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Oog voor Senioren

Senior van het jaar 2014

 
Elk jaar wordt op de seniorenzitting van de Gekke
Maondaagvereniging ‘De Wuilus’ Velde de ‘Senior
van het jaar’ gekozen. De persoon in kwestie maakt
zich op de een of andere wijze verdienstelijk voor
de gemeenschap van Velden.
Als Vors Harold Hafmans Ine -voorzitter van de
KBO-Velden- op de bühne roept, zit de spanning er
al duidelijk in. Wie is de gelukkige? Ine meldt dat
het deze keer een vrouw is met een leeftijd van 72

jaar. “Ik draai er niet om heen”, aldus Ine, “laat
Annie Lommen maar naar boven komen.”
Annie maakt al gauw kenbaar dat ze zich niet zo
gelukkig voelt met al deze belangstelling. Ine geeft
dan aan dat Annie zich altijd bescheiden opstelt voor
al het werk wat ze doet en daarom gerust eens in
het zonnetje gezet mag worden.
Met name haalt Ine aan al het vrijwilligerswerk voor
de eettafel van de ‘Rozenhof’ waar ze vanaf het begin
bij betrokken is. Mensen die moeilijk ter been zijn
om naar de eettafel te komen, haalt ze op en brengt
ze weer thuis. Andere vrijwilligerswerken die Annie
ook nog doet, en het fietsen wat ze graag doet met
anderen, belicht Ine nog kort.
Prins Sander - onze 64e prins- reikt de onderschei-
ding ‘Senior van het jaar’ uit. Tenslotte ontvangt ze
van Vors Harold een mooi boeket bloemen.
Haar kinderen komen haar als eerste op de bühne
feliciteren. Na de foto’s –dank aan Ruud van den
Hombergh- kan ze gelukkig weer naar haar plaats
in de zaal.
 
GvR.
 

Inleveren formulier Kerstviering 
De Kerstviering is dit jaar op dinsdag 16 december
2014. Bij deze Nieuwsbrief treft u het programma

en opgaveformulier aan. Vergeet niet het strookje
in te leveren vóór zondagavond 14 december 2014.

'Voorproef'-arrangement Kasteeltuinen Arcen
Evenals het vorige jaar
organiseert de Kasteeltui-
nen Arcen samen met di-
verse partners een dag
voor KBO-verenigingen.
Afgevaardigden van di-
verse besturen uit Lim-

burg en Brabant komen op de zonnige dinsdag 28
oktober 2014 samen om een mooi en goed georga-
niseerd dagprogramma te volgen in de Kasteeltui-
nen en de Brouwerij Hertog Jan in Arcen.             
Een dag later volgen andere afdelingen van de KBO

een ander dagprogramma. Op beide dagen volgen
in totaal 125 KBO-afgevaardigden het gratis ‘Voor-
proef’-arrangement. Ook de KBO-Velden heeft aan
dit arrangement deelgenomen.
 
KBO-afdelingen –die dit willen- kunnen tot uiterlijk
27 maart 2015 een groep met meer dan 20 perso-
nen inschrijven voor een speciaal KBO-arrange-
ment.                                         
 
GvR
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Buitenlandse internetkosten vermijden
Waarschijnlijk zonder er
erg in te hebben, hebt u
wel eens gebruik van ge-
maakt van Roaming. Is
uw eigen provider niet
beschikbaar, dan gaat uw
toestel op zoek naar an-
dere aanbieders. Bent u
bijvoorbeeld buiten het

bereik van KPN op Texel, dan kunt u bellen en in-
ternetten via T-Mobile. De providers hebben onder-
linge afspraken over het gebruik van elkaars net-
werk. Dit gebruik noemt men Roaming.
 
In Nederland kost dit u niets extra's, maar in het
buitenland wel. Daarom krijgt u als u de grens over
gaat netjes een sms van uw provider waarin de
kosten voor bellen, sms'en en mobiel internetge-
bruik worden gemeld. Zodat u niet voor verrassin-
gen komt te staan. Toch gebeurt het dat mensen,
thuisgekomen van een lang weekend Parijs, onaan-

genaam worden verrast met een torenhoge datare-
kening. Hoe voorkomt u dit? 
 
Verschillende roaming
Providers maken een onderscheid tussen roaming
van bellen en sms'en en dataroaming: eenvoudig
gezegd het gebruik van mobiel internet. Tussen deze
twee vormen van roaming bestaat een belangrijk
verschil. U kunt niet per ongeluk iemand bellen of
sms'en. U bent er per slot van rekening zelf bij. Maar
ongemerkt internetten kan wel! Allerlei apps maken
automatisch verbinding met internet. Bijvoorbeeld
de app Mail die controleert of u nieuwe berichten
hebt ontvangen. Zo internet uw smartphone over
de grens vrolijk verder. Daarom kunt u via instel-
lingen/meer instellingen en mobiele netwerken
dataroaming uitzetten: de gewone roaming blijft
altijd beschikbaar zodat u wel kunt bellen en
sms'en. 
 
Nieuwsbrief Seniorweb  

Van de voorzitter…..
De tijd vliegt! Als u deze Nieuwsbrief ontvangt is de
maand december al ruim een week oud. November
en december zijn weer drukke maanden.
Op 16 november hebben we genoten van de senio-
renzitting, georganiseerd door de Wuilus. Een ge-
zellige middag met heel veel dans, muziek en
humor. Op zaterdag 29 november hebben we het
‘Sintendrismatinee’ gehad. Ook als je niet danst, is
dit matinee een aanrader. Lol en plezier moet je in
het leven zelf maken en samen met anderen lukt
dat vaak nog beter!
De voorbereiding voor de kerstmiddag is nu in volle
gang. Dit jaar voor het laatst in ‘De Kiêsstolp’. Heeft
u nog consumptiebonnen thuis liggen, vergeet dan
niet die mee te brengen. Vanaf 1 januari a.s. zullen
al onze activiteiten op dezelfde dagen en dezelfde

tijden plaats vinden in ‘De Vilgaard’. In 2015 zal
naar verwachting nog weinig veranderen. Alleen de
huren gaan met 10% omhoog. Voorlopig kunnen we
dit wel opvangen. Er moet nog overleg plaats vinden
met het nieuwe bestuur van ‘De Vilgaard’. Zo gauw
we meer weten, laten we u dit weten.
Deze Nieuwsbrief is de laatste van dit jaar en ik
maak graag van deze gelegenheid gebruik om u een
fijne feestmaand toe te wensen en heel veel geluk
en gezondheid in 2015! 

 
 
Ine Jacobs, 
Voorzitter
 

Langdurige zorg in tien vragen 
Het Rijk en de gemeenten hebben het laatste jaar
veel informatie verstrekt over de veranderingen in
de Zorg. In het dagblad ‘De Limburger’ staat op 18
november een artikel met bovenstaande koptekst.
Dit artikel, dat bij deze Nieuwsbrief is gevoegd,

bevat beknopt maar wel heel duidelijk veel informa-
tie over de veranderingen in de Zorg. Mooi om het
eens te lezen en wellicht vindt u het interessant om
te bewaren.
 

Op zien Veldes plat
Ein echtpaar oet Velde, weej zulle de namen neet
verroije, waren in Afrika op vakansie en stonde aan
de kant van ein groeët water. Ik zoeël best is in dit
water lekker eine duik wille doon, zag dae man taege
zien vrouw. Ja doon dat maar as dich dat gaer duis,
zag zien vrouw, ik kiek allein maar. Dao stond eine
Afrikaan aan de kant in ut water te kieke en toen
vroog dae Veldese, meneer, luister is even naar mij,
zwemmen hier misschien alligators in deze revier?

Nee, zei de Afrikaan er zwemmen hier geen alliga-
tors, echt niet,en haen begos te lache. Dae Veldese
dach nou dan gaon ik lekker duike en sprong in ut
water. Toen haen aan ut duike waas, huurde haen
dat dae Afrikaan zag: wel oppassen voor krokodillen
want die zijn er genoeg hier.
 
 
Frans Theeuwen
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Ontwikkelingen in de geneeskunde
Onder de titel BEGRIJPEN EN INGRIJ-
PEN hield voormalig dorpsdokter
Joep Jansma op dinsdag 28 oktober
een boeiend betoog over ontwikke-
lingen in de geneeskunde vanaf Hip-
pocrates tot heden. INGRIJPEN
moest hij vooral tijdens zijn opleiding
als chirurg.
BEGRIJPEN heeft hij vooral geleerd

en toegepast tijdens zijn praktijkjaren in Velden,
waarmee hij in 1975 begon. In vogelvlucht behan-
delde hij de geschiedenis van de geneeskunst, zoals
hij die heeft neergelegd in zijn derde boek onder
dezelfde titel. Een breed scala aan onderwerpen
passeerde de revue.
Zo ging het onder andere over:
Lichaamssappen als bloed, slijm, gele en zwarte gal;
De beperkte mogelijkheden tot ingrijpen: van
aderlating tot kunstmatige beademing en hartmas-
sage; Operaties vroeger (zonder) en nu (met ver-
doving);
Ontwikkelingen in de Psychiatrie;
Florence Nightingale en de kruisverenigingen met
de wijkzuster en consultatiebureaus;

Vaccinaties: DKTP enz.;
Vrouwelijke huisartsen, bijv. Aletta Jacobs;
Ziektekostenverzekering: van ziekenfonds tot
zorgverzekering;
Van 24 uur per dag beschikbaar naar diensten en
Huisartsenposten;
Medicijnontwikkeling: penicilline, de pil, resistentie;
Vrouwenkwalen;
Preventie;
Orgaantransplantatie (in 1954 eerste niertransplan-
tatie);
Ongenode gasten: pest, infecties, wormen, teken;
Levenswensen, o.a. euthanasie.   
 
Al deze onderwerpen en nog veel meer staan uit-
voerig beschreven in het genoemde boek, dat na
afloop dan ook gretig werd afgenomen tegen de
speciale KBO-prijs van €15,00 (een korting van
€5,00). Wie ook nog een exemplaar tegen de spe-
ciale KBO-prijs wil aanschaffen, kan daarvoor (met
de ledenpas) na telefonische afspraak onder num-
mer 077-472 2028, terecht bij Dokter Jansma,
Genooierweg 10.
 

Wist u dat………
Karel Dirkx en Hay Kuypers respectievelijk 75 jaar
en 40 jaar lid zijn van het Kerkelijk Zangkoor van
Velden en daarvoor tijdens de H. Mis op zondag 16
november 2014 en het St. Ceciliafeest in ‘Het Wapen
van Velden’ in het ‘zonnetje’ zijn gezet.
 
Ger Peeters uit de Schoolstraat al ruim 64 jaar lid
is van de Fanfare Velden.
 
De kantine van IVO/ SV Velden op het ‘Theo Lommen
sportpark’ op 10 mei 1986 door burgemeester

mevrouw Van Soest-Jansbeken officieel is geopend
en begin januari 2015 wordt afgebroken in verband
met verhuizing naar de sportkantine in de nieuwe
BMV.
 
In april 2007 reeds over de financiering van de BMV
Velden een raadsvoorstel in de gemeente Arcen en
Velden is opgesteld en de nieuwbouw eind van dit
jaar/begin volgend jaar is gerealiseerd.
 
GvR

Proef geldautomaten dichtbij 
Het verdwijnen van geldautomaten raakt ouderen
harder dan anderen. De norm van 5 km hemelsbreed
is voor velen een onoverbrugbare afstand. Derhalve
starten de banken nu met een pilot om geldauto-
maten dichterbij te brengen.
Banken mogen onderling geen afspraak maken over
plaatsing van hun geldautomaten om ‘mededin-
gingsredenen’. Dat is onwenselijk, want we zien met
name in het buitengebied veel automaten verdwij-
nen. Als banken onderling hun plaatsingsbeleid af-
stemmen, zijn de problemen opgelost. Het totaal
aantal geldautomaten van alle banken is ruim vol-
doende; de spreiding is alleen niet optimaal.

Pilotproject in dorpen.
ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS hebben hierop
positief gereageerd, als er tenminste geen bezwaren
zijn vanuit de toezichthouder en mededingingsau-
toriteit. Zijn die bezwaren er niet, dan starten de
banken nog dit jaar met een gezamenlijk pilotpro-
ject. Daarin worden één of meerdere gebieden
uitgekozen, waaronder kleine dorpskernen. De be-
reikbaarheid van pinautomaten in het buitengebied
gaat daardoor hopelijk snel toenemen. Goed nieuws
voor de ouderen die daar wonen.

“De wereld is als een spiegel: kijk boos en zij kijkt boos
terug; glimlach en zij glimlacht ook."
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Een nieuwe zorgverzekering?
Het einde van het jaar
komt er aan. Dit is het
moment om eens stil te
staan bij uw zorgverze-
kering. U mag tot 1 fe-
bruari overstappen naar
een andere verzeke-

raar. Het is echter verstandiger dit al in december
te regelen. Slechts weinig senioren wisselen van
zorgverzekeraar.
Toch kan het lonen om uw huidige zorgbehoefte in
kaart te brengen, uw zorgverzekering eens kritisch
tegen het licht te houden en deze te vergelijken met
andere aanbieders. Waar moet u hierbij op letten?
 
Breng uw zorgbehoefte in kaart
De basisverzekering is een vast onderdeel van uw
zorgverzekering (of ziektekostenverzekering). Deze
is wettelijk verplicht en voor iedereen hetzelfde.
Daarnaast kunt u dekkingen afsluiten voor aanvul-
lende zorg. Als oudere zult u een eigen specifieke
zorgbehoefte hebben. Het is slim om deze goed in
kaart te brengen voordat u een vergelijking gaat
maken. 
                                                                              
Welke aanvullende dekkingen zijn populair
onder senioren?
Medicijnen buiten het Geneesmiddelen Vergoe-
dingssysteem (GVS)
Fysiotherapie
Brillen en lenzen
Gehoorapparaten

Kunstgebitten
Thuiszorg (Bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging
of verpleging)
 
Maak de vergelijking
Zet op een rijtje welke zorg u echt nodig heeft.
Bedenk ook hoe vaak u hier gebruik van denkt te
gaan maken in het nieuwe jaar. Zo krijgt u een goed
beeld van wat u moet vergelijken. Er zijn verschil-
lende onafhankelijke websites waar u de verschil-
lende verzekeraars kunt vergelijken (bijvoorbeeld
independer.nl of hoyhoy.nl). Op deze websites kunt
u precies invullen wat u wilt verzekeren. U krijgt
vervolgens van de verschillende aanbieders te zien
hoeveel premie u moet betalen bij hen.
 
Verzekeren of zelf betalen?
Het is ook belangrijk om te overwegen of een aan-
vullende dekking van toegevoegde waarde is voor
u. Soms bent u goedkoper uit om de kosten uit eigen
zak te betalen. Ook worden er vaak pakketten
aangeboden door verzekeraars. Deze kunnen
voordelig voor u uitpakken als deze meerdere
dekkingen die u wenst bevatten.
Het is even een beetje puzzelen, maar het is zeker
de moeite waard om eens een kritische vergelijking
te maken. Door uw verzekering specifiek op uw
behoeften af te stemmen en de voordeligste verze-
keraar uit te kiezen kunt u jaarlijks honderden euro’s
besparen.
 

Oud worden in deze tijd
Het is gewoon niet voor te stellen,
je moet met een mobieltje bellen,
je kunt er ook een tekst op lezen,
je moet altijd bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon
met een vaste telefoon.
 
Wil je een treinkaartje kopen,
nee, niet naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien,
je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij,
achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.
 
Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je uitgeteld.
Want dat is tegen de cultuur,
nee je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent,
anders krijg je nóg geen cent.

Om je nog meer te plezieren,
mag je internetbankieren.
Allemaal voor jouw gemak,
alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg:
blijkbaar is het nooit genoeg.
 
Man, man, man wat een geploeter,
alles moet met een computer.
Anders sta je buiten spel.
Op www en punt nl
vind je alle informatie,
wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet,
dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft,
je hebt immers Microsoft.

Ach, je gaat er onderdoor,
je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee het is geen kleinigheid,
oud worden in deze tijd.
 
Ingezonden door Ben Gelaudemans
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Weet je nog van toen?

Dit is een foto gemaakt in 1955 bij gelegenheid van
de zilveren bruiloft van Handrie Clabbers en Lies
Clabbers-Haanen. Foto en namen komen uit deel 3
‘Kent u ze nog …. de Veldese Kiêszek’ van Sef
Janssen en Sjaak Theelen.
 
Staand achterste rij van links naar rechts: Sjaak
Smits; Jan Clabbers; Frits Verkoeijen; (staat iets
naar voren) Sjaak Clabbers; Sjaak Verhaegh; Annie
Engels; Jan Clabbers; Lei van den Hombergh;
Liesje Verkoeijen; Nellie Verkoeijen; Mrieke van der
Zanden-Nielissen en Piet Beeker.

Staand in de middelste rijen van links naar rechts:
Jan Haanen; de heer en mevrouw daarnaast komen
uit Angerlo, Drenthe; Maria Beeker-Driessen; Sop-

hie Clabbers-Hol; Hay Haanen; Sjaak Clabbers;
Frans Engels; Hanneke Engels-Theelen; Anna
Clabbers; Karel Haanen; Marie Clabbers-Smits;
Mien Haanen van der Haghen; Herman Clabbers;
Annie Clabbers-Rutten; Gerrit Haanen; Lei Clab-
bers; Stien Smits-Haanen; Lena Clabbers-Peijs; Sef
Clabbers; Triena Smits-Haanen; Fer van der Zan-
den; Sjeng Verkoeijen; Mien Verkoeijen-Haanen;
Sjaak Jacobs; Irmgard Clabbers-Thelen; Sjaak
Smits; Jan Clabbers en Frans Haanen.

Voorste rij gehurkt, zittend of staand van links naar
rechts: Mia Smits; Mien Clabbers; Henk Clabbers;
Handrie Clabbers (Zilveren bruidegom); Jos Clab-
bers; Lies Clabbers-Haanen (Zilveren bruid); Jo
Clabbers en An Clabbers.

Vallen van ‘De Muur’ alweer 25 jaar geleden
Op de plattegrond van dit
artikel ziet u de Berlijnse
Muur van iets meer dan
43 kilometer die midden
door Berlijn loopt. Op 13
augustus 1963 is begon-
nen met het aanbrengen
van een prikkeldraadver-
sperring tussen Oost- en

West-Berlijn. De reden voor het aanbrengen van
een versperring op dat moment was om het vluch-
ten van Oost-Duitsers via Berlijn naar het westen
een halt toe te roepen. Tussen 1949 en 1961 waren
er al meer dan 3 miljoen Oost-Duitsers gevlucht.
Door de leegloop dreigde de ontwikkeling van de
DDR te stagneren met alle gevolgen van dien. De

prikkeldraadversperring werd al snel een muur
waardoor het vrijwel niet meer mogelijk was om van
Oost naar West te vluchten. Veel van onze leden
herinneren zich ongetwijfeld nog wel de trieste
verhalen en gebeurtenissen van mensen die toch
probeerden de vrijheid te bereiken. Op 9 november
1989 is het eindelijk zover dat de Oost-Berlijners de
gehate grens kunnen passeren. ‘De Muur’ is geval-
len.
 
Opmerking: Plattegrond en gedeelte van de tekst
van dit artikel komt uit ‘Dagblad De Limburger’ van
3 november 2014.
 
GvR
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Uit de bestuursvergadering van 5 november 2014
Aan het begin van de tiende vergadering van dit jaar
blijken Frans Vousten en het bestuur –mede n.a.v.
de presentatiemarkt in september- 6 nieuwe leden
te hebben geworven.
Vanaf januari aanstaande zullen we de inloopmid-
dagen niet meer maandelijks op een vast moment

houden. We organiseren alleen nog een inloopmid-
dag als daar een actuele aanleiding voor bestaat.
Leden kunnen te allen tijde suggesties bij iemand
van het bestuur indienen.
De volgende vergadering is 3 december.
 

Verzoek aan onze KBO-leden 
In dit artikel treft u een 2-tal foto’s aan. Beide foto’s
zijn afkomstig van Pieter Duijf. Zoals u wellicht wel
weet, schreef Pieter onder andere de mooie verha-
len in het boek ‘Dorpse blikken’. Pieter heeft een
aantal vragen over personen op deze foto’s waar u
als KBO-lid met hulp van uw familie of bekenden
misschien het antwoord op weet. Hiernaast en
hieronder enige tekst en de vragen- die zijn onder-
streept- van Pieter. De eerste foto is een foto uit de
voorstelling Mariken van Nimwegen, zoals die op 6

en 13 juni 1948 werd opgevoerd in het Openlucht-
theater in Velden. Het is een vrij unieke prent
vanwege de spontaniteit die er vanaf straalt. De
meeste foto's die ik van het Openluchttheater ken,
zijn geposeerd. Gerda Nabben-Duijf herkent slechts
enkele personen op deze foto. Ze speelden allemaal
een rol als figurant. Gerda herkende Pierre Clemens,
Sraar Hermkens en Toon van den Berg.
Maar wie-o-wie zijn die anderen?
 

 
De andere foto is gemaakt op 29 juni 1948 aan,
waarschijnlijk, de Grubbenvorster oever van de
Maas.
Wie is het bruidspaar in de koets? 
En wie staan er nog meer op? 
 
Herkenbaar is de veerman Gilles Paulus, de opa van
Ton Paulus.
 
Kent u bepaalde personen die nog niet zijn benoemd
op de foto’s in dit artikel, bel dan even met: Pieter
Duijf - freelance-journalist, telefoon 06-10313970
 
GvR
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Brede Maatschappelijke Voorziening bijna voltooid
In elke Nieuwsbrief plaatsen we als redactie een
artikel met foto’s over de planning van de bouw van
de BMV ‘De Vilgaard’. De stand van zaken is nu dat
er binnenkort wordt opgeleverd. Om gebruik en
beheer van dit grote complex in goede banen te
leiden zijn diverse partijen thans volop bezig met
het samenstellen van een (interim) bestuur, het
aantrekken van een beheerder en allerlei andere
zaken die verder nog nodig zijn. Op onderstaande
collage bevindt zich 1 foto die is gemaakt bij de start

van de werkzaamheden op 16 mei 2013. De rest
van de foto’s binnen of buiten het complex zijn
gemaakt op 6 november 2014. Veel partijen zijn nog
aan het werk om een en ander voor de oplevering
af te ronden. Naar verwachting betekent dit voor de
KBO dat wij direct na 1 januari 2015 onze activitei-
ten in de nieuwe BMV ‘De Vilgaard’ houden.
 
GvR
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Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl

Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief 21 januari 2015   

Voor overige leden van bestuur en redactie: zie Jaarprogramma.
 

Alweer 10 jaar eettafel ‘Rozenhof’ 
Begin november 2014 was het alweer 10 jaar gele-
den dat een groepje vrijwilligers begon met een
eettafel in de ‘Rozenhof’. Een keer per week wordt
door 4 vrijwilligers van de KBO een heerlijke maal-
tijd geserveerd voor maximaal 20 bewoners van de
Rozenhof en andere ouderen. Met Pasen wordt er
genoten van een heerlijk paasdiner.
De vrijwilligers: Annie Lommen, Gerda Driessen,
Truus Hafmans en Francien Verspay doen dit met
veel plezier en genieten van het enthousiasme van
hun gasten. Annie doet een en ander al vanaf het
begin in 2004. Op 11 november 2014 is zij hiervoor
even door haar collega’s in het zonnetje gezet en
beloond met een bloemetje.                            
                                                                  GvR

 

Jubileumboek Fanfare
Het merendeel van de bevolking van Velden heeft
vrijwel zeker ooit een serenade, een concert of iets
anders van de Fanfare meegemaakt. Is er iets bij-
zonders in Velden, dan is de Fanfare altijd van de
partij. En dat al 150 jaar lang. De ‘Commissie Jubi-
leumboek’ -met enkele leden van de KBO-Velden–
heeft de hoogtepunten en bijzondere momenten van
de Fanfare vanaf de oprichting tot en met het jubi-
leumjaar in een mooi jubileumboek opgetekend.
Veel foto’s en afbeeldingen maken het verhaal
verder compleet. Op donderdag 20 november 2014

heeft de ‘Commissie Jubileumboek’ het nieuwe boek
in ‘De Kiêsstolp’ gepresenteerd en aangeboden voor
de prijs van € 19,50.
 
Als u van plan bent om het boek te kopen, voor uzelf
of om aan iemand cadeau te geven, dan kan dat via
www.fanfarevelden.nl. Het boek is tevens verkrijg-
baar bij Hay en Jan Lucassen, Wilhelminastraat 22
en bij Juwelier-Optiek Schreven, Markt 10b Velden.
 
GvR


