
Nieuwsbrief KBO Velden

KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Bezoek Brandweer interessant en leerzaam 

 
De Brandweer Limburg-Noord besteedt vooral de
laatste tijd veel aandacht aan brandpreventie voor
senioren. Een en ander is belangrijk omdat uit on-
derzoek naar voren komt dat ouderen een grote
risicogroep vormen. Senioren/ouderen blijven lan-
ger thuis wonen. Soms wordt het lichamelijk en
geestelijk wat minder met alle gevolgen van dien.
Diverse senioren uit Lomm en Velden hebben op
dinsdag 6 oktober 2015 deelgenomen aan een
brandveiligheidsbijeenkomst in de brandweerpost
te Lomm. Een kleine 30 personen worden verdeeld
in 4 groepen. Bij elke groep komt een gespreksleider
van de Brandweer zitten en onder het genot van
koffie en vlaai wordt de brandveiligheid in en om
het huis doorgenomen.
Heel ontspannen maar bijzonder praktisch komen
de belangrijkste vragen aan de orde. Vooraf liggen
er al gekleurde kaartjes op de tafel van zaken
waaruit je mag kiezen en die zeker besproken
moeten worden.
 
Onderstaand een tiental brandveiligheidstips.
 
Vluchtroute
Maak een vluchtplan. Bepaal de vluchtroute en wie
de kinderen en/of huisdieren meeneemt.
 
Koken
Blijf in de buurt van het fornuis of oven wanneer u
kookt. Blus nooit met water, maar met een blusde-
ken of deksel.

Rookmelders
Hang rookmelders op en test ze iedere maand.
 
Wasdroger
Maak de filters van de droger na elke droogbeurt
schoon.
 
Overbelasting
Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op
het stopcontact. Sluit geen stekkerdozen op stek-
kerdozen aan.
 
Koolmonoxidevergiftiging
Laat uw kachel, geiser of cv-ketel jaarlijks contro-
leren. Plaats een koolmonoxidemelder en test deze
maandelijks.
 
Roken
Rook niet in bed of luie stoel. Controleer of sigaret-
tenpeuken helemaal uit zijn voordat u ze weggooit.
 
Kaarsen
Gebruik waxinelichtjes op batterijen, zeker in de
buurt van gordijnen.
 
Binnendeuren
Gun uzelf meer vluchttijd bij brand: Maak ’s nachts
de binnendeuren dicht (niet op slot).
 
Meer tips
Ga naar :
www.brandweerln.nl of www.facebook.com/brandweerln
 
De mensen van de Brandweer maken ons duidelijk
kenbaar: ‘Brandveiligheid begint bij uzelf’.
 
Graag ziet de Brandweer dat we ook meedoen aan
de burgerpeiling over Brandveiligheid. Zodoende
krijgt de Brandweer meer inzicht over Brandveilig-
heid bij senioren/ ouderen. Heeft u dit nog niet
gedaan en wilt u dat, ga dan naar de volgende link:
https://nl.surveymonkey.com/r/M2BFMTQ
 
 
GvR
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Jaarlijks uitstapje gymclub M.B.V.O. naar Melderslo

Ons jaarlijks uitstapje met de gymclub brengt ons
dit jaar op 24 september naar ‘’t Beugelke’ in Mel-
derslo. Om half 12 vertrekken we met 26 personen
vanaf de Markt in Velden. Totaal 20 personen gaan
samen met de auto. De rest neemt de fiets.
In Melderslo worden we bij binnenkomst welkom
geheten en getrakteerd op koffie met heerlijke vlaai.
Na de uitleg van het spel beginnen we met 2 rode

en 2 witte ballen. Margriet roept af wie aan de beurt
is. We moeten met een schop (sleger) proberen om
de bal door de beugel te rollen.
De tegenpartij probeert dit natuurlijk te verhinde-
ren. De bal door de beugel is goed voor 2 punten.
Een bal aan de verkeerde kant door de beugel: 2
punten in mindering. Dit levert hilarische taferelen
op, vooral op momenten als een bal ook nog in de
goot belandt. Na 5 minuten eindigt de partij. Wie de
meeste punten heeft verzameld, wint de wedstrijd.
Totaal zijn we met 6 groepen van 4 personen. De 2
leden die niet mee kunnen spelen, hebben langs de
kant veel plezier. Nadat we allemaal 4 partijen
hebben gespeeld is het einde van het totaalspel.
Om 16.30 uur staat er een lekker buffet voor ons
klaar, waar we allemaal heerlijk van genieten.
Voldaan en nog nalachend gaan we weer huiswaarts.
 
Dank aan de eigenaar, die leraar en scheidsrechter
is, en aan Margriet voor het organiseren van dit
mooie uitstapje voor  M.B.V.O. (Meer Bewegen Voor
Ouderen).
 
Miep

Valpreventie bij ouderen. Wat kunt u zelf doen?
Vallen bij oudere mensen is een ernstig en veelvoor-
komend probleem. Ongeveer één op de drie nog
thuiswonende ouderen valt minstens éénmaal per
jaar. Dit kan nare gevolgen hebben. Sommigen
moeten na een val opgenomen worden in een
zorgcentrum of ziekenhuis. Bij anderen ontstaat
veel angst om opnieuw te vallen. Dit leidt tot onze-
kerheid bij gewone, dagelijkse bezigheden.
Sommige ouderen gaan daarom minder het huis uit
en raken sociaal geïsoleerd. Hoe eerder u de geva-
ren aanpakt, hoe sneller het risico op vallen afneemt.
 
Deze informatietekst is afgeleid van de brochure
'Valpreventie bij senioren', geschreven door K. De
Bondt (e.a.) van het Lokaal Gezondheid Netwerk
Zuiderkempen en de Katholieke Universiteit Leuven
(België) en uitgebracht door Geriatrie / Patiënten-
voorlichting AMC Amsterdam. Omdat lang niet al

onze senioren/ouderen deze informatie kunnen
raadplegen en er toch duidelijk sprake is van een
ernstig en een veel voorkomend probleem, wordt in
de komende Nieuwsbrieven telkens aan een gedeel-
te van deze informatie aandacht geschonken.
 
In deze Nieuwsbrief gaan we in op: Een té lage
bloeddruk bij het rechtstaan of bukken.
 
Sommige mensen worden duizelig of draaierig
wanneer ze snel opstaan uit bed of stoel, of zich
bukken. Ze voelen zich zo omdat hun bloeddruk zich
niet snel genoeg aanpast aan de houdingsverande-
ring, en de hersenen even wat minder zuurstof
krijgen. Dit verschijnsel duurt meestal maar even.
Men noemt het orthostatische hypotensie. 
Dit verhoogt in belangrijke mate het risico op vallen.
Wanneer u van deze duizeligheid last heeft, laat dan

Open Inloop Rozenhof
Elke donderdag vanaf 10.00 uur is er een ‘Open
Inloop’ voor Senioren/Ouderen in de Rozenhof. Op
dit moment hebben we iets te weinig deelnemers.
 
Hebt u een idee hoe zo’n ‘Open Inloop’ er uitziet?
Samen met enkele leiders/leidsters vinden gezellige
ontspanningsactiviteiten plaats.
Tussen de middag kunt u genieten van een warme
maaltijd. Deze heerlijke maaltijd wordt keurig ver-
zorgd door een 2-tal cateringsbedrijven uit Velden.
Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd en u

dient u vooraf aan te melden.
De ‘Open Inloop’ heeft een plezierig, vrijblijvend
karakter, en ontspanning en contact staan voorop.
 
Lijkt het u wat?
Komt u gewoon -eventueel met een van uw kinde-
ren-  eerst eens vrijblijvend kijken op een donder-
dagmorgen. Verdere vragen: Bel Annie van Heesch,
telefoon 472 2203.
 
AvH/GvR
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Op bezoek bij…
Als je ergens op bezoek gaat en plaats neemt op
een aan de achterkant van de woning gelegen mooi
terras, is het soms net alsof je bent aangeland op
een vakantieadres in het buitenland met een fraai
uitzicht op een mooi verzorgde tuin. Zo ook deze
keer. Toen ik na de gemaakte afspraak binnen ge-
laten werd, was het bijna 34 graden in de zon en zo
zou het moeten blijven tot Kerstmis en daarna
langzaam beter. Maar helaas, dat is niet zo. Morgen
zit de R alweer in de maand en dat kan het begin
zijn van de herfst, die ook wel mooi kan zijn en
vooral met wat in de natuur te zien is. Maar nu naar
het begin van mijn bezoek.
Anna-Maria-Josephina, dat zijn haar voornamen en
nu in dit geval mag en kan ik ook gerust haar
achternaam vermelden en die is: Timmermans. Ja,
beste lezers van ons Nieuwsblad, begin maar eens
met uit te zoeken waar ik deze keer op bezoek ben
geweest. Het zal niet makkelijk zijn, denk ik.
Zij is geboren in Kessel-Eik op 13-04-1936. Zij was
de oudste van elf kinderen in dit gezin van tien
meisjes en een jongen.
Het beroep van haar vader was eerst chauffeur op
een bierwagen en daarna is hij met een eigen
champignonbedrijf begonnen. En welk beroep haar
Mam had, is makkelijk te raden, want dat was het
doen van het huishouden en daar had ze de handen
aan vol. Na acht jaar de lagere school te hebben
bezocht, gaat ze twee jaar naar de huishoudschool
in Baarlo en dan nog twee jaar naar een particulie-
re naaischool in Neer. Even terug naar de lagere
school. Het was drie kwartier lopen naar die school
maar het was altijd gezellig onderweg met nog veel

andere kinderen uit de buurt. Ze gingen altijd over
de Rijksweg en daarna over een stil paadje dat bij
de school uitkwam. Tussen de middaguren, dus in
de pauze, verbleven zij bij bakker Houben totdat de
school weer begon. Dan na schooltijd, als ze weer
thuis kwam, was het aanpakken geblazen voor haar
met het helpen in de huishouding en ook het berei-
den van het avondeten. Maar ondanks alles had ze
nog tijd over om een van haar liefhebberijen uit te
oefenen en dat was breien.
Als zij zeventien jaar jong is, gaat ze met de kermis
wel eens helpen met het bedienen bij een Oom en
Tante die een café hadden in Aijen, dat is een klein
plaatsje tussen Bergen en Well. Op die plaats heeft
ze toen ook haar man leren kennen en ze zijn na
vier jaar verkering te hebben gehad in 1957 in het
huwelijk getreden en die plechtigheid vond plaats
in Kessel-Eik. Na de bruiloft zijn ze gaan wonen in
Velden en daar wonen ze nog altijd op hetzelfde
adres. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen gebo-
ren, een meisje en vier jongens, maar in de loop
van de jaren werd haar familie verder uitgebreid
met zestien kleinkinderen: 12 meisjes en vier jon-
gens. Maar er is nog meer, want daar kwamen nog
eens drie achterkleinkinderen bij, die de huidige
familie compleet hebben gemaakt. Haar kinderen
zijn bijna allemaal in Velden of in de buurt blijven
wonen, behalve een zoon die in Vinkeveen zijn heil
heeft gezocht en gevonden. Door de week heeft ze
haar handen vol aan haar huishouden, maar er zijn
ook momenten waar ze van geniet, zoals het ver-
zorgen van de bloemen en planten in hun mooi
verzorgde tuin achter hun woning.

de (huis)arts uw bloeddruk controleren.
Orthostatische hypotensie kan ook het gevolg zijn
van de inname van bepaalde geneesmiddelen. In
dat geval moet de (huis)arts het innameschema of
de dosis aanpassen.
 
De volgende adviezen kunnen helpen:

-Kom langzaam rechtop wan-
neer u in bed ligt. Als u opstaat
uit bed of uit een stoel, doe dit
dan langzaam. Ga eerst rustig
rechtop zitten. Span al uw

spieren aan, met name de beenspieren. Wacht
even tot alle mogelijke duizelingen verdwenen zijn.

Sta vervolgens langzaam op terwijl u zich aan het
bed of leuning vasthoudt. Als u staat, span dan
nogmaals de spieren aan en ga pas lopen als de
duizeligheid gezakt is.
 
-Vermijd plotselinge bewegingen zoals abrupte
draaibewegingen.
 
-Plaats het hoofdeinde van uw bed een beetje hoger.
 
-Zorg dat u voldoende drinkt, tenminste 2 liter
per dag.

Waarom planten gemeenten geen fruitbomen?
Dat doen gemeenten wel, zo is er in Den Haag een
openbare fruitboomgaard, met o.a. appel- en pe-
renbomen, bij sportcentrum de Uithof. Maar dat
soort bomen worden niet zomaar overal neergezet.
Vallende appels kunnen pijnlijk neerkomen op het
hoofd van fietsers, of zelfs schade aan geparkeerde
auto’s toebrengen. Ook vragen zulke bomen meer
onderhoud (en dus meer geld) van de gemeente
dan bomen zonder zachte vruchten, zo meldt de

gemeente Rotterdam.
Die plaats heeft wel walnoot-en hazelnootbomen in
de stad staan, evenals bomen met bessen.
Ze staan er voor de bijen en de vogels in de stad.
Wil je eetbaar fruit in de groenstrook om de hoek?
Informeer dan bij je eigen gemeente, vaak is er wel
ruimte voor burgerinitiatieven .
 
Ben Gelaudemans
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Hobby’s? Eigenlijk te veel om op te noemen, maar
ze doet het allemaal met veel plezier zoals kaarten
maken, puzzelen, wandelen, op vakantie gaan en
natuurlijk genieten van de momenten dat de kinde-
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen op bezoek
komen of dat zij daar met haar man op bezoek gaat.
Verder kijkt ze graag naar de TV vooral naar na-
tuurfilms en het nieuws, maar ook de sportprogram-
ma’s volgt ze met veel interesse. Het Dagblad heeft
haar belangstelling en ook de leesmappen, die ze
allemaal tot de laatste letter uitleest.
Op het gebied van sport beoefenen en bewegen
staat ze niet stil. Om te beginnen heeft ze achttien
jaren in haar vrije tijd als tomatenplukster gewerkt
bij een bedrijf in Velden. Ook doet ze mee aan
koersballen, kienen en aan de gymnastiek, die ie-
dere donderdagmorgen plaatsvindt in De Vilgaard.
Dertien jaar heeft zij gefungeerd als bestuurslid van
EVA in Velden en intussen is zij al meer dan vijftig
jaar lid van deze mooie en gezellige vereniging. Als
er busreizen worden georganiseerd door de KBO
gaat ze iedere keer mee en geniet zij van deze mooie
en ontspannende dag samen met haar man en ander
leden van de KBO.
 
 

Ook is ze lid van de felicitatiecommissie van de KBO,
die leden die om de een of andere reden een felici-
tatie verdienen in de bloemetjes zet. Een vast ge-
beuren is ook dat zij met haar man eens in de
veertien dagen in Velden in een restaurant gaan
eten. Ook vermeldenswaard is nog dat ze met haar
man, kinderen en alle kleinkinderen en achterklein-
kinderen een keer per jaar een weekend weggaan
om zo met z’n allen te genieten van het samenzijn.
En nu is het de beurt aan jullie, beste lezers van
onze mooie en verzorgde Nieuwsbrief van de KBO
om te raden bij wie ik deze keer op bezoek was. En
als ik haar de mooie KBO-balpen heb overhandigd
als blijk van waardering voor het spontaan meedoen
aan dit interview, ga ik jullie zeggen waar ik deze
keer op bezoek ben geweest en dat was bij: 

Annie Timmermans, 
echtgenote van
Frans Vousten.
Genooierweg 7, Velden
 
Frans Theeuwen

Dievengilde dol op donker
Als de dagen korter worden,
stijgt het aantal woninginbra-
ken. Dat is altijd zo geweest.
Politiegegevens bevestigen dit.
Inbrekers gaan nou eenmaal
het liefst in het donker te werk

om ongezien te blijven. De oplossing lijkt simpel en
is dat ook: goede verlichting. Een verlichte omge-
ving schrikt dieven af en voorkomt woninginbraken.
“De duisternis is het beste maatje van inbrekers”,
weet Lilian Tieman van het Centrum voor Crimina-
liteitspreventie en Veiligheid (CCV). “Een donkere
avond biedt inbrekers twee voordelen. Als een huis
‘s avonds niet verlicht is, weet een inbreker dat er
niemand thuis is.Ten tweede kan een inbreker in
een onverlichte woning makkelijker ongezien zijn
slag slaan.”
 
Licht, Lawaai en Lang werk
Een goed verlichte woning gaan dieven het liefst uit
de weg. Licht vormt samen met Lawaai en Lang werk
de drie L’en waar inbrekers een hekel aan hebben.
“Deze drie omstandigheden zijn voor hen doorslag-
gevend om een kans te wagen of op zoek te gaan
naar een andere woning. Verlichting met een tijd-
schakelaar maakt al een enorm verschil. Gebruik
niet een klein lampje om te doen of je thuis bent.
Daar prikken inbrekers wel doorheen. Maar laat
bijvoorbeeld ook een lamp aan op de bovenverdie-
ping. Kortom; zorg ervoor dat het huis een bewoon-
de indruk maakt”, aldus Tieman.
Binnen- en buitenverlichting
De aandacht voor verlichting moet zich volgens haar
niet alleen beperken tot de binnenkant van de wo-
ning. “Zorg ook voor goede buitenverlichting bij alle
deuren die vanaf de openbare weg zichtbaar en
bereikbaar zijn. De buitenlamp bij de voordeur dient

het gezicht van de bezoekers te verlichten. Zo kunt
u een betere afweging maken om wel of niet de deur
te openen. Aarzel niet om de gemeente erop te
attenderen wanneer een boom bijvoorbeeld het licht
van een lantarenpaal wegneemt.”
Het hoeft niet per se om felle, energieslurpende
verlichting te gaan. Sterke wisselingen van licht en
donker maken de omgeving juist minder goed
zichtbaar. Een beperkte maar gelijkmatige verlich-
tingssterkte voldoet meestal, omdat de ogen daar-
aan wennen. “De juiste verlichting is maatwerk”,
benadrukt Tieman. “Net als voor goed hang- en
sluitwerk of een alarminstallatie kun je je het best
laten adviseren door een vakman. Een PKVW-bedrijf
kan hierbij helpen.”PKVW staat voor Politiekeur-
merk Veilig Wonen. Binnen dit keurmerk neemt
verlichting een belangrijke plaats in. Verlichting en
inbraakbeveiliging zijn sterk met elkaar verbonden.
De eisen op het gebied van verlichting zijn onlangs
nog bijgesteld, in nauwe samenwerking met de
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde.
Grote rol bij pakkans
Ten slotte speelt goede verlichting ook een grote rol
bij de pakkans na een inbraak. Tieman: “Goed licht
zorgt voor een beter signalement van de inbreker.
Daar is de politie enorm mee geholpen. De meeste
heterdaadaanhoudingen zijn te danken aan snelle
alarmering via het nummer 112 in combinatie met
een goed signalement. Tijdens een achtervolging is
het voor de politie erg belangrijk om te weten welke
kleur schoenen de crimineel draagt en of hij blond
of donker haar heeft. Goede lampen maken dus ook
in dit geval een wereld van verschil.”
 
Kijk voor meer informatie en tips om een woning-
inbraak te voorkomen op www.politiekeurmerk.nl
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Weet je nog van toen?

Op de foto zien we Chris van Erp met zijn gezin voor
hun huis aan de Markt tegenover de kerk. Als in
Velden begin maart 1945 een einde komt aan de
Duitse bezetting, ligt het dorp voor een groot ge-
deelte in puin en verblijven de meeste inwoners nog
op hun evacuatieadres in de provincies Drenthe en
Groningen. Nog geen 2 weken na de bevrijding
wordt de dan 32-jarige Chris van Erp uit Valkens-
waard aangesteld als ‘bouwkundig opzichter in
dienst van den Wederopbouw’.
Hij wordt omschreven als een vriendelijke, ontwa-
penende en inspirerende persoonlijkheid, maar
bovenal als een harde werker. Van Erp toont zich
bovendien sociaal en cultureel bewogen. Hij neemt
het voortouw om een culturele vereniging in het
dorp op te richten met als eerste doel het stichten
van een openluchttheater. De oprichtingsvergade-
ring wordt belegd op vrijdag 10 mei 1946. Van Erp
is dan al wekenlang met een groep verkenners aan
de gang met de aanleg van het amfitheater in de
buitenlucht. Het theater wordt op zaterdagavond 31
augustus 1946 ter gelegenheid van het jaarlijkse
Koninginnefeest officieel in gebruik genomen. De
gemeente stelt een buste van Koningin Wilhelmina
beschikbaar. De eerste voorstelling is een soort acte
de présence van het culturele leven in Velden.
Op 23 april 1947 wordt Chris van Erp, voorzitter van
de Culturele Vereniging en ambtenaar van weder-
opbouw, plotsklaps opgepakt op verdenking van

‘jodenverklikkerij’. Achteraf bleek dit volslagen
onterecht. Chris van Erp wordt na zijn veroordeling
vrijwillig tewerkgesteld bij de technische dienst van
de Staatsmijnen in Zuid-Limburg. Zo kan hij zijn
gezin voorzien in het levensonderhoud. Hij verblijft
in het St.Ignatiuscollege in Valkenburg, dat tijdelijk
is ingericht als bewaringskamp. Twee jaar later komt
hij ineens vervroegd vrij.
In de tijd dat Chris van Erp in detentie zit, heeft zijn
echtgenote Maria het met haar dochters Eleonore,
Constantine, Yvonne en Myriam erg zwaar. Een
grote groep mensen, waaronder pastoor Kessels en
kapelaan Engelen, bleven Chris van Erp en zijn gezin
door dik en dun steunen. Ook de familie van mees-
ter Jan Koppers hielp enorm.
In 1950 is de inmiddels moreel gerehabiliteerde
Chris van Erp weer actief voor het Openluchttheater.
Op 30 mei 1951 houdt de Culturele Vereniging nog
een vergadering. Het wordt een laatste stuiptrek-
king. Chris van Erp  is dan al met zijn gezin verhuisd
naar het Franse Mulhouse (Elzas-Lotharingen), waar
hij in opdracht van het Venrayse bouwbedrijf J.P.A.
Nelissen de bouw van ziekenhuizen gaat begeleiden.
Als zijn dochters de studentikoze leeftijd bereiken,
keert hij met zijn gezin terug naar Nederland. Chris
van Erp sterft in 2001 te Den Haag. Hij is dan 89
jaar oud.
 
Pieter Duijf
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Uit de bestuursvergadering van 7 oktober 2015
Frans Vousten meldt deze
maand 5 nieuwe leden.
 
Er zijn te weinig aanmeldingen
voor de verkeersquiz op 20
oktober 2015. Besloten wordt

dat het bestuur meedoet met 9 personen. Er komt
nog een bericht in het ‘Klokje’ en er worden nog
diverse personen telefonisch benaderd.
 
Afvaardiging van bestuur KBO-Velden neemt 12
oktober 2015 deel aan de vergadering met de
klankbordgroep van de BMV.
 
De werkgroepen gaan aan de slag om het Dansma-
tinee op zaterdag 28 november 2015 en de Kerst-
middag op 15 december 2015 – voor zover nog
nodig- verder uit te werken.

Pieter Duijf verzorgt in de toekomst nu en dan het
artikel ‘Weet je nog van toen?’ in onze Nieuwsbrief.
 
KBO-Velden heeft zich wederom ingeschreven voor
een reis met de Museum Plus Bus.
 
KBO-Velden neemt niet deel aan de kerstmarkt op
20 december 2015.
 
Een klein werkgroepje werkt binnenkort een plan
van aanpak uit om de huidige website aan te passen
of met een heel nieuwe website te beginnen.
 
Het (concept) activiteitenprogramma 2016 wordt na
een beperkte wijziging definitief vastgesteld.
 
GvR
 

Wuilus Seniorenzitting
Op zondag 15 november wordt de Seniorenzitting
georganiseerd. Deze zal beginnen om 11 minuten
voor 2 in BMV 'De Vilgaard' te Velden. Tijdens deze
middag worden er optredens verzorgd door Velden-
se artiesten en ook door externe artiesten, met

onder anderen Gé Deenen en Fer Naus. Verder
zullen de winnende schlagers ten gehore worden
gebracht en enkele spectaculaire dansen worden
getoond. De entree voor deze middag is €5,-.
 

Activiteiten in nov./dec. 

4 nov. Bestuursvergadering;
4 nov. Kienmiddag;
18 nov. Kienmiddag;
28 nov. Sintendrismatinee;
2 dec. Bestuursvergadering;
2 dec. Kienmiddag;
8 dec. Nestor/Nieuwsbrief;
15 dec. Kerstmiddag;
16 dec. Kienmiddag.

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek, linedance,
biljarten etc. vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
'De Vilgaard’ plaats. In onderstaand overzicht de
data van de overige activiteiten voor de maanden
november en december 2015 weergegeven.

Samenleving
Ingekapseld, opgesloten,
bang geworden voor elkaar
trekt de stille stoet solisten,
langs de drukke boulevard.
 
Ieder met zijn eigen dromen,
ieder met zijn eigen plan,
ieder met zijn eigen kinderen,
ieder met z’n eigen vrouw of man.
 
Zoiets noem je 'samenleving',
flauwe kul, vergeet het maar,
ingekapseld, opgesloten,
bang geworden voor elkaar.     
                                                   
Toon Hermans

Is biljarten iets voor u?

 

Biljartvereniging De Vilgaard (onderdeel van KBO-
Velden) biedt de gelegenheid om daar achter te
komen. Onder het motto: je bent nooit te oud om
te leren, zowel voor dames als voor heren. Het mooie
van biljarten is dat spelers van geheel verschillend
niveau toch met gelijke winstkansen tegen elkaar
kunnen spelen. Vooral de vorm van de dag is bepa-
lend. Onder begeleiding van een ervaren biljarter
kunt u (op afspraak) enkele keren een uurtje vrij-
blijvend komen proberen in onze schitterende,
nieuwe accommodatie BMV De Vilgaard.
Eigen materiaal is daarbij niet nodig.
 
Bel met Loek Coenders, telefoon 077-472 2152.
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Officiële opening BMV ‘De Vilgaard’ een feit

Met het onthullen van een kleurrijk monument door
wethouder Ramon Testroote, Bram en Lars Koop-
mans (Kinderopvang ALV), de oudste (Tim Hendrix)
en de jongste leerling (Bram van den Hombergh)
van basisschool ‘De Startbaan’ is de officiële opening
een feit. Een en ander vindt plaats op de zonnige
vrijdagmiddag van 2 oktober 2015. Het kunstwerk
heeft Nicole Abbenhuis samen met de kinderen van
de basisschool gemaakt.
Zoals u wellicht weet, is de Brede Maatschappelijke
Voorziening op het eind van 2014 al grotendeels in
gebruik genomen. De gemeente heeft met de offi-
ciële opening gewacht totdat de civieltechnische
werken/inrichting buitenterrein geheel afgerond
waren. Na de onthulling van het kunstwerk en het

uitspreken van lovende woorden en bedankjes van
de diverse partijen volgt er koffie met vlaai en een
drankje in het Sport- en Cultuurcafé.
Ook een afvaardiging van het bestuur van de
KBO-Velden – als gebruiker van de BMV- is bij de
officiële opening aanwezig.
Daarna krijgt iedereen de kans om een kijkje te
nemen in de gehele BMV en demonstraties/ presen-
taties van de diverse gebruikers te aanschouwen.
Vanuit de KBO-Velden -als een van de grootste
gebruikers van de BMV- geven de Linedance- groep
en de biljarters een mooie demonstratie.
 
GvR
 

Ik heb gelierd… 
Ik heb gelierd dat wat d’r ok gebeurt, of hoe slecht
ut dan vandaag ok oetzuut, dat ut laeve doorgeit,
en ut morge baeter kan zien.
 
Ik heb gelierd hoe de relatie met dien elders ok meug
zien, dich ze zoels missen as zeej oet och laeve zien.
 
Ik heb gelierd dat minse zulle vergaete waste gezag
hebs of deejs, maar minsen vergaete neet waste
eur leets veule.
 
Ik heb gelierd wannier dat as ik wat met mien aope
hart doon besloete, ik meistal de juuste beslissing
neem.
 

Ik heb gelierd as daste neet met graai handschoon
door ut laeve mos gaon, de mos wat terug kunne
goeije.
 
Ik heb gelierd dat, laeve um te werke, neet ut
zelfde is as altied maar werke um te kunne laeve.
 
Ik heb gelierd dat ut laeve dich smeis ein hieële
moeije twieëde kans gueft en die moste pakke.
 
Ik heb gelierd daste ederen daag nao emus wat
zoeëls motte oetreike en eur of eum aanrake.
 
Frans Theeuwen
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Voor overige leden van bestuur en redactie: zie Jaarprogramma.

Op deze fotocollage staan een 4-tal foto’s. Twee
foto’s zijn destijds (1956) gemaakt toen de jongens-
school in gebruik is genomen. Een van de andere
foto’s geeft de toestand aan op het moment dat het
gebouw nog als gemeenschapshuis in gebruik is. De
andere foto (sloop) is gemaakt op 3 oktober 2015,
1 dag nadat de nieuwe BMV ‘De Vilgaard’ officieel is
geopend.  
 
Veel van onze leden kennen deze jongensschool nog
of hebben op deze school gezeten. Later hebben we
als KBO langdurig (± 30 jaar) gebruik gemaakt van
gemeenschapshuis ‘De Kiêsstolp’. Daarom heel
beknopt een aantal bijzonderheden op een rij.
(bron: Velde tusse grens en Maas wie’ste bis en
wie’ste vruejer waas) 
De oorspronkelijke jongensschool is gebouwd in
1956. De architect van de school is de heer Harry
Koene uit Maastricht en de aannemer de firma
Stappers uit Arcen. In het jaar 1984 wordt door een
commissie onder leiding van burgemeester Me-

vrouw van Soest-Jansbeken een Veldens gemeen-
schapshuis opgericht. Destijds is er een wedstrijd
uitgeschreven om het nieuwe gemeenschapshuis
een passende naam te geven.
Uiteindelijk wordt de naam ‘De Kiêsstolp’ gekozen.
Mia Hermkens-Billekens en Herman in ’t Zandt be-
denken dezelfde naam en op 18 oktober 1985 is het
gemeenschapshuis officieel geopend.
Met gemengde gevoelens kijken we terug op de
sloop van deze jongensschool en later dit gemeen-
schapshuis. Zoals u wellicht weet, hebben de par-
tijen destijds besloten tot sloop van de opstallen en
realiseren van woningbouw ter plaatse.
Thans is de school en het gemeenschapshuis onder-
gebracht in de nieuwe Brede Maatschappelijke
Voorziening ‘De Vilgaard’. Samen kunnen we er in
de toekomst voor zorgen dat de BMV en de omlig-
gende sportaccommodatie een belangrijk middel-
punt vormen voor onze gemeenschap.
 
GvR

Gemeenschapshuis ‘De Kiêsstolp’ onder de sloophamer


