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Oog voor Senioren

Van de voorzitter....
Als u dit leest ligt 2011
al enkele dagen achter
ons. Terugblikkend mogen
we constateren dat het
een goed jaar was voor
de KBO. Ondanks het
feit dat we helaas af-
scheid hebben moeten
nemen van diverse
leden is ons ledenaantal
gegroeid naar boven de
400.
Maar…. veel leden be-
tekent ook dat er vol-
doende activiteiten -
moeten zijn die aan-

trekkelijk zijn en waar men graag aan wil deelne-
men. De jaarlijkse reisjes, de dansmiddagen en de
kerstviering werden druk bezocht. Het biljarten
loopt ook uitstekend maar er zijn wel activiteiten die
nog wat deelnemers kunnen gebruiken. Dit geldt
met name voor het koersballen op vrijdagmiddag.
Heel gezellig, maar het zou goed zijn als de groep
iets groter werd. Dus…ga eens kijken of het iets voor
u is!
Als bestuur hebben we geprobeerd enkele nieuwe

activiteiten op te zetten. Door gebrek aan belang-
stelling is dit helaas niet gelukt.
2011 was ook een druk jaar. Alle perikelen rondom
de toekomst van de Unie KBO, het stopzetten van
de subsidie door de gemeente en de ontwikkelingen
inzake de B.M.V. hebben veel tijd gekost. Zoals het
er nu naar uit ziet gaat de bouw toch echt door. Op
20 dec. is er weer een vergadering geweest en daar
is medegedeeld dat in 2012, na de bouwvakvakan-
tie, de schop definitief de grond in gaat Einde 2013
zou het gebouw dan gereed moeten zijn. Als dat
echt gaat gebeuren krijgen we er een taak bij. De
horecafunctie in dat BMV moet door de verenigingen
zelf worden ingevuld. Voor de KBO betekent dit dat
we op jaarbasis 440 uur bardienst moeten draaien.
Ik hoop en verwacht dat er leden zijn die dit best
leuk vinden om te doen.
Hoe was de nieuwjaarsreceptie?
Zelf kon ik er niet bij zijn omdat ik op bezoek ben
bij mijn familie in Afrika.
Vanaf het strand, in de hete zon van Mombasa, wens
ik u echter een heel goed, gelukkig, gezellig en
gezond nieuwjaar toe!
 
Ine Jacobs
Voorzitter

1e nieuwjaarsreceptie schot in de roos
Het is altijd afwachten of een goed initiatief ook
daadwerkelijk slaagt. Bij binnenkomst in de sfeervol
ingerichte Foyer van de Kiêsstolp op dinsdag 3 ja-
nuari 2012 is het al direct gezellig. Jo als Vicevoor-
zitter –Ine afwezig door vakantie- spreekt een
welkomstwoord tot bijna 70 KBO leden. Een goed
initiatief -door Huub v.d. Hombergh ingebracht- is
deze 1e receptie zeker. ‘Een en ander verdient zeker
vervolg’ aldus Jo. Niets is georganiseerd, alles komt
spontaan tot stand.
Iedereen praat met iedereen en dat maakt het bij
een drankje en een hapje –dank aan Tonny en Mark
- juist gezellig.
GvR
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Veilig gebruik van medicijnen
Het is belangrijk dat
u medicijnen op de
goede manier ge-
bruikt. Medicijnen
hebben ook nade-
len. Die noemen we
bijwerkingen. U kunt
zich bijvoorbeeld sla-
perig voelen door
medicijnen. Of u re-

ageert langzamer. Of u ziet niet meer zo goed.
Andere bijwerkingen zijn: slappe spieren en duizelig
zijn.

Vaak merkt u zelf niet dat u last van bijwerkingen
heeft. Dat kan gevaarlijk zijn. Want de kans dat u
valt, wordt daardoor groter. De kans op vallen is
bovendien groter als u verschillende medicijnen
tegelijk gebruikt! Medicijnen blijven namelijk langer

in uw lichaam als u ouder wordt. Uw lever en nieren
doen er langer over om het medicijn af te breken.

Als u valt, kunt u iets breken; een arm, been of heup
bijvoorbeeld. U heeft dan meestal hulp van anderen
nodig. En u kunt minder zelfstandig doen.
Gebruik alleen de hoeveelheid medicijnen die uw
arts heeft voorgeschreven. Stop alleen met het in-
nemen van medicijnen als uw arts of apotheker dat
nodig vindt.
Gebruik nooit medicijnen van iemand anders.
Wees voorzichtig met alcohol. Uw reactievermogen
kan minder worden.
Dat betekent dat u langzamer reageert. Dat kan
gevaarlijk zijn in het verkeer.
Let extra goed op bijwerkingen als u nieuwe of
andere medicijnen krijgt voorgeschreven. Met name
bij activiteiten waarbij u uw balans kwijt kunt raken.
Bijvoorbeeld met traplopen of met ramen wassen

Ingezonden mededeling
Wij, de dames van de sportgroepen voor ouderen,
vinden het nodig om mevrouw Ine Jacobs en het
bestuur van de KBO eens in 't zonnetje te zetten,
voor al het werk dat ze voor deze groepen gedaan
hebben en de vele uurtjes telefoongesprekken enz.
Nu weten we allemaal dat onze voorzitter een goede
babbel heeft en dat ze weet waar ze moet zijn om
dingen te bespreken, maar ga er maar eens voor

staan. Het scheelt ons toch zo'n € 20,- voor 't jaar
2012 nu deze groepen bij de KBO zijn onderge-
bracht.
Ine hartelijke dank voor alle moeite en het werk dat
je daar aan besteed hebt van de dames Line Dan-
cegroep, de donderdag- en de maandaggroep.
(Tekst is aangeboden door Doortje Jeucken op 4
december 2011)

Immobiele ouderen dienen met het OV te reizen 
Ouderen
met mo-
biliteits-
problem-
en kun-
nen goed
met het
openba-
ar ver-
voer rei-
zen, vi-
ndt het
kabinet.
Met die

motivatie brengt het het aantal gesubsidieerde ki-
lometers Valys-vervoer voor deze groep omlaag van
750 naar 450 per jaar. Namens de ouderenorgani-
saties vraagt de koepel CSO de Tweede Kamer er
alles aan te doen om het huidige kilometerbudget
van 750 kilometer in 2012 te handhaven.
Ouderen met een mobiliteitsbeperking krijgen, als
zij hiervoor zijn geïndiceerd, een persoonlijk kilo-
meterbudget (pkb). Voor 18 cent per kilometer
kunnen ze reizen van deur tot deur, of tot aan het
openbaar vervoer om daarmee verder te reizen. Het
pkb is ingesteld om vereenzaming onder ouderen

tegen te gaan. Ze kunnen er sociale en recreatieve
uitstapjes mee maken buiten de regio (meer dan
vijftien kilometer). Als ze boven het kilometerbudget
komen, betalen ze 1,19 euro per kilometer. Nu is
de huidig vastgestelde 750 kilometer al niet veel.
Als iemand vanuit Scheveningen op bezoek gaat in
de regio Eindhoven, is tweevijfde van zijn jaarbud-
get al gebruikt. Dit wordt in dit voorbeeld zelfs
tweederde van het budget.

Velen van hen — vaak tachtig jaar en ouder — zijn
zo immobiel en/of kwetsbaar dat ze helemaal niet
van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
Het OV is lang niet overal toegankelijk, treinen zijn
vaak te vol, grote stations zijn druk en onoverzich-
telijk, en veel perrons ontberen mogelijkheden om
te zitten. Ook (alleen) reizen en overstappen met
een bus is voor mensen met beperkte fysieke mo-
gelijkheden geen optie. Kortom, ouderen die met
dit nieuwe beleid geacht worden het OV te gebrui-
ken, worden volstrekt aan hun lot overgelaten.

Voor veel ouderen is het huidige budget belangrijk
en vaak ook de enige mogelijkheid om nog enkele
reizen per jaar te kunnen maken, bijvoorbeeld om
zieke naasten voor het laatst te bezoeken
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Patiënt steeds vaker voor kleine kwalen naar huisarts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huisartsen in Nederland zijn 1 uur per dag
bezig met kleine kwalen die door de patiënt
zelf opgelost hadden kunnen worden. Het
aantal patiënten dat voor onschuldige klach-
ten een beroep op de huisarts doet, neemt
bovendien snel toe. Dat blijkt uit onderzoek
van onderzoeksbureau Ecorys naar de bespa-
ringsmogelijkheden op de kosten van de ge-
zondheidszorg door het stimuleren van zelf-
zorg. 
 
Het onderzoeksbureau geeft aan dat eigen verant-
woordelijkheid en zelfredzaamheid van de consu-
ment essentiële uitgangspunten zijn om de zorg
betaalbaar te houden. Men verwacht dat er voor de
kerst een discussie in de Tweede Kamer zal plaats-
vinden over het totale zorglandschap.
 
Een op de 8 consulten betreft kleine kwaal.

Op basis van gegevens uit huisartspraktijken  blijkt
dat het in 13% van alle korte huisartsconsulten gaat
om kleine kwalen waarbij zelfzorg mogelijk is. Een
op de 8 consulten betreft dus een kwaal die door de
patiënt zelf opgelost had kunnen worden, zonder
tussenkomst van de huisarts.

De drempel om met een klacht naar de huisarts te
gaan wordt steeds lager. In de periode 2006 – 2009
is het aantal huisartscontacten voor kleine klachten
met maar liefst 35% gegroeid, terwijl het totale
aantal huisartscontacten in die periode ‘slechts’ 17%
steeg. Onderzoeksleider Arthur ten Have van Ecorys
geeft aan dat de directe consultkosten die met deze
huisartsenzorg bij kleine kwalen zijn gemoeid, op-
lopen tot bijna 100 miljoen euro per jaar (2009).
“De uitgaven aan voorgeschreven medicatie komen
daar nog bij en schatten we op een veelvoud van
dit bedrag.”
 
Samenwerking om zelfzorgmogelijkheden te
benutten.
 
Het onderzoek toont aan dat zelfzorg veel te bieden
heeft. De besparingsmogelijkheden van zelfzorg
zitten niet alleen in de kosten van de consulten en
de daarbij voorgeschreven medicatie, maar vooral
in de ruimte die het aan huisartsen biedt om de
eenvoudige ziekenhuiszorg te verlenen.
De onderzoeksorganisatie doet in het rapport con-
crete aanbevelingen aan de diverse partijen (over-
heid, huisartsen, apothekers, drogisten en zorgver-
zekeraars) welke maatregelen zij in onderlinge sa-
menhang kunnen nemen om zelfzorg te stimuleren.
Daarbij gaat het niet alleen om financiële prikkels,
maar vooral ook om voorlichting, advisering en
opleiding.
Vice-voorzitter van Neprofarm Dirk Groen: “Veel
consumenten zijn al zelfredzaam genoeg. Degenen
die dat niet zijn, hebben een gezamenlijk duwtje in
de rug nodig om daar waar mogelijk en verantwoord,
meer zelfzorg toe te passen. Neprofarm draagt
hieraan al enige jaren een steentje bij door de
consumentenwebsite www.zelfzorg.nl, en wil graag
samenwerken met de andere partijen om consu-
ment en patiënt zelfredzamer te maken”.

Nieuws van de Dorpsraad
De gemeente Venlo start medio april 2012 met het
vernieuwen van de riolering en bestrating op de
Oude Venloseweg, het gedeelte tussen de Julia-
nastraat en de Magrietstraat.
Er komt keibestrating in de rijweg en op het trottoir.
Om de snelheid te verminderen en om de rijweg
aangepast te krijgen als 30 km zone – de politie kan
dan indien nodig bekeuren- komen er op diverse
plaatsen drempels in de rijweg. Onder de rijweg
komen er rioleringsbuizen voor schoon en afvoer-
water. Het werk duurt ongeveer tot de bouwvakva-
kantie.
 
De Dorpraad heeft eerder aan de bel getrokken bij
de gemeente Venlo om in geval van gladheid/-
sneeuw meer te strooien in Velden, met name ook

het straatje naar Rozenhof. Verder is gevraagd om
hulp te mogen inroepen van plaatselijke bedrijven
als de nood hoog is. De gemeente Venlo hanteert
een eigen beleid en er is niet of nauwelijks ruimte
om meer te strooien. Op dinsdag 17 januari 2012
bespreekt een afvaardiging van het bestuur van de
Dorpsraad een en ander met de gemeente.
 
De presentatie van het Dorps Ontwikkelings Plan
(DOP) aan de inwoners van Velden geschiedt medio
februari 2012. Daarna bespreekt de Dorpsraad het
plan met de gemeente Venlo. Werkgroepjes -aan-
gevuld met mensen die meer weten van een bepaald
onderwerp- gaan dan aan de slag om de belangrijk-
ste zaken uit te werken.
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Op bezoek bij?
Zoals gewoonlijk hoor ik, nadat ik netjes medewer-
king heb gevraagd aan dit KBO-lid,  het gezegde:
wat zou ik dan allemaal moeten vertellen? Maar als
dan eenmaal het schaap over de dam is, en daar
bedoel ik  een spreekwoordelijke uitdrukking mee,
dan komen de herinneringen boven drijven.
Geboren in de Lambertusstraat in Venlo op
11-11-1931 in een gezin dat bestond uit vader,
moeder en elf kinderen, twee jongens en negen
meisjes waarvan zij in de rij het tiende kind was.
Na de lagere school te hebben doorlopen tot en met
de zesde klas, gaat ze naar het Marianum, de
middelbare meisjesschool (MMS), en niet naar de
HBS, want dat was geen christelijke school en dat
paste niet in het gezin.
Na de bevrijding gaat ze in het kader van het herstel
van oorlogskinderen drie maanden naar Sheffield
in  Engeland, op het adres Brackenhill Hostel, om
weer op krachten te komen.
Terug in Venlo gaat ze als veertienjarige weer naar
het Marianum.
Tijdens haar studie is ze een periode geweest ziek
geweest.  Ze had een blindedarmontsteking en daar
bij ook nog een infectie opgelopen.
Maar in 1951 kwam het eindexamen in zicht en is
ze vervolgens gaan werken bij Reisbureau Peeters
in Venlo als secretaresse/reisleidster.
Maar daarbij is het niet gebleven Ze solliciteert bij
het GAK in haar woonplaats, gaat daar aan de slag
op de werkloosheidsafdeling en doet dat drie jaar.
Vervolgens gaat het ziekenhuis in Venlo van haar
diensten gebruik maken. Ze werkt vooral als secre-
taresse van de Directeur Economie, maar ze kan en
mag ook andere werkzaamheden uitvoeren, wat ze
ook met veel verve heeft gedaan.
Dan komt in Venlo het carnaval in zicht en als een
leraar van de Rijks-HBS in Venlo tegen haar zegt
dat  hij, ook al is hij een Brabander, graag uit wil
gaan maar geen weg weet in de stad, krijgt hij van
haar te horen dat hij -als hij het niet erg vindt-  wel
met vijf meisjes mee mag, en zo gaan ze dan samen
op stap om carnaval te vieren.
Maar al na enkele minuten waren de andere meiden
weg en zo ontstond een verkering, die twee mooie
jaren heeft geduurd. Toen zijn ze gaan trouwen in
Venlo, daar waar het allemaal was begonnen, op
09-10-1963.
Haar man heeft in 1962/'63 een vaste aanstelling
gekregen bij het toenmalige Thomas-College.

Na hun huwelijk zijn ze gaan wonen in een boven-
woning op de Burgemeester van Rijnsingel tot 1966.
In het dagelijkse leven, zo waren de gewoonten in
die tijd, deed de echtgenote de huishoudelijke
werkzaamheden, want arbeid was in die tijd niet
weggelegd voor gehuwde vrouwen.
Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren:
twee jongens en een meisje. In 1966 is het gezin
verhuisd naar haar ouderlijk huis in de Bisschop
Schrijnenstraat en in 1968 gaan ze dan een woning
bouwen in Velden, in de Bernhardstraat.
Nadat haar man in 2004 na een lang ziekbed is
overleden, heeft ze het besluit genomen om de
woning te verkopen en is ze gaan wonen op het
huidige adres in Velden, waar ze in een mooi appar-
tement kan genieten van een geweldig mooi uitzicht
op de omtrek en de natuur.

Haar hobby's en dagelijkse bezigheden!
Luisteren en genieten van de muziek naar haar
keuze, lezen , wandelen ,puzzelen, koken en ook -
zegt ze met nadruk- het belijden van haar katholiek
geloof en bidden.
Wat het kijken naar de televisie betreft, is haar
belangstelling minder geworden, maar het journaal
en bepaalde wetenschappelijke programma’s, daar
heeft ze nog wel zin in, ondanks dat ze te kampen
heeft met een kwaal aan haar linker oog.
Een van haar dagelijkse activiteiten is het zo nodig
boodschappen halen voor medebewoners van de
Rozenhof, die zelf niet meer in staat zijn om dat nog
te doen.
 
Om dit gesprek af te sluiten en als dank voor het
meedoen, overhandig ik haar de mooie KBO balpen
als aandenken.
 
En nu beste lezers van ons mooi en goed verzorgd
nieuwsblad: heeft u inmiddels kunnen ontdekken
waar ik deze keer op bezoek ben geweest?
Ik zal het u zeggen:  Haar meisjesnaam was vroe-
ger, Joke van Seters, maar haar werkelijke naam is
nog altijd:   Joke Sleegers-van Seters  Rozenhof 83
Velden.
 
Frans Theeuwen.
 

Diversen spreuken
Voor elk probleem is een oplossing, als er geen
oplossing is dan is het geen probleem maar een feit.
 
Als je loslaat heb je twee handen vrij.
 
In al onze ijver om sportief te blijven parkeren we
onze auto toch zo dicht mogelijk bij de sporthal.
  

 
Rijkdom moet
je nooit afme-
ten aan geld.
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Kent u Velden?
De 2e keer dat we dit artikel plaatsen. Totaal 8 personen hebben de 1e keer de foto's goed geraden.
Het is de bedoeling dat we 5 keer per jaar een 2 tal foto’s van woningen of andere zaken plaatsen. Voor
elk goed geraden foto krijgt u 1 punt. Maximaal zijn 10 punten te halen. In oktober 2012 wordt een mooie
prijs uitgereikt (misschien loting)  aan die persoon die de meeste foto’s goed heeft geraden.
U kunt meedoen door te mailen, te bellen of gewoon een briefje in de bus te doen - graag voor 1 maart
2012- bij een van de redactieleden.
Een tip: Deze  foto’s zijn gemaakt  tussen de Rijksweg en de grens met Duitsland. Veel succes.

Weet je nog van toen ?

 
Een foto gemaakt in 1960 van een excursie die de
gemengde zangvereniging ‘Animo’Velden maakte
naar Schiphol bij de ‘Vliegende Hollander’.

Op de foto staan van boven naar beneden en van
links naar rechts:
Nellie Simons, Els Fleuren, Roos Peeters, Maria Fl-
insenberg, Paul v.d. Linden,Willy v.d. Linden, Mie
Verbong, An v.d. Hombergh, Opa Jongeneelen, Riek
Kempen, Toos Hafmans en Jan Duyf.
Staande rij op bestrating van links naar rechts:
buschauffeur, Joep Peeters, Jo v.d. Hombergh,
Sjaak Vermazeren, Twan Duyf, Minie Brueren, Mieke
van Wylick, Piet Simons, Annie Clemens, Lies Bru-
eren, Annie Lucassen, Dien Arts, Toos Kempen,
Truus Hendrix, Toos Lucassen, Maria Vermazeren,
Frans Vergeldt, Mia van Wylick, Pierre Clemens,
Mevrouw Verbong-Neeten, Wim Hagens, Piet Ver-
bong.
Zittend van links naar rechts: Sef Duyf, Jan Geelen,
Toos Flinsenberg, Jos Wilbers, Annie Peeters, Truus
Peeters, Thea Arts, Mie Deenen, Truus Vermazeren,
Wim Heldens, Piet Berden en Lena Kroonenberghs.
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077- 4729057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice-Voorzitter 077- 4721201 jovankeeken@planet.nl
Marie José Peters Extern Secretaris 077-4721874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Intern Secretaris 077-4721797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Penningmeester 077- 4721334 hondorado@wanadoo.nl
Ger Peeters Bestuurslid 077- 4721422 gerpeeters@home.nl
Frans Vousten Bestuurslid 077- 4722149  
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077- 4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077- 4722968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Asp. Bestuurslid 077- 4721527  

Liefhebbers van biljarten (en kaarten) 
Iedere middag van de werkweek komen biljarters
van de KBO naar ‘De Kiêsstolp’ om een balletje te
stoten. Op maandag- en vrijdagmiddag zijn de bil-
jarts gereserveerd voor competitiespelers. Dins-
dag-, woensdag- en donderdagmiddag zijn wisse-
lende groepen recreatiespelers actief. Hierbij geldt:
“hoe meer zielen, hoe meer vreugd”. Zijn de biljarts
bezet, dan kunnen de liefhebbers een kaartje leg-
gen. Belangstellenden zijn altijd welkom om kennis
te komen maken met de mooie biljartsport. U kunt
vanaf 13.30 uur terecht!
Wilt u blijven meedoen, dan betaalt u een extra
contributie. Die was in 2011 € 25,- per jaar. Voor
de klokken hoeft niet meer betaald te worden.

Uw Belastingaangifte over 2011
De Belastinginvullers van KBO Velden gaan begin
januari op cursus bij de Belastingdienst om goed

voorbereid aan het
nieuwe invulseizoen
te kunnen beginnen.
Het bestuur heeft be-
sloten dat de belas-
tinginvullers vanaf 2012
een kleine bijdrage

van € 5,- per aangifte mogen vragen. Om u goed
van dienst te kunnen zijn, worden immers soms
kosten gemaakt. Denk maar aan reis- en kopieer-
kosten en de aanschaf van naslagwerken. Ook is
gebleken, dat mensen die van de invulhulp gebruik
maken, soms iets willen geven maar niet precies
weten wat passend is. Met dit besluit hoopt het
bestuur duidelijkheid te verschaffen. 

KBO actief
Een ding is zeker: U hoeft zich bij de KBO Velden
niet te vervelen! Als KBO lid kunt u dicht bij huis -
meedoen aan allerlei KBO activiteiten die georgani-
seerd worden door uw KBO. Deze activiteiten zijn
heel divers van aard. De ene keer is een activiteit
meer geschikt voor jongere senioren en een andere
keer komen vooral de oudere senioren aan bod. Doet
u met ons mee? Uiteraard is er veel ruimte om in
alle vrijheid te kiezen waar u aan mee wilt doen en

welke activiteiten minder bij u passen. Wanneer u
suggesties heeft voor u nieuwe of een andere invul-
ling van de KBO activiteiten klop dan gerust aan bij
een van onze bestuursleden. Alle ideeën zijn van
harte welkom.
 
Opmerking: Artikel komt van website KBO Velden.
Tip: Bezoek regelmatig eens onze website www.
kbovelden.nl

Oude foto's en gedichten
De redactie van de nieuwsbrief heeft eerder een
oproep geplaatst voor oude foto’s. Mooi is het om
nu en dan oude foto’s of bijzondere zaken van fa-
milies uit Velden in de nieuwsbrief te plaatsen.
Enkele families hebben al foto’s beschikbaar gesteld.

Onze dank daarvoor. Na het scannen krijgt u de
foto’s onbeschadigd terug. Natuurlijk is het zo dat
we niet elke keer foto’s van dezelfde families kunnen
plaatsen. Wilt u –al is maar 1 foto of  gedicht- iets
beschikbaar stellen, meldt dit even aan de redactie.
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Omgaan met verlies
Op 22 november was bovenstaande titel het thema
van de inloopmiddag die bezocht werd door 25 KBO-
leden.
De middag werd gepresenteerd door Arthur Nijsten
die in het dagelijks leven consulent is van  KBO--
Limburg. 
De presentatie omvatte een drietal hoofdthema’s:
 
Zorg rondom het levenseinde
Het afscheid
Rouwverwerking  

Elk thema kwam uitvoerig aan de orde waarbij vele
aspecten voor veel bezoekers stevig confronterend
waren en alle bezoekers tot nadenken stemden.
Uiteindelijk was een levendige discussie het gevolg
van deze interessante middag.                           -
                          
Een uitvoerige uiteenzetting van de presentatie kan
men vinden in het boekje 'Omgaan met verlies',
uitgegeven door KBO Limburg. Dit boekje kan men
bestellen via het emailadres info@kbolimburg.nl of
per telefoon 0475-381740.

Kerstmiddag heel bijzonder
Als voorzitter Ine op dinsdag 13 december 2011 de
Kerstmiddag opent, zit de zaal in de Kiêsstolp met
145 KBO leden helemaal vol. Ine geeft aan, dat het
vooral in een iets moeilijker tijd belangrijk is, om
wat extra’s te doen voor mensen die wat hulp nodig
hebben of die eenzaam zijn. Een klein gebaar, een
praatje of een ander even helpen, betekent soms
heel veel.
Daarna kondigt Ine Stef en Annelies aan. Dit duo
uit Tegelen verzorgt het grootste gedeelte van deze
middag.  
 

Voor de pauze presenteert Annelies mooie, gepaste
teksten met direct daarna zang en muziek.
Een korte samenvatting van een en ander:
-Herinnering aan Kerstmis vroeger- Paterke- Arm
en eenzaam- Geluk is positief denken- Geluk met
anderen delen- Overal ligt geluk verborgen- Laat
alles wat ademt in vrede bestaan- Geef kinderen
een wereld zonder angst en pijn- Kerstmis thuis was
uniek.
In de pauze is er naar traditie een optreden van de
peuters uit de peuterspeelzaal. Het is vooral super
voor de opa' en oma’s die in de zaal zijn, om hun
kleinkinderen een drietal kerstliedjes te horen zin-
gen. Ook is er in de pauze voldoende gelegenheid
om even bij te praten.
Daarna het 2e optreden van Stef en Annelies. Het
programma is nu wat vlotter. Telkens een vijftal
mooie liedjes met een bepaald thema. De mensen
in de zaal zingen -soms ook 'schunkelen'- regelma-

tig de Duitse  schlagers, de Tiroler muziek, de
Limburgse liedjes of de liedjes over rozen mee.
Na het laatste liedje kondigt Ine aan: "‘Het is nog
niet afgelopen, maar toch wil ik een dankwoord uit-
spreken." Dank aan Stef en Annelies voor de stem-
mige en leuke opluistering, aan de vele vrijwilligers,
aan de peuters met begeleidsters, aan Joep, Coen
en Ger voor hun accordeon- en mondharmonica-
optreden en verder iedereen, die een bijdrage ge-
leverd heeft om er een leuke middag van te maken.
Ine sluit af met de woorden "Leef vandaag"!     
 
 

Daarna genieten alle aanwezigen van een heerlijke
koffietafel, terwijl Joep,Coen en Ger  voldoende
gelegenheid hebben om muziek in de kerstsfeer ten
gehore te brengen. 
Het doet altijd goed als je mensen bij het verlaten
van de zaal hoort vertellen: "Een heel leuke middag
en veel te gauw om" of: "Anders dan anders, maar
heel mooi!"
Persoonlijk vond ik de aanwezigheid van verschil-
lende oudere senioren heel mooi. Zij kunnen niet
altijd meedoen aan andere activiteiten. Het is dan
ook heel bijzonder als je ze ziet genieten van deze
geslaagde Kerstmiddag.
 
GvR
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Ledenmutaties 4e kwartaal 2011
Overleden leden: Mevr.Onstenk- De Bie Rozenhof
36 , Dhr. Smits Dorpsstraat 3d.
 
Leden afgemeld: Dhr. en Mevr. Brueren Johan
Termeulenstraat 15 Venlo, Mevr. Hegger-v. Ineveld
Rozenhof 29, Mevr. Heuvelmans- Thuss Rozenhof
3, Dhr. en Mevr. Hiddema Leeuwerikstraat 13, Mevr.
Hoefnagels-Geerbex Rozenhof 65, Mevr. Lommen--
van Wylick Vilgert 23a, Dhr.Philipsen De Krosselt
27, Mevr. Theelen-v.d. Haghen Rozenhof 40, Mevr.

Uzkan-v.d. Berg Flamingostraat 25 Venlo, Mevr.
Verbeek- v.d. Venne Solingerhof 3 en Mevr. Lazet-
Wageveld Rozenhof 79.
 
Nieuwe leden: Dhr. Van Iersel Rijksweg 140, Dhr.
Stubenrouch Past. Ellerstraat 1, Dhr. Kleeven
Rijksweg 84b, Dhr. en Mevr. Geelen Oude Heerweg
175, Dhr. en Mevr. Hendrix Kloosterstraat 44 en
Dhr. en Mevr. Kusters Past. Joostenstraat 11
 

Gezellig 'Sintendrismatinee'
Druk, mooi en heel gezellig, dat zijn de juiste
woorden om het ‘Sintendrismatinee ’ op zaterdag
26 november 2011 samen te vatten. Na een kort
openingswoord waarin voorzitter Ine Jacobs ieder-
een oproept om de dansvloer op te gaan, zet het
'Midlife Combo' de muziek in. 
 

De sfeer zit er al gauw in. Met de komst van totaal
80 personen is het gezellig druk in de mooi versier-
de Kiêsstolp (met dank aan Animo).
De liefhebbers kunnen genieten van dansen als
Foxtrot, Tango, Wals, Veleta, Losse polka, en En-
gelse en Weense wals. Zang en muziek van 'toen'
zoals Good bye Ireen, Melodie d’amour, Laila en
Geneet van ut laeve klinken zeer bekend in de oren.
Een aantal aanwezigen vindt het alleen al leuk om
naar de muziek te luisteren en de sfeer te proeven.
 
In de pauze is er een demonstratie van de Country
Line Dancers op muziek zoals bijvoorbeeld Combia.
Een 30-tal dames en heren zetten hun beste been-
tje voor!
Voor de gebruikelijk tombola vraagt  Ine extra
aandacht. Dank aan bakkerij Fleuren, wijngaard
Joseph  en het hobbygilde van KBO Velden voor de

mooie prijzen. Hierdoor lukt het de organisatie om
ruimschoots uit de kosten te komen. 
 
 

Het orkest wist ook na de pauze de aanwezigen met
goed verzorgde muziek te boeien en te amuseren. 
Een drankje en de uitgebreide onderlinge contacten
werkten uiteraard sfeerverhogend. Jammer altijd
dat op enig moment de orkestleider de laatste dans
aankondigt.  
 
Je hoort dan opmerkingen als "Wat een leuke mid-
dag" of "Deze middag is veel te gauw om". Een goed
teken, altijd leuk voor de organisatie en voor de KBO
Velden een prima reden om met deze activiteit
verder te gaan.
 
 
 
 
GvR
 


