoeken.
De bestuursverkiezing ging volgens het boekje,
Mevr. Fien Wijnhoven en de Hr. Chrit Janssen
werden bij acclamatie herkozen en gekozen. Mevr.
Annie Theelen werd door de voorzitter na 8 bestuursjaren met bloemen uitgezwaaid waarbij zij
Mevr. Theelen typeerde als een "bezige bij" in het
welzijnswerk in onze gemeente. Mevr. Bep Felten
zal tot het bestuur toetreden als aspirant-bestuurslid. Afscheid nam het bestuur ook van de hr. Frans
Theeuwen als redactielid van de Nieuwsbrief.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt, de
schriftelijk binnengekomen vragen waren bij de
begrotingsbehandeling inmiddels tot in detail besproken en afgehandeld.
De vergadering werd vervolgens met gezwinde
spoed afgesloten waarna het traditionele kienen kon
beginnen.

Van de voorzitter
voor ben!
Speciaal voor Velden is er een sportconsulente
aangesteld die gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ouderen meer te laten bewegen
en wat de KBO eventueel kan betekenen.
Uiteraard staan we hier niet negatief tegenover. Ik
heb deze mevrouw dan ook uitgenodigd om tijdens
een bestuursvergadering een toelichting te komen
geven op deze plannen.
Vanzelfsprekend heb ik met haar ook gesproken
over de financiële bijdrage die ouderen in Velden
moeten betalen voor allerlei sportactiviteiten die nu
door Sythese worden georganiseerd. Die bijdrage
is, na de herindeling met Venlo, drastisch verhoogd.
Ik heb haar gevraagd te onderzoeken of dit soort
activiteiten voor ouderen , tegen geringere kosten,
niet door het sportbedrijf Venlo zelf georganiseerd
zouden kunnen worden? We wachten op antwoord.

De Gemeente Venlo wil dat wij oudjes meer gaan
bewegen! Uiteraard is daar niets op tegen want rust
roest nu eenmaal.
Als íemand daarover kan meepraten ben ik dat zelf
wel. Sinds mijn schouderoperatie verleden jaar heb
ik niet meer aan sport gedaan en als ik ‘s morgens
mijn beide benen naast mijn bed zet, kraakt m’n
hele lijf. Ik ben werkelijk zo stijf als een plank en de
rest van de dag wordt dat gevoel niet veel beter.
In mijn hoofd heb ik natuurlijk allerlei voornemens
om weer te gaan fitnessen en fietsen, maar in de
praktijk komt het er niet van. Ik heb altijd wel een
smoes om “dat gezwoeg” weer uit te stellen: Het
weer is te slecht, ik moet nog een vergadering
voorbereiden, boodschappen doen, de organisatie
van het Sociaal Café, of alle drukte rondom de organisatie van Trienkesdaag.
Misschien is de waarheid wel dat ik er gewoon te lui

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor het
oprichten van een yogagroep.
Ik heb me aangemeld!
Ine Jacobs Voorzitter

Unie KBO en Nederlandse Bridge bond gaan samenwerken
De internetclub StepBridge, de grootste bridgeclub
in Nederland, komt met een exclusieve competitie
voor de Unie KBO, met ruim 200.000 leden de
grootste ouderenorganisatie van Nederland. Dit zijn
de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en de Unie KBO
overeengekomen. Deze samenwerking is een van
de resultaten van de actie ‘meer 45 plussers gaan
sporten’ van NOC*NSF. De Unie KBO is daarin een
belangrijke gesprekspartner.
StepBridge de NBB internetbridgeclub, is een club
waar de sociale component erg belangrijk is. Net als
bij een gewone bridgeclub speel je er met een
partner, maar die vind je op internet. Op internet
speelt afstand geen rol. Kind, kleinkind, verre vriend
of een onbekende, iedereen kan inloggen en elkaar
ontmoeten. Op deze manier worden afstanden gemakkelijk overbrugd. Alleen maar chatten heeft
vaak wat onbevredigends, maar rondom een enerverend spel als bridge is het heel natuurlijk.

ouderen. Juist omdat ouderen soms minder uithuizig willen of kunnen zijn kan internetbridge voor
deze leden een uitkomst zijn.’
De Nederlandse Bridge Bond onderbouwt steeds
meer de claim dat bridgen mensen actief en bij de
pinken houdt. Volgens de NBB komen er komen er
steeds meer wetenschappelijke publicaties die
aantonen dat bridge je sociaal actief houdt. Bridge
in Nederland is ook ontzettend populair onder ouderen. Zo is de samenwerking met de Unie KBO
ontstaan. De NBB en de Unie KBO zijn trots op het
aanbod dat ontwikkeld is.’
Via www.stepbridge.nl vindt u nadere informatie
met betrekking tot het bridgen via internet.

Volgens de Unie KBO worden moderne media zoals
internet steeds meer gebruikt door veel ouderen.
Het is interessant om te kijken of en hoe internet
een aanvulling wordt op het gewone netwerk van
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Veilig thuis
We willen allemaal een veilig en
comfortabel huis. Om te zorgen voor
een veilig huis doet u het volgende:
Alle ramen (ook hoge klapraampjes)
en schakelaars in huis zijn te bedienen zonder te bukken of op een
trapje of stoel te staan.
De trap is niet glad, er liggen geen spullen op en er
is minimaal één stevige leuning.
In de badkamer is op de vloer, in de douche en in
het bad antislip aangebracht.
In huis zijn geen drempels of de kanten van de
drempels zijn afgeschuind. Ook bij de voordeur en
de balkondeur.
De gasapparaten (kachels, cv, keukengeiser, etc.)
en afvoerkanalen (schoorsteen, ventilatiekanaal)
worden jaarlijks gecontroleerd en schoongemaakt.
Het gasvlammetje van uw geiser brandt blauw,

zodat er geen gevaar is op koolmonoxide vergiftiging.
Het huis is goed geventileerd, ook tijdens koude
winters.
Alle snoeren in huis zijn netjes langs de plinten
weggewerkt (en niet onder het tapijt!).
Er zijn één of meer rookmelders geïnstalleerd en
deze worden maandelijks getest.
U heeft een aardlekschakelaar in uw huis en deze
wordt jaarlijks getest.

Filosofietje

Ouder wordende mens.

De liefde in de pan
is de glimlach aan de tafel.

Met ouder wordende mensen is het als met musea.
Niet de gevel is belangrijk, maar de schatten erachter.

Loop met dit lijstje uw huis eens door. Ziet u verbeterpunten? Doe er wat aan! Want kleine aanpassingen in de woning kunnen wonderen doen om de
boel een stuk veiliger te maken. Antislip onder losse
kleden, een solide trap, een herindeling van de
keuken en betere verlichting zijn bijvoorbeeld al het
halve werk.

Sportkennismakingsdag 50+ in Velden
In de week van 16 tot en met 23 april 2011 wordt
in heel Nederland de Nationale Sportweek gehouden. Vooruitlopend op de Nationale Sportweek organiseert afdeling Sportbedrijf van de gemeente
Venlo op vrijdag 15 april 2011 een grote sportkennismakingsdag voor alle inwoners van 50 jaar en
ouder uit Arcen, Lomm en Velden.

te komen sporten.
Tijdens deze sportdag worden er verschillende
sportactiviteiten georganiseerd waar u geheel vrijblijvend en gratis aan kunt deelnemen zoals:

Nordic Walking
Fit Hockey
Sportief wandelen
En nog veel meer

Tijdens deze sportdag zal er een fittest georganiseerd worden voor inwoners van 55 jaar tot en met
74 jaar, er kunnen 200 personen aan deze fittest
deelnemen. Als u in aanmerking komt voor deze
fittest krijgt u een persoonlijk uitnodiging van de
Gemeente Venlo, afdeling Sportbedrijf.

Deze sportdag wordt gehouden op het Theo Lommen Sportpark te Velden (Schandeloseweg 1a, 5941
CP Velden). De sportactiviteiten starten om 10.00
uur en eindigen om 19.00 uur.
Wilt u wel eens kennismaken met een andere
leuke sport? Kom dan op vrijdag 15 april 2011
tussen 10.00 uur en 19.00 uur naar het Theo
Lommen Sportpark in Velden.
Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met
een van de onderstaande medewerkers op;

Naast deze fittest organiseren wij een sportkennismakingsdag, ofwel een vrijblijvende sportdag voor
50+'ers. Deze sportkennismakingsdag staat in het
teken van ‘gezellig samen sporten’. Het is erg belangrijk dat u voldoende beweegt, maar dit is leuker
met veel gezellige mensen om u heen. Op deze dag
bent u van harte welkom om samen met vrienden/vriendinnen, buren of andere bekenden die 50+ zijn

Marlieke Verstraten: m.verstraten@venlo.nl
Luuk Smulders: l.smulders@venlo.nl
Tel. 077 3599696
Sportconsulent Velden
Gemeente Venlo | Afdeling Sportbedrijf
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Frenske v/d Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 2
2e jaargang van
15 – 30 November 1947
BRIEF VAN “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt.
Liefe jongens
Op vandaag den 25 sten november van ut jaar van
onze heer 1947 is het presies een jaar geleje dat ze
met opa flinsenberg in de koestraat zein huisje zein
begonne en nouw hoefde ze alleen nog maar de
waterleiding en ut elektries en nog wat afwerke dus
dat is ook weer drek gebeurt en nou heef opa weer
hoop dat ie ut volgende jaar met de eerste kermis
wel drin zal zitte en vanmorge hep ik preugel van
mein vader gehat want toen hei zein schoon aantrok
zat er geen schoonreem meer in daar hat ik mee
moete dreivere en touw hebbe we bijna niet want
we hebbe geen deviese zeg joepie alteid en ze zitte
verschrikkelijk te stele in velde want in genooi hebbe
zu 3 haverberme geplundert en toen zein ze naar
weejer truu in de weer gesnelt en jatte daar een
paar zwarte kouse en een hemt en broot kaarte
maar geen inmaak dus dat hebbe geen pruise gedaan en toen zein zu bei foete maan aan de pulle
gewees dat ware der maar veiftien en nu zal ut kroet
wel duurder worre en met de wilde zweine wert ut
nu treurig hier in schandele zein der twee gewees
en dat ware egte want kriene graad heef der een
gezien en toen schrok hei zo erch dat hei ut geweer
weggegooit heef en met de parapluuj op hen richte
en toen begon ut wilde zwein zig kapot te lagge en

ging naas gradus ligge en toen hebbe ze zich same
wat verteld en toen kwam der opeens een erche
wint die gradus zein parapluuj open weijde en toen
vloog ut varke weg en roef kobus zein haas hat alle
bei de pote kapot en rende nog weg en vloog bei
een ander in de pot en nu weete ze niet van wie hei
eigelijk is wete jullie dat ook niet maar de ruiterklup
van ons heef een reuze veest geviert op die denke
goet aan jullie want die hadde een hoop gelt voor
jullie bei mekaar en een hoop vlaaj bewaart want
de voorzitter liep nog snags om vier uur door hasseld
met zein zakdoek in de mond en zein gebit en een
stuk vlaaj in zein zak en nu hei tande heef wil hei
wel gauw gaan trouwe en nu heef rodde sjeng
met hant van haf de pomp op de merret toegedek met grozen in verbant met de eisheilige
nu kunne we weer gelukkig hier gaan spele
maar we hebbe nog alteid geen kieskop voor
boven op de pomp en dat is tog ut veldes wape
kunne jullie daar ons niet aan helepe wei zein
daar erg dankbaar voor en nu val ik beina om
van de slaap want ik durf saves niet meer naar
buite want zwartepiet die loerd nu weer overal en
nu liefe jonges hou jullie maar weer taaj-taaj hoor
tot in de pruime teid en van allemaal heel veel
groete en tot zien.
Van jullie eeenig liefheppende Frenske.
F.V.

Weet je nog van toen?
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Namen van de kinderen op de schoolfoto bladzijde 4
Foto omstreeks 1953. Onderaan zittend van links naar rechts: Sjaak Duyf, Ton v/d Venne, Piet Reijnders,
Jannie Valize, Pierre v/d Haghen, Sjaak van Rijn en Pierre Theelen. Geknield van links naar rechts: Nico
Lucassen, Ton Bouten, Pierre Lucassen, Jan Lommen, Frans Geurts, Huub Hermans, Jan Schattefort, Hay
Schreven, Sjaak Mooren en Jan Deenen. Bovenste rij van links naar rechts: Frans Poels, Lei Jacobs,Pater
Tinus Verheyen, Joep Haanen, Wim Crommentuyn, meester Lambert Claassen, Ger Crommentuyn,
Aloysius Peeters, Jan Luypers, en Frans Geelen.

Op zien Veldes Plat
Ein alde mevrouw Jansen die woeënde in zoeë ein
hieël klein durpke in Zuid-Limburg. Zeej waas erg
krank en de kinder hebbe eine kundige specialist
gevroagd um Mam is grondig te onderzeuke. Toen
dae dokter vertrokke waas vroog die hoeëgbejaarde
mevrouw, wae waas dat eigenlijk? Dat waas den

knapste gelierde dokter van gans Limburg, zag eur
aldste dochter. De mevrouw slaakte eine deepe
zucht van verlichting en zag: “Oh dan is ut good
want ik schrok al want ik dach toen dae mich aan
ut onder zeuke waas dae geit toch wal wat te wied
veur eine Pastoeër”.
F.Th.

Nieuws van de Dorpsraad
Riolering Stappersstraat
Veel mensen in Velden zullen tijdens het wandelen
of fietsen hebben gemerkt dat de onverharde weg
tussen de Stappersstraat en de weg over de dijk
aan de Maas al langdurig is afgesloten. Met enige
moeite kun je er nog door.
De gemeente Venlo heeft aangegeven dat aannemer
Huberts dit werk, dat een week zal duren in de loop
van de maand maart zal maken. Enkele dagen met
goed droog weer zijn daarvoor noodzakelijk. Daarna kunnen de wandelaars en fietsers weer zonder
hindernissen van deze onverharde weg gebruik
maken.

regelen worden meegenomen. Verdere ontwikkelingen kunt u volgen in het "Klokje" of van tijd tot tijd
in deze nieuwsbrief.
Zitbank nabij het “Kruidvat”op de Markt
Diverse bewoners uit het appartementen complex
“Velden Vitaal” maar ook andere senioren/ouderen
uit Velden hebben kenbaar gemaakt dat het toch
wel een beetje lastig is om op een bank zonder
rugleuning te zitten. Een en ander is met de gemeente besproken. De gemeente heeft besloten om
1 bank voor de kerk te wisselen met de bank bij het
“Kruidvat”. Medio april zal deze bank worden verplaatst.

Voorbereiding verkeersmaatregelen in Velden
Destijds heeft de gemeente Arcen en Velden een
rapport op laten stellen door bureau van Schijndel
waarin opgenomen diverse verkeersmaatregelen.
Omdat in de gemeente Venlo niet alle maatregelen
in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP) tegelijk kunnen worden opgenomen heeft de
dorpsraad dit met enkele fracties besproken en een
brief ingediend. In deze brief is gevraagd om verkeersmaatregelen op de Oude Venloseweg en op
het kruispunt Rijksweg- Markt- Schandeloseweg in
het GVVP op te nemen. Gezien het feit dat de riolering op de Oude Venloseweg binnenkort en de
verkeerslichten op de Rijksweg op termijn moeten
worden vernieuwd kunnen wellicht verkeersmaat-

Het Dorps Ontwikkelings Plan
Als je de statieken van bevolking van Velden per 1
januari 2010 bekijkt dan telt Velden totaal 5132
inwoners. Verdeeld over een 5- tal leeftijdsgroepen
zijn deze als volgt verdeeld.
0 -14 jaar
15-24 jaar
25-39 jaar
40-64 jaar
65 e.o

817 inwoners
621 inwoners
721 inwoners
2143 inwoners
830 inwoners

Ongetwijfeld valt direct op dat de groep 40 tot 64
jaar er bovenuit steekt.
Uiteraard zijn alle groepen belangrijk. De laatste 2
groepen waar veel senioren/ouderen onder vallen
tellen bijna 3000 inwoners waar natuurlijk in verhouding veel aandacht naar uit dient te gaan.
Op 22 maart worden bijeenkomsten georganiseerd
om te achterhalen hoe senioren/ouderen over de
toekomst denken. Als deze nieuwsbrief verschijnt
zijn deze wellicht al achter de rug.
Bent u er niet geweest en u heeft een goed idee geef
het door aan de Dorpsraad. In het “Klokje” vindt u
de contact adressen.
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Woonbond opent meldpunt Ikwilookwonen.nl
Huishoudens met een bruto-inkomen van meer dan
33.614 euro komen sinds 1 januari bijna nergens in
Nederland meer in aanmerking voor een sociale
huurwoning. Woningcorporaties mogen maximaal
tien procent van alle vrijkomende woningen met een
huur onder 652,50 euro toewijzen aan deze huishoudens. Woningzoekenden die zich geen dure
huur- of koopwoning kunnen veroorloven komen
daardoor in de problemen. Zij kunnen zich melden
bij www.ikwilookwonen.nl; een meldpunt voor ge-

dupeerden.Met dit meldpunt wil de Woonbond de
problemen in kaart brengen als gevolg van de
nieuwe regels. Om vervolgens minister Donner
(wonen) te confronteren met de harde realiteit en
te overtuigen van het feit dat de grens van 33.614
euro duidelijk te laag is. Het is nu al duidelijk dat de
grootste problemen zich voordoen voor starters en
ouderen die niet meer in aanmerking komen voor
een seniorenwoning en voor huurders die al jarenlang op een wachtlijst staan.

Meerdaagse reis naar Zeddam
Als bestuur zijn we altijd op zoek naar nieuwe activiteiten. Als je start met een nieuwe activiteit, weet
je nooit of er voldoende animo is
bij de leden. Een
van de activiteiten waar we de
belangstelling voor
willen toetsen is
een meerdaagse
reis. De reiscommissie heeft uit
de gids van Ghielen gekozen voor een 5 daagse reis
naar Zeddam.
Vertrekdata op de maandagen 23 mei, 18 juli en 5
september 2011
Globaal ziet het programma er als volgt uit:
1e dag: Na de ophaalroute wordt gereden naar
Nijmegen waar eeen bezoek wordt gebracht aan het
enige fietsmuseum van Nederland. Ook een fiets
van koningin Wilhelhelmina is te bewonderen.

Daarna via een leuke route richting Zeddam.
2e dag: Er wordt een bezoek gebracht aan de
Hollandmarkt in Ter Huurne. Na rondleiding en
rondkijken in Ter Huurne terug naar Hotel.
3e dag: Uitstapje Barneveld naar Nederlands
Pluimvee Museum. Na de middag terug naar het
Hotel, in Zeddam kunt u de dag verder zelf invullen.
4e dag: Na het ontbijt uitstapje naar Zutphen. Er
is dan een weekmarkt , Na de lunch via een toeristische route naar Hof Stegerhoff in Raesveld/Erle
Duitsland. Hier worden op biologische wijze likeurtjes en marmalades gemaakt.
5e dag: We rijden huiswaarts en brengen bezoek
met rondleiding aan Airport Weeze. Na de lunch
gaan we nog even naar Kevelaer en de reis wordt
besloten met een prima diner.
De kosten bedragen € 435,- (De reis van juli bedraagt € 450,-) Verzorging op basis van volpension.
Heeft u belangstelling of wilt u meer weten, neem
dan contact op met Frans Vousten telefoon 4722149

Uit de bestuursvergadering van 2 maart 2011
-

-

Het bestuur is tevreden over het vlotte verloop van de jaarvergadering.
3 Medewerkers van de gemeente Venlo, waaronder de sportconsulent voor Velden, hebben
met het bestuur overlegd over de fittest voor 55+ers en de sportdag voor senioren op 15 april.
·
De gemeente wil in overleg een aantal sportactiviteiten in Velden gaan opzetten.
We bekijken of we grensoverschrijdende activiteiten met senioren uit Straelen op kunnen
zetten.
Door aanvullende eisen/wensen van de Sportvereniging Velden zullen de plannen voor de Brede
Maatschappelijke Voorziening weer worden bijgesteld, wat tot verdere vertraging zal leiden.
De komende inloopmiddag is onze Dorpsraad te gast. Het bestuur zal in de vergadering van
april uitgebreid stilstaan bij het op te zetten Dorpsontwikkelingsplan.

Samenstelling bestuur
Ine Jacobs
Jo van Keeken
Marie-José Peters
Ger van Rensch
Cor v.d. Zanden
Ger Peeters
Frans Vousten
Fien Wijnhoven
Chrit Janssen

Voorzitter
Vice Voorzitter
Extern Secretaris
Intern Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

077-4729057
077-4721201
077-4721874
077-4721797
077-4721334
077-4721422
077-4722149
077-4722064
077-4722968
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ijacobs@plex.nl
jovankeeken@planet.nl
mjvtpeters@hetnet.nl
ghrenschv@kpnplanet.nl
hondorado@wanadoo.nl
gerpeeters@home.nl

chritjanssen@ziggo.nl

-

Computer Leercentrum SeniorWeb Velden
Het Leercentrum van het SeniorWeb Velden bestaat
alweer 5 jaar. Veel senioren hebben reeds met
succes deelgenomen aan de diverse cursussen en
maken nu dagelijks veelvuldig gebruik van de eigen
computer. Daarom starten de vrijwilligers medio
april bij voldoende deelname weer met de diverse
opfriscursus(sen). Ook de deelname aan een fotobewerkingscursus is mogelijk. In september starten we weer met onze basiscursussen XP, VISTA en
Windows 7
Hakt u ook de knoop door? Voor meer informatie:
Bel dan telefoonnummer 077-4722163
Bij geen gehoor 077-4721065

Ierlik deurt 't langs
Sefke kump nao binne en rup gans opgewónde:
"Mam, ik heb 'ne golde rink gevónde,
Met hiele moeëje steinkes d'r in gelag.
Ik heb um neet nao de pliessie gebrach."
"Maar," zag mam "det is toch verkièrd,
Want ik heb dich toch altiéd gelierd,

Waas se vinds mósse altiéd truukgaeve,
Det huurt noow einmaol beej 't laeve."
"Maar mam, deze rink is ech van mich,
't Steit d'r in gegraveerd "Veur altiéd van dich".
J. van Kraay-Apeldoorn

Trienke
De onthulling van
“Trienke” bij gelegenheid van 3 x11
jaar “Trienkesdaag”
waar ook veel
KBO leden bij aanwezig waren geschiedde op donderdag 3 maart
2001 . Voorafgaand aan de onthulling was er
een H.Mis met als
thema “Trienkes
van toen en noow”.
Deel van de 1e lezing was de navolgende tekst:

Alles haet ziene tiéd en niks gebeurt zoëmaar.
Weej beginne………. en oeijt zal ut stoppe.
Mar
Met
Met
Met
Met

d’r tössenin leef ze, werk se en wuur se.
tiéd um te lache…. en tiéd um te bäöke.
tiéd um te danse….en tiéd um te werreke.
tiéd um te kwazele……..en tiéd um te dinke.
tiéd um te zeüke……..en tiéd um te vinden.

En altiéd is ut tiéd um de generasie vûr ôs dankbaar
te zién vûr wie weej zién en wat weej hebbe.

Toneelcursus speciaal voor senioren
In januari 2011 is Theater “De Garage” in Venlo
gestart met een toneelcursus voor senioren. In totaal hebben zich 27 cursisten opgegeven. Er is zelfs
een wachtlijst van 13 cursisten. De doelgroep is
mensen van 55 jaar en ouder. De cursusdag is
donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur. Er wordt
gewerkt aan stemgebruik, techniek, beweging, samenspel, inleving, podiumgebruik etc.

Op 7 april 2011 start weer een nieuwe cursus welke
duurt tot en met 30 juni 2011. Ook in het najaar
zijn er bij voldoende belangstelling weer (vervolg)
cursussen.
Heeft u belangstelling bel of mail:
Telefoon 077-3514252
E-mail: info@theaterdegarage.nl
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Opa en oma

Van de redactie
Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering
heeft Frans Theeuwen afscheid genomen van de
redactie van de Nieuwsbrief. Frans was een van de
redactieleden van het eerste uur en was en is de
schrijver van de rubriek "Op bezoek bij" en de
schrijver van vele andere artikelen en gedichten. De
artikelen van Frans werden en worden gekenmerkt
middels een geheel eigen stijl die typisch Frans is.
De redactie dankt Frans voor de vele artikelen en
hoopt nog lang artikelen van de schrijver Frans te
mogen ontvangen.
Uiteraard is de redactie op zoek naar een nieuw
redactielid, leden die interesse hebben worden
gaarne uitgenodigd om kennis te maken met de
"Nieuwsbrief" tijdens een van de redactievergaderingen.

Om opa of oma te kunnen worden, daar hoef je niks
voor te doen, maar om opa of oma te zijn, daar moet
je ruimte voor krijgen. M.K.

KBO Koersbal Kampioenschap
Bent u lid van de KBO en een enthousiast koersballer? Doe dan mee aan het KBO Kampioenschap
Koersbal dat KBO Limburg organiseert op 17 mei a.
s. in sportcentrum De Heuf in Panningen van 10.00
uur tot 16.30 uur.
Alle koersballers uit de hele provincie zijn welkom.
U hoeft dus niet per se deel uit te maken van het
team van uw afdeling. U kunt ook individueel deelnemen.

Wilt u meedoen aan het eerste Limburgs KBO
Koersbal Kampioenschap?
Meld u dan aan bij KBO Limburg: tel.
0475-381740 of stuur een e-mail naar info@kbolimburg.nl (naam en adres vermelden). Na
aanmelding ontvangt u een bevestiging en
nadere informatie.

We rekenen op veel enthousiaste koersballers, op
spannende en mooie wedstrijden en op een gezellig
dag je uit met elkaar. Natuurlijk hebben wij ook
gezorgd voor mooie prijzen en zijn supporters van
harte welkom.
De kosten voor deelname (voor deelnemers en
supporters) bedragen 10 euro per persoon. Dit
bedrag is inclusief entree, koffie en vlaai en een
lunchpakket.

Inloopmiddag op 22 februari
Genoemde inloopmiddag stond in het teken van
lectuur en literatuur. Als gast ontving de KBO Mevr.
Lindenhovius die diverse lees- en literatuurgroepen
in onze omgeving begeleid. Een leesgroep bestaat
uit een aantal mensen die afspreken een bepaald
boek te lezen en dit boek na een bepaalde van tevoren afgesproken periode samen te bespreken.
Wellicht was de opkomst deze middag gering omdat

het fenomeen "leesgroep" niet bekend genoeg is.
Voor de echte lezers in onze vereniging een prachtige nieuwe activiteit waarin men op een aangename wijze kan discussiëren over de inhoud, zin en
moraal van het gekozen boek. Wanneer men belangstelling heeft om lid te worden van een leesgroep gaarne een bericht aan de redactie van de
Nieuwsbrief.

Redactie nieuwsbrief KBO Velden
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