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Oog voor Senioren

“Ontmoetingsgroepen Omgaan met verlies”
Eenzaamheid onder ouderen
wordt in Nederland alom gezien
als een probleem dat aandacht
verdient. Een van de redenen is
vaak het verlies van een part-
ner. Consulent Nijsten van de
KBO-Limburg heeft op een van
onze inloopmiddagen in het
verleden in ‘De Kiêsstolp’ al
eens het project ‘Omgaan met
verlies’ heel beknopt behan-
deld.Thans blijkt dat de KBO

Limburg voor haar leden in het jaar 2015 een 10-
tal bijeenkomsten wil organiseren waarin eenzaam-
heid onder ouderen uitgebreid aandacht krijgt.
Bent u geïnteresseerd meldt u dan aan bij het bureau
van de KBO-Limburg: info@kbolimburg.nl of tele-
foon 0475 381 740.
 
Vragen? Neem contact op met de consulent van
KBO-Limburg anijstenkbo@hotmail.com of telefo-
nisch 06 51253469.
 
GvR

Workshop Nieuwsbrief in Arnhem
De redactie van de Nieuwsbrief
steekt maandelijks veel tijd en
moeite in het maken van de
Nieuwsbrief. Onze leden spre-

ken zich positief uit over inhoud en opmaak. Als
bestuur en redactie zijn we daar heel tevreden mee.
Feit is en blijft dat verbeteringen altijd welkom zijn.
In dit kader hebben Renita en Ger van de redactie
op zaterdag 18 oktober 2014 deelgenomen aan een
workshop bij Editoo in Arnhem. Op dit bedrijf geven
enkele medewerkers workshops waarin opmaak van

tekst en tips voor het maken van mooie foto’s uit-
gebreid aandacht krijgen. Komende Nieuwsbrieven
ziet u zeker kleine aanpassingen/verbeteringen die
voortvloeien uit deze bijscholing.
 
Opmerking: Editoo beschikt over een programma
op internet waar wij als redactie onze Nieuwsbrief
direct in plaatsen. Na het afsluiten drukt dit bedrijf
ook de Nieuwsbrief voor ons af.
 
GvR

Geen groepsarrangement Passiespelen 2015 
De Unie KBO en KBO-Limburg hebben samen een
groepsarrangement voor de Passiespelen 2015 
vastgesteld. In de vorige Nieuwsbrief deden we een
oproep aan onze leden om hiervoor in te schrijven.

Inmiddels is gebleken dat de belangstelling hiervoor
binnen onze vereniging onvoldoende is. Daarom
zullen we als KBO-Velden geen gebruik maken van
dit arrangement.
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Babbeltrucs
Juist ouderen zijn
vaak te beleefd of
vriendelijk en trappen
daarom eerder in de
babbeltruc. Onbeken-
de mensen bellen aan,
keurig gekleed en met
een geloofwaardig ver-

haal. De neiging is groot om hen binnen te
laten, de pinpas te ‘laten controleren’ of uw
telefoon af te staan voor een ‘noodtelefoontje’.
En dan is het snel gebeurd… 

Voor u het beseft zijn er spullen meegenomen, is er
geld afgeschreven of is die zielige mevrouw er met
uw telefoon vandoor. De babbeltruc kent vele vor-
men. Hij werkt vooral zo goed omdat u wordt
overrompeld. Hier een paar tips en voorbeelden.

Oplichters komen in alle vormen en maten.
Ook mannen in pak of moeders met schattige kin-
deren zijn niet altijd te vertrouwen. Laat nooit on-
bekenden binnen, zeker niet als u geen afspraak
heeft. Kijk altijd goed wie er voor de deur staat. Laat
de deur dicht en kijk als het kan door de deurspion
of het raam.
 
Oplichters zijn erg goed in zielige praatjes.
Autopech, portemonnee gestolen, ze willen uw te-
lefoon gebruiken om 112 te bellen… Laat ook iemand
met een zielig verhaal buiten wachten. Geef uw
telefoon niet af, maar bel zelf 112 als u denkt dat
dit nodig is.

Twijfelt u aan het verhaal, vraag dan om legi-
timatie. 
Ook als degene zegt dat hij van een officiële instan-
tie komt, zoals de gemeente of een bedrijf of instel-
ling. Bekijk pasjes en papieren heel nauwkeurig.
Vertrouwt u het nog niet? Bel dan de instelling of
het bedrijf op vóór u de persoon binnenlaat.

Laat u niet overrompelen. 
Als het donker is of als iemand onverwacht voor de
deur staat – een medewerker van het elektriciteits-
bedrijf bijvoorbeeld - vraag dan gerust of die per-
soon later terug kan komen.

Geef nooit uw pincode af. 
Bankmedewerkers komen nooit aan de deur en
bellen of mailen u ook niet om uw pincode te vragen.
Bankmedewerkers hebben uw pincode ook niet
nodig om uw bankpas te blokkeren.

Oplichters zijn er goed in om u af te leiden.
Soms sluipen ze binnen via de achterdeur terwijl ze
u voor bezighouden. Doe de achterdeur standaard
op slot.
 
Artikel uit Unie KBO nieuwsbrief.
 
Opmerking: In de Nieuwsbrief van de KBO-Velden
komen we regelmatig op dit onderwerp terug omdat
helaas nog altijd de werkelijkheid is, dat – oudere -
mensen worden opgelicht.

Van de voorzitter…..
Internetbankieren is voor iedereen!
Althans zo denken de banken erover.
Niets is minder waar. Sinds het ge-
bouw van de Rabobank in Velden
gesloten is, krijgen we regelmatig
van meerdere leden te horen dat men
het maar lastig vindt.
Er is geen persoonlijk contact meer,

de brievenbus is weg en de geldautomaat is regel-
matig leeg. Heel veel ouderen hebben nog geen
computer of durven er niet mee te bankieren.
Voor de sluiting kon men het overschrijvingsformu-
liertje bij de bank in de brievenbus stoppen en dan
werd je betaling wel geregeld. En als je een per-
soonlijke vraag had dan liep je even naar binnen en
dan kreeg je snel antwoord of er werd een aparte
afspraak gemaakt.
Iemand die nu contact met de bank wil, moet naar
Venlo naar het kantoor in de Peperstraat. Parkeren
is daar vaak moeilijk, dus voor iemand die slecht ter
been is een lastige klus.
Om die reden heeft een bestuursdelegatie enkele
weken geleden een gesprek gehad met dhr. Wim
Beeks en dhr. Paul Titulaer. Beide heren zijn onlangs
aangesteld als senioradviseur van de Rabobank. De

hierboven vermelde problematiek hebben we uitge-
breid met hen besproken. De bank is bereid een
cursus internetbankieren te organiseren maar daar
zijn alle problemen niet mee opgelost. Daarom
hebben we afgesproken dat de Rabobank vanaf 1
januari 2015 een inloopspreekuur gaat houden in
Velden.
Voorlopig een keer per maand maar als het nodig
is, kan dat worden uitgebreid. U kunt daar met al
uw vragen terecht en als het nodig is kan er een
extra afspraak worden gemaakt of volgt er een
huisbezoek.
Waar het spreekuur gehouden wordt, maakt de bank
bekend via het Klokje.
Verder kregen we te horen dat het geen zin heeft
om de bank te bellen als de geldautomaat weer eens
leeg is. De Rabobank heeft deze dienst uitbesteed
aan de fa. Brinks. Als de automaat defect is of als
de automaat leeg is, gaat er een automatisch signaal
naar Brinks. Binnen 4 uur moeten zij dan zorgen dat
het euvel verholpen is.
 
Ine Jacobs
Voorzitter
 

2



Um euver nao te dinke...
Waen ein gezeechsoetdrukking neet begriept,
begriept ok genne lange oetleg.
 
Eine wieeze man kan op eine mierennest zitten,
allein eine gek dae blief zitte.
 
Geduld is eine baum met bittere wortels maar haen
haet hieële zeute vruchten.
 
Ut haet gaar genne zin um wied te gaon loupe as
ze zuus daste op ut verkierde paedje zits.
 
Doon niks belaove veur daste wets daste die belof-
te kins invulle.
 
Zurg dat dien weurd mier waerd hebbe dan de
stilte wannier daste duis praote.

As dich zeve kier duis valle, staon dan acht kier op.
 
Van ut verleeije spiet hebbe is achter de wind
aanloupe.
 
As dich duis inhalde wannier daste echt kwaod bis
dan spaarste honder dage van dreufenis.
 
Laef edere daag of dat ut diene letste daag is, ens
zal ut de letsten daag zien.
 
Kaerels zoeële minder leege wannier de vrouwe
minder doon vraoge.
 
Gebroek ut verleeje as ein trampoline neet as eine
sofa.                                         
                                                            Frans Theeuwen

Voortgang bouw BMV

De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt op 1 oktober
2014. Vergeleken met de foto’s in de vorige
Nieuwsbrief verandert er aan de buitenzijde wel het
een en ander, maar op dit moment worden heel veel
manuren gestoken in de binnenafwerking.
De eerste foto is genomen vanaf het dak van de
kleedlokalen van SV Velden. U ziet links de gepleis-
terde zijgevel van de nieuwe theaterzaal van de
BMV. In het lage gedeelte komt de sportkantine en
de hoge stalen wand is de gevel van de grote
sporthal. Geheel rechts ziet u de huidige sportkan-
tine van SV Velden. Op de tweede foto ziet u links
de gevel van de school. In het midden steekt het
hoge dak van de sporthal er uit. In het middenge-
deelte komen de ruimten die partijen (bijv. Fanfare)
gaan huren. In het lage gedeelte met de houten
palen bevindt zich de ruimte die onder andere door
de KBO gebruikt gaat worden voor het biljarten.

 
 
Rechts ziet u de gevel van de grote zaal van de BMV
‘De Vilgaard’.
Een definitieve eindplanning is op dit moment niet
voorhanden. Op 20 oktober 2014 bericht Stichting
Gemeenschapshuis ‘De Kiêsstolp’ schriftelijk wel
het volgende aan de besturen van de diverse ge-
bruikers van de BMV: 
Het gebouw is op tijd klaar.
Specifieke afspraken in verband met verhuizingen
en activiteiten worden separaat zo snel als mogelijk
is besproken.
Het nieuwe bestuur voor de BMV is op enkele juri-
dische/technische zaken na geregeld.    
 
 GvR 
         

Verschijningsdata van de Nestor in 2015
De ‘Nestor’ het magazine van de Unie KBO verschijnt
10 keer per jaar bij alle KBO-leden. Gelijktijdig met
de ‘Nestor’ verschijnt bij onze leden in Velden onze
eigen Nieuwsbrief. Verschijningsdata van de Nestor
en de Nieuwsbrief in 2015: Voor de maanden janu-
ari/ februari op 21 januari 2015, voor maart op 25

februari 2015, voor april op 25 maart 2015, voor
mei op 29 april 2015, voor juni op 27 mei 2015,
voor juli op 1 juli 2015, voor augustus/september
op 12 augustus 2015, voor oktober op 30 september
2015, voor november op 28 oktober 2015 en voor
december op 9 december 2015.
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Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 18            
van 15 maart - 31 juli  1948
 
Liefe jongens
 
Vandaag is ut donderdag en we hebbe

gelukkig geen school want onze jufrouw en de
meesters moete allemaal naar de vergadering en
mein meester is heel blei dat zo dat op geen ande-
re dag gedaan hebbe want ut regent heel erch en
wei moete de ganse dag binne bleiven we kunne tog
al zat nog veel meer dan harie van sraar van stoffels
handrie van de vilgert die hat beina zein hantje
verbrant en de vorige week is onze fanvaar naar
vendele gewees zinge en de menister zei dat kon-
raate jan een flinke jonge was en een goeije fanvaar
had en toen heef hei nog met een hand naar velde
gezwaait en o jonges de vorige week zein hier een
hele hoop honde wedstreidde kome houwe op de
hei en de hont van de veldwachter was de aller beste
alleen hat hei gauw de wors opgegeete maar dat
mog hei niet maar hei hat groot geleik want mein
moeder zeg alteid als je niet opeet wat ze je voor-
zette ben je een zatvreeter en ut was ook geen vaste
dag en met de verkiezinge hebbe de rooije gewon-
ne want der was een kommunis en nu zegge ze dat
dat een jaakop gewees moet zein en anneke van
konnisser heef in valkenburch met danssen de hak
van zeine schoen verlore en nu dansde ze maar op
een voet en ze hoefde toen ook maar de helv te
betaale en benders toen die wort nu gans gruuts
met zein niej huis want zondag heef hei gevis en

hat ter drie te geleik aan 2 buite aan de angel en
een alvertje zat nog in de snoek en o jonges dat
hadde jullie niet gedag he dat de lange van adolf de
volgende week gaat trouwe en nog wel met een
meisje en ze heet doora van baate burg dan weete
jullie wel wie ut is en ik vind ut heel erch voor zein
duive die zulle er wel mee beuke want de volgende
week gaan der 50 duive van de veldense klub naar
sint vincent dat is heel weit weg bei sinterklaas zein
spanje en nu meene ze hier dat die duive van ons
pas ut volgent jaar trug kome een hoop jonge erbei
maar ik geloof ut niet want wei hebben beestige
goeije en dirk van zuitgees heef zondag in aarse met
fietserenne alle preize gewonne voor hondert gulde
behalve de eerste preis die liet hei gauw aan een
andere winne dat was een mooi schilderreike en
toen zei dirk help elkander en stak zich allemaal de
premies in zein tes en op de merret in ut dorp zein
ze de hele dag aan ut renne maar nu mag het ge-
lukkig niet meer van de pliessie en dat is maar goed
ook want anders hadde ze zig tot mostert gerent en
onze goeije smit toen heef zich met de boor mes-
sjeen in de knook geboort en dat vind ik niet klook
van hem hei kan veel beter met de ontvanger en
sniejer graat gaan kaarte daar is veel meer mee te
verdiene en mein moeder zeg alteid dat ik ut
meeste kan verdiene met slaape en daarom ga ik
gauw weer naar bed en wens jullie allemaal heel
veel groete van jullie enig liefhebbende FRENSKE. 
   
F.V.

Senior wil flexibel en snel digitaal vaardig worden
Senioren wensen steeds meer
maatwerk als het gaat om het
leren omgaan met de computer
en internet. Korte lesvormen zijn
de trend, waarbij workshops het
populairst zijn. Vooral lessen
over tablets, zowel iPad als An-

droidtablets, worden druk bezocht. 
SeniorWeb Leercentra zien dit jaar landelijk een
stijging in de aanmeldingen voor hun kortlopende
workshops. SeniorWeb Leercentra signaleren een
steeds sterkere behoefte aan maatwerk bij senioren.
Zij organiseren dan ook steeds vaker korte work-
shops, één-op-éénbegeleiding, inloopspreekuren,
waar vroeger vooral langlopende groepslessen
werden gegeven. Deze trend past bij een zich steeds
sneller ontwikkelende digitale wereld met een di-

versiteit aan apparaten. Bovendien zijn senioren
drukbezet. Reizen, hobby’s, vrijwilligerswerk, zorg-
taken voor kleinkinderen of partner vragen veel tijd.
Snel en flexibel kunnen bijblijven met digitale ont-
wikkelingen is dan ook een groeiende behoefte
onder deze groep. 
Tablet, Windows 8, straks Windows 10 en veiligheid
zijn populaire onderwerpen bij senioren. Senior-
webLeercentra werken uitsluitend met vrijwilligers,
zelf ook senioren, die alles stap voor stap uitleggen.
Een laagdrempelige werkwijze die werkt. Tot nu toe
zijn er al meer dan 600.000 senioren digitaal weg-
wijs gemaakt. Van het leren omgaan met de com-
puter en internet tot wifi, fotobewerking, sociale
media, computeronderhoud, veiligheid en de onder
senioren zeer populaire tablet.
 

Nieuwe leden altijd welkom
Als KBO-Velden zijn we met bijna 450 leden best
een grote vereniging binnen Velden. We werken
hard om voor de senioren/ouderen in Velden iets
extra’s te doen. Denk daarbij aan alle activiteiten
die worden georganiseerd. Ook heel belangrijk is de
Nieuwsbrief en de website waarmee we de leden op
de hoogte houden.

Belangenbehartiging voor senioren/ouderen is iets
wat de KBO ter plaatse, provinciaal en landelijk nooit
mag vergeten. We willen een en ander voor nog
meer leden doen. Zijn er bij u in uw omgeving
mensen die belangstelling hebben om lid te worden,
geef dit even door aan iemand van het bestuur of
aan Frans Vousten, telefoon 077 472 2149.
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Weet je nog van toen?
Deze keer in ‘Weet je nog van toen?’ een oude foto van een gedeelte van het dorpscentrum in
mei 1933. De tekst bij deze foto komt gedeeltelijk uit de boekjes ‘Kent u ze nog...de Veldense
Kiêszek’ en gedeeltelijk uit ‘Arcen en Velden in oude ansichten’. Ook enkele mensen uit Velden
hebben de foto bekeken en gegevens verstrekt uit vroegere tijden. 

Het middelpunt van de foto is de oude parochiekerk
van de H. Andreas. Het oudste gedeelte van die kerk
werd waarschijnlijk rond het jaar 1500 gebouwd.
De kerk had maar een beuk en was in Byzantijnse
stijl opgetrokken. In 1857 werd ze vergroot. Toen
ze in 1933 te klein was geworden, werd ze afgebro-
ken. Op de foto is de afbraak al ver gevorderd: alleen
de toren staat nog overeind. Rechts naast de kerk
zien we het hoge Scholtishuis. In 1713 woonde hier
een zekere Nicolaas Voogt, die schout of scholtis
van Velden was. Vermoedelijk stamt een deel van
het Scholtishuis uit die tijd. Tegen het hoge Schol-
tishuis staat een gebouw met schuin dak.
Een van onze KBO-leden -Gir Lucassen- vertelt over
het Scholtishuis en de ruimten die daarbij horen het
volgende: “Het gedeelte van het pand met het
schuine dak noemden wij het ‘knechtenhuis’. Mijn
ouders en ons gezin woonden daar lange tijd. Vader
en moeder werkten bij de familie van Lipzig die in
het hoge deel van het pand woonde. De familie van
Lipzig bestond toen nog uit Thies en Drika. In de
volksmond werd deze familie ‘Scholsen’ genoemd.
De familie Lucassen heeft Drika en Thies tot het
einde toe verzorgd. ‘Scholsen Thies’, de brouwer
binnen de familie, heeft het langste geleefd.

In 1943 is hij op 81-jarige leeftijd gestorven. Na
diens dood heeft de familie Lucassen de eigendom-
men van ‘Scholsen’ geërfd. De schuur en stallen die
vroeger deel uitmaakten van de brouwerij werden
direct na de oorlog onder andere gebruikt als stalling
voor de melkboeren in Velden en als koestallen voor
de familie Tax uit Genooi. De beeldenfabriek van de
familie Vosbeek aan de Markt was in die tijd enkele
jaren in het brouwershuis gehuisvest en ook was er
een schoollokaal in ondergebracht. De vrije grond
rondom het Scholtishuis en bijgebouwen is thans
bebouwd en was destijds ‘Scholsen grond’ die werd
gebruikt voor het verbouwen van hop.”
Verder vertelt Gir over de andere panden: “Het huis-
met Engelse kap- dat op de foto voor het Scholtishuis
staat, is aan het eind van de twintiger jaren gebouwd
door Piet Engels. In de volksmond noemde men hem
‘Vreezen Piet’. Hij woonde destijds aan de ‘Vilgert’
in boerderij Vreezen nabij het nieuwbouwplan ‘Aan
Vreezen’. In die boerderij woont nu de familie
Kersten (Jagersrust). Piet was getrouwd met Nel
van Lipzig, een zus van Scholsen Thies en Drika.
Samen hebben Piet en Nel nog zo’n tien jaar in dat
huis gewoond. De latere bewoner was Sef van
Rijn.”                                        Vervolg op blz. 6. 
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Op de foto ziet u rechts van het Scholtishuis het
huis- met de 3 ramen- van Drienen Harie (Dirkx).
Daarboven ziet u topgevels van woningen van de
familie Geerbex en van meester Brueren.
De bordjes ‘vrije benzine’ verwijzen naar de benzi-
nepomp van ‘Smid Thei’ (Coppes); nu ‘Het Wapen
van Velden’. De Rijksweg is nog heel rustig, zodat
kinderen ongestoord op de weg kunnen spelen.

Wellicht is er iemand die de kinderen bij naam kent
of iets anders over deze foto kan vertellen. Dan
horen wij als redactie dit heel graag en zullen dat
een volgende keer publiceren.                                    
 
GvR. 

Papieren kenteken omruilen voor kentekencard
De nieuwe kentekencard kan
nu worden aangevraagd door
alle autobezitters. De meeste
autobezitters hebben nog
een papieren kentekenbe-
wijs. Wie een nieuwe auto

koopt, ontvangt de nieuwe kentekencard in plaats
van het papieren bewijs. Wie zolang niet wil wachten

kan nu ook zelf de nieuwe kentekencard aanvragen
op de website van het RDW. De kosten bedragen
€ 9,70. De nieuwe plastic kentekencard is ingevoerd
op 1 januari 2014 en is minder fraudegevoelig dan
het papieren kentekenbewijs. 
 
H. v.d. Hombergh
 

Van AWBZ naar Wmo
Vanaf 1 januari 2015
wordt de gemeente
verantwoordelijk voor
een aantal taken die
nu nog door de rijks-
overheid worden uit-
gevoerd. Dit zijn taken

die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) vallen. Mensen met een indi-
catie voor begeleiding zonder verblijf (dat kan indi-
viduele begeleiding zijn of begeleiding in groepsver-

band) krijgen vanaf 1 januari 2015 te maken met
de gemeente. Zij vallen dan namelijk onder de
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Uit de pers is gebleken dat de gemeente
druk doende is contracten te sluiten met zorginstel-
lingen. Hieruit zou je kunnen afleiden dat de be-
staande zorg vanaf 1 januari nog gewoon doorloopt
en dat de zgn. keukentafelgesprekken, waarin
precies wordt vastgesteld waar iemand op grond
van de nieuwe regels recht op heeft, pas in het
nieuwe jaar zullen plaatsvinden.

Uit de bestuursvergadering van1 oktober 2014
Aan het begin van de negende vergadering van dit
jaar meldt Frans Vousten 2 nieuwe leden te hebben
geworven.
De inloopmiddag van september is door een onge-
lukkig misverstand niet doorgegaan. We hopen die
middag op een later tijdstip opnieuw in te plannen.
De werkgroepen voor het dansmatinee en de
kerstviering gaan binnenkort aan de slag om een en

ander voor te bereiden.
We hopen binnenkort een start te maken met een
schrijfgroepje. Iedereen die er wel eens over nage-
dacht heeft een (levens)verhaal en/of een gedicht
te schrijven, kan kennis komen maken met de
mogelijkheden. Volg nadere mededelingen in het
Klokje. 
De volgende vergadering is 5 november.

Hobbygilde stopt met de activiteiten
Het hobbygilde maakt voor de
hobbyactiviteiten al vele jaren
gebruik van de kelder onder ‘De
Kiêsstolp’. Met de nieuwbouw van
de BMV gaat ‘De Kiêsstolp’ dicht
en moest het hobbygilde gaan

uitzien naar een vervangende ruimte. Die zoektocht
heeft helaas niets opgeleverd. Piet Vosbeek die alle

jaren het hobbygilde enthousiast heeft geleid, heeft
het bestuur bericht dat ze de hobbyactiviteiten eind
november 2014 zullen stoppen en dat ze de maand
december gaan gebruiken om de hobbykelder te
ontruimen en leeg op te leveren.
 
GvR
 

Ledenmutaties - Geef ze even door!
Wijzigingen in het ledenbestand zullen er altijd zijn.
Belangrijk is dat leden die verhuizen ook het nieuwe
adres even doorgeven. Verder vergeten kinderen
dikwijls door te geven dat hun vader of moeder is
overleden. In veel gevallen weet het bestuur wel of
een lid is overleden. Niet in alle gevallen is dit
echter bekend. Zodoende kunnen er vervelende

zaken ontstaan. Denk maar eens aan contributie
afschrijven van iemand die al een hele tijd is over-
leden. Dus families die zijn verhuisd en kinderen of
familieleden van leden die zijn overleden: geef  dit
door aan de Ledenadministrateur/penningmeester
van de KBO-Velden, telefoon 077 472 1334. 
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Sint Sebastianusgilde uit Velden 575 jaar
Het weekblad ‘De Trompetter/E3 Journaal’ van 8
oktober 2014 vermeldt het volgende:
Het Sint Sebastianusgilde uit Velden vierde afgelo-
pen zaterdag- 4 oktober 2014- het 575-jarig be-
staan en is daarmee de oudste vereniging van de
gemeente Venlo. Hoogtepunt van de feestdag was
de overdracht en inzegening van het schutterszilver
van de ‘slapende’ schutterij Sint Andreas. Het Gilde
wil de schutterij nieuw leven inblazen door deze op
te nemen in haar gelederen.

 
Het ophalen van het zilver bij Museum ‘de Hansen-
hof’ en het vervoer hiervan naar de H.Andreaskerk
voor de inzegening door pastoor Van der Ven is die
zonnige zaterdag een mooie ceremonie die keurig
door de organisatie is geregeld. Veel van onze KBO-
leden maken deel uit van de Fanfare, van het Gilde
of behoren tot de toeschouwers/belangstellen-
den. Op de foto, gemaakt door Ruud van den
Hombergh, ziet u het schutterszilver.
 
 

Wilt u meer foto’s zien, neem dan even de tijd om
te kijken op de website van het Sint Sebastianus-
gilde. www.sebastianusgildevelden.nl
 
Wie is nou eigenlijk Sint Sebastianus?
Beknopt een weergave uit het boek ‘Onze Relieken-
schat’ - uitgebracht in 1945- van pastoor Janssen
uit Scharn-Maastricht.
 
De H.Sebastianus stamde uit een aanzienlijke,
christelijke familie, afkomstig uit Narbonne (Frank-
rijk) en werd opgevoed in Milaan. Hij werd krijgsman
en maakte later zelfs deel uit van de lijfgarde van
de keizer. In het jaar 285 werd hij hoofdman van
de keizerlijke lijfgarde. Hij was bescheiden en zijn
soldij verdeelde hij grotendeels onder de armen. Hij
bleef in die tijd bovendien de gelovigen met raad en
daad bijstaan en de paus noemde hem ‘verdediger
des geloofs’. Hij werd verraden en de keizer veroor-
deelde hem tot 2 keer toe. De eerste keer overleef-
de hij nadat boogschutters met gevederde pijlen zijn
lichaam doorboorden. De tweede keer in het Circus
werd hij doodgemarteld. De voorstelling van de H.
Sebastianus met pijlen doorboord is dan ook over-
bekend. In 680 bouwde men, toen de pest uitbrak,
een kerk ter ere van de H.Sebastianus en riep zijn
voorspraak in en de pestepidemie stopte. Sedert-
dien is de H. Sebastianus de speciale patroon tegen
de pest, een van de verschrikkelijkste ziekten.
Zijn feestdag (=sterfdag) valt op 20 januari.
Opmerking: Rechts vooraan in onze kerk ziet u het
mooie beeld van de H.Sebastianus. 
 
GvR.
 

Gymclub heerlijk ontspannen op stap naar Kessel 

De gymclub M.B.V.O. (Meer Bewegen Van Oude-
ren) van de KBO-Velden houdt een keer per jaar
voor haar leden een uitstapje. Op donderdag 27
september 2014 brengt de gymclub met auto’s een
bezoek aan minicamping ‘de Hazenakker’ in Kessel.
Deze camping beschikt over voldoende faciliteiten

om de bezoekers een dag te vermaken. Zoals ge-
bruikelijk begint de groep van 23 personen na
ontvangst met koffie. Daarna wordt samen lekker
ontspannen in de buitenlucht onder de bomen een
stevige ‘pot’ Jeu de boules gespeeld. De tijd vliegt
en al gauw is het tijd om van de heerlijke brunch te
genieten. Na de brunch horen we op de minigolfbaan
regelmatig woorden zoals: oh, ah, bijna, net niet of
wat goed. Na dit spel wordt onder het genot van
koffie met vlaai winnares Truus van de Berg bij de
Jeu de bouleswedstrijd gehuldigd. Het aantal deel-
nemers is eerder in dit artikel genoemd. Maar weten
jullie ook hoeveel jaren deze deelnemers samen
vertegenwoordigen? Ik zal het u vertellen: Samen
zijn deze dames en heren 1817 jaren. U mag zelf
uitrekenen hoeveel dat gemiddeld is. Een zonnige,
gezellige dag met veel beweging in de buitenlucht
wordt in Kessel met een tevreden gevoel afgesloten.
 
Miep Verbeek
namens de deelnemers
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Agenda 2014 activiteiten KBO
5 november      Kienmiddag
 
19 november    Kienmiddag
 
25 november    Inloopmiddag
 
29 november    Sintendrismatinee
 
3 december      Bestuursvergadering
 
3 december      Kienmiddag
 
9 december      Nestor/Nieuwsbrief
 
16 december    Kerstmiddag
 
17 december    Kienmiddag
 

Kátje
In d’n haof, ónder de heg,
 
Huurde ik iets krouwe.
Lankzaam laep d’r toen iets weg,
En huurde wát miauwe.
 
Ik haolde mam d’r toen már beej,
Mit äör ging ik  toen kièke,
Zeej mákte daor de heg wát vreej,
Twieë uigskes laoge te kièke
 
En jonge kat en paar daag alt,
Die laog daor in en kuulke.
`t Kaek hiel schaow, ze haej `t kalt,
Mit `t tungske oèt `t muulke.
 
Mam en ik hebbe um toen,
En werm nes gegaeve.
Mit dit katje, genaamd Koen,
Zulle we nag hiel wát gaon belaeve.
 
Jan Arts
 

Diversen
Doodmoe
 
De pastoor komt na een bezoek aan een conferen-
tie met de bisschop doodmoe thuis. Hij zegt tegen
zijn huishoudster: “Ik ben helemaal op. De bisschop
heeft een toespraak van maar liefst twee uur ge-
houden…”.
De huishoudster vraagt belangstellend: “En waar
ging die over?”
“Ach,” antwoordde de pastoor, “dat heeft hij er niet
bij gezegd.”
 
Dronken
 
Een man komt thuis nadat hij een glaasje teveel
heeft gedronken. Om de geur van alcohol te verber-
gen voor zijn vrouw, besluit hij een citroen uit te
persen en het sap op te drinken. De volgende
morgen zegt zijn vrouw tegen hem: “Je was straal-
bezopen gisteravond, hé? Of wil je beweren dat het
kanariepietje zelfmoord heeft gepleegd in de
citroenpers?”


