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Op naar het diamanten jubileum van de KBO Velden
De KBO Velden bestaat dit
jaar 60 jaar. Op 1 oktober
2016 vieren we samen
met onze leden dit jubileum in de Brede Maatschappelijke Voorziening.
Een goede reden om eens
kort terug te blikken naar
ons 50-jarig jubileum in
2006. Als je een en ander
op een rijtje zet, mogen we gerust stellen dat de
zaakjes goed geregeld zijn. De belangenbehartiging
en de activiteiten voor senioren en ouderen van
Velden waarvoor het bestuur en de vele vrijwilligers

zich intensief inzetten, zijn goed geregeld. Ondanks
het feit dat we jaarlijks veel leden verliezen in
verband met overlijden, verhuizing etc. blijft het
ledenaantal stijgen. Het ledenaantal is de laatste 10
jaar gestegen van 350 naar 465.
Veel dank zijn we wat dit betreft verschuldigd aan
Frans die vrijwel al onze nieuwe leden werft. Al met
al een goede reden om het diamanten jubileum
samen – bescheiden- te vieren.
Een werkgroepje heeft reeds een mooi programma
voor deze feestmiddag uitgewerkt.
GvR

Senioren-Matinee
2e editie tijdens de 38e
Dorpsfeesten Velden:
Zaterdag 10 september, 14 uur tot 18 uur.
Weet u nog van vorig jaar?
Wat hebben we een gezellige middag gehad! Daarom dit jaar natuurlijk weer een nieuwe editie met
diverse optredens voor alle Veldense senioren, en
mensen met een beperking.
Wat dacht u van het Diashantlappenkoor, Ravenvennerkapel, Animo, Toneelvereniging Spelenderwijs, vele jeugdige talenten van Dansstudio Liselotte Gijsen, en Thei & Marij !
Voor deze middag zijn weer gereserveerde 1e rang
plaatsen te koop. Hierbij zorgen wij voor een stoel

met rugleuning, en koffie of thee met een lekker
stuk vlaai. Totaalprijs: slechts € 6,00.
Meer info & kaartverkoop:
- Komende weken in het
Klokje
- op 30 augustus, bij de
opgave voor de KBO-reis,
bij Hostellerie De Maasduinen
Graag tot ziens op de 2e
Senioren-Matinee
Organisatie Dorpsfeesten
Velden

Vakantie voor iedereen anders
Wanneer deze Nieuwsbrief uitkomt,
zit voor de meeste mensen de vakantie er weer op. Het merendeel
van onze leden werkt niet meer en
heeft dus de mogelijkheid om buiten
de vakantieperiode een reis te maken of op stap te
gaan. Sommige mensen kunnen of willen helemaal

niet meer op vakantie en genieten thuis of in de
omgeving van bepaalde zaken. In de natuur vertoeven of gewoon in je achtertuin doen waar je zin in
hebt, kan ook heel mooi zijn.
Kortom: Vakantie beleeft iedereen anders!
GvR

Zomaar een paar vragen aan pastoor Müller
Het is al weer bijna 1½ jaar geleden (15 maart
2015) dat onze pastoor C. Müller in Velden als
pastoor voor de parochies Arcen, Lomm en Velden
is geïnstalleerd. Omdat veel KBO-leden nog regelmatig onze H.Andreaskerk bezoeken of pastoor
soms ergens anders treffen willen, heb ik pastoor
Müller gevraagd hoe hij deze 1e periode heeft ervaren. Aan de hand van een aantal vragen proberen
we wat dit betreft iets meer duidelijkheid te verkrijgen.

Hij benoemt in het bijzonder: Mensen uit hun isolement halen, de Kerstviering en de gezamenlijke
maaltijden die de vrijwilligers verzorgen.

Wat is de algemene indruk over de afgelopen
periode?
Dorpen Arcen, Lomm en Velden zijn verschillend.
Enthousiast kerkbestuur. Druk, maar goed te doen.
Enkele initiatieven zijn aangezet: Inleidingen voor
senioren in de Rozenhof en Klosterhoaf.

Ik weet dat een van uw hobby’s fotograferen
is. Zou u een mooie foto willen maken die past
bij het dorp Velden?
Zal ik doen.

Een pastoor sluit huwelijken. Soms is er een jubileumfeest of een ander feest in het dorp.
Komt het er van om recepties bij te wonen?
Incidenteel wel. Dikwijls komt het er niet van, omdat
er andere verplichtingen zijn.

Welke taken zou u graag wat meer aandacht
willen geven?
Huisbezoek. Mensen geven dit dikwijls zelf niet aan
omdat ze denken dat de pastoor het veel te druk
heeft. Bij de huisbezoeken die hebben plaatsgevonden, vertelden enkele mensen hun levensverhaal.
‘Dat is heel mooi en bijzonder’ aldus de pastoor.
Verder hebben mevrouw Dragt uit Arcen en ik bewoners uit Arcen in bejaarden- en verzorgingshuizen in de regio bezocht. Het komt er niet altijd van,
maar dergelijke zaken zou ik wat meer aandacht
willen geven.
Hoe denkt u als pastoor over een KBOafdeling?
Heel mooi dat de KBO Velden actief bezig is met de
belangenbehartiging en activiteiten voor senioren
en ouderen.

Zou u de mensen uit Velden nog iets bijzonders
willen meegeven?
Dat wij er aan denken dat de Heer aan ons denkt.
GvR

Extreem veel regen in juni 2016
Nog nooit kreeg een
KNMI-weerstation in juni
277 mm neerslag te verduren. Deze hoeveelheid
viel in het Limburgse Ysselsteyn. Een nieuw record voor de maand juni.
In het zuidoosten van het
land viel op veel plaatsen meer dan 200 mm neerslag. Ook elders in het land leverden onweersbuien
veel neerslag op, maar minder dan in het zuidoosten. Gemiddeld over het land viel omstreeks 115
mm. Dat is twee keer de normale hoeveelheid voor
deze maand. De talrijke zware buien, die zich ontwikkelden in de warme vochtige lucht in het zuidoosten van Nederland hingen samen met een
standvastig lagedrukgebied boven Midden-Europa.
Vooral op 23 juni waren de buien extreem zwaar.
Op verschillende plaatsen werd schade aangericht
door valwinden, bliksem, wolkbreuken en vooral

door enorme hagelstenen met een doorsnede van
4 tot lokaal 10 cm.
Daarmee behoren deze hagelstenen tot de grootste
die de afgelopen 25 jaar in Nederland zijn waargenomen. Ondanks de regen was juni ook een warme
maand vooral door de vele warme nachten. In De
Bilt lag de maandgemiddelde temperatuur ruim een
graad boven het langjarig gemiddelde en hoort deze
juni bij de tien warmste in ruim een eeuw. Aan de
kust was het minder warm en kwam de gemiddelde
temperatuur rond normaal uit. De hoogste temperatuur van 32,6 graden werd op 23 juni gemeten in
Arcen. Dat was ook de eerste tropische dag (30,0
graden of hoger) van dit jaar.
Door de vele buienwolken en hardnekkige bewolking
afkomstig van de Noordzee liet de zon vaak verstek
gaan. De zon scheen gemiddeld over Nederland
zeker 40 uur minder dan normaal in juni.Vooral in
het zuiden was het somber, op de Waddeneilanden
was de zon het vaakst te zien.
2

Mag ik even voorstellen: ‘De Wachtpostzangers’
'Wachtpostzangers’ hier samen met de bezoekers
deze middag zouden afsluiten met een selectie van
hun liedjes uit de oude doos. Helaas kon dit door de
slechte weersomstandigheden niet doorgaan. Op
zondag 17 juli 2016 is het echter zo ver dat de
‘Wachtpostzangers’ wel hun eerste optreden in het
Openluchttheater kunnen houden.
De foto is gemaakt door Jan Lucassen.
Vele van deze liedjes zullen bij jullie zeker nog bekend zijn, maar ik wil jullie graag kennis laten maken
met het repertoire van 'De Wachtpostzangers'.
“Daar was laatst een meisje loos” dat verliefd
werd op een jager die ze ontmoette in “Ut bronsgroen eikenhout”. Zij keek de jager aan “Met
twee reebruine ogen”. Zij liep naar huis toe en
sprak tegen haar moeder: “Mamma ik wil un man
hè”. Die antwoordde: Vertel dit maar tegen je Vader
die "Wol naor zien noaber tou” om te vragen:
“Boer, wat zeg je van mijn kippen”. De vader
keek zijn dochter liefdevol aan en zei: “Wie ik nog
ein junkske waor” ontmoette ik jouw moeder “Daar bij die molen” “aan de waterkant”. Wij
zijn nog steeds gelukkig, dus mijn zegen heb je. Het
meisje en haar jager trouwden in “t Kepelke” met
in haar handen een heel mooi “Veldboeket”. De
bruiloftsgasten zongen hun luidkeels toe: “FariaFaria- Faria”. En ze leefden nog lang en gelukkig!!!

Toen de ons aller welbekende Had Vosbeek in ‘De
Wachtpost’ te Venlo opgenomen werd, ging zijn neef
Piet Vosbeek hem daar geregeld opzoeken. Had
werd daar liefdevol verzorgd, maar het viel Piet op,
dat men weinig had om naar uit te kijken. Toen is
bij Piet het idee geboren om samen met bewoners
liedjes te gaan zingen uit de oude doos. Liedjes, die
bij dementerende senioren mooie herinneringen te
weeg brengen. Hij deed een oproep bij 'Animo' waar
gelijk enthousiast op gereageerd werd en zo zijn ze
geboren: 'De Wachtpostzangers'. Zij gaan om de
paar weken een middag naar ‘De Wachtpost’ om de
bewoners een gezellige en muzikale middag te bezorgen. Natuurlijk moest er eerst gerepeteerd
worden. De eerste repetitie werd op een zeer
unieke locatie gehouden, namelijk in de schuur van
Hay en Jan Lucassen. Begeleid werd de groep door
Wiel Fleuren en gedirigeerd door Jac Rothoff.
Op 26 juni 2016 was in het Openluchttheater de dag
van de Veldense Cultuur. De bedoeling was dat de

Hopelijk mogen ‘De Wachtpostzangers’ de bewoners
van ‘De Wachtpost’ nog vele fijne uurtjes bezorgen.
Want deze groep hoort bij: “De Helde van Velde”.
Tonnie Daniëls

Ledenmutaties 1e en 2e kwartaal 2016
Nieuwe leden (1 januari t/m 4 juli 2016)
Dhr/mevr. Thiesen-Lucassen Bong 16 Velden, Mevr
Wehrens- Vermazeren Oude Heerweg 123 Velden,
Mevr. Driessen, Van Stockhemstraat 4d Blerick,
Dhr. v/d Haghen Akkerwinde 24 Velden, Dhr. v/d
Kerkhof Burg. Van Deelensingel 34 Velden, Mevr.
Maessen- Colenbrander Bernhardstraat 18 Velden,
Dhr/mevr. v/d Worm- Meeuwissen Hasselderheidelaan 38 Velden, Dhr/mevr. Knippenberg Rozenhof
71 Velden, Mevr. Lommen Prof. Jansenplein 17
Velden, Dhr. Kruijning Prof. Jansenplein 17 Velden,
Dhr. Arts Past. Kesselsstraat 7 Velden, Mevr. Thijssen v/d Akker Weerdweg 32 Velden, Mevr. v/d Akker
Weerdweg 28 Velden, Dhr. H.Haanen Genooierweg
16 Velden, Dhr./Mevr. Lommen – Deenen Ebberstraat 2a Velden, Mevr. Holthuisen Jan Verschurensingel 60 Velden, Mevr. Stass- Kuypers Molenbossen
52 Blerick en Dhr. Schutte Hogeweg 6 Velden.

Overleden leden (1 januari t/m 2 juli 2016)
Dhr. J.Holthuizen Dr. Blumenkampstraat 4 Venlo,
Dhr. N.Lucassen Rijksweg 84a Velden, Mevr. LazetWageveld Rozenhof 79 Velden, Dhr. M. Nissen Rozenhof 36 Velden, Mevr. v/d Haghen- van Hegelsom
Rozenhof 18 Velden, Mevr. Willemsen-Houben Solingerhof 9 Velden.
Leden afgemeld (1 januari t/m 1 juli 2016)
Dhr. M. Hovens Willem Alexanderstraat 4 Velden,
Dhr. H. van den Hombergh Burg. Van Deelensingel
71 Velden, Mevr. Breetvelt- Lemmers Julianastraat
11 Velden, Dhr. G. Jacobs Dennenlaan 4 Velden en
Dhr. P. Nellen Oude Heerweg 50 Velden.
Totaal aantal leden per 1 juli 2016 – 465

"De glimlach die je uitstuurt, komt weer bij je terug."
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Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 26 van
15 – 30 November 1948

is snags met zein fiets in genooi in de graaf gereeje en toen heef ze heel hart geroepe maar der is
niemant die ut hoorde en nu zegge ze dat ut groene
kruis haar een zaklamb zal bezorge voor als ut snags
weer duister is want anders hebbe een keer smorges
vroeg geen zuster meer en fried zeine sjang is nu
ok dood en begrave en konrate jan wort nu messchien gemeente ontvanger en dan kreig hei van
ons de hondebelasting en o jonges weete jullie al
dat wei hier een enorm sportpark kreige en daar
kome ook banke in en daar is mein oudste zuster
zo blei mee maar mein moeder hat nog veel liever
dat er een nieje bewaarschool beikwam daar waare
alle moeders blei mee zeg ze en beer van bruure lei
en jan van knopse van de bong waare zondag bei
kamper piet petatte friet aan ut eete en 10 minute
derna hat de een een gans blauw oog en de ander
een braadlip en hoe dat komp weet ik niet maar dat
zal wel bedoeld zein als mostert bei de friet en nu
liefe jonges moet ik naar bet want sintermerte komp
vandaag of morge en ik laat mei door die snuiter
niet bei mein klatje greipe en jullie zulle nu wel niet
meer bang zein voor de zwarte he jonges en nu wens
ik jullie veel groette van jullie eenig liefhebbende
“FRENSKE”.

Liefe jonges !!!
Ik heb al de ganse week de smoor
in want mein vader heef ook de
smoor in dat de sigaare veertig sente
gaan koste en mein moeder heef de smoor in dat
de goeije booter nu beina vief gulde kos en ik wouw
dat ik nu maar van andere mensen was die dat allemaal joeksig vinde en niekoo van nellie van smit
toon heëf op allerzieledag op ut kerkhof in de broek
geplas en nu zal hei wel hondert strafregels moete
schreive van een man een man een woord een woort
en nu zeg de menister dat margariene net zo lekker
is as goeije boter presies als in de moffeteid die
zegde ok dat petatteschaale net zo lekker waare as
de petatte zelf en sefke van pijeer van tummer
wullum hebbe we gegrepe met wortele jatte en toen
zei hei dat meneer pastoor gezeg hat dat we allemaal
broeders waare en alles eerlik moeste deele en nu
hoef hij niet in het kotje en o jonges onze nieje
kapelaan is zonne goeije ik heb al 2 keer babelaars
van hem gehat en zondag heef hei prachtig gepreek
ut was gewoon weg gruwelik want die agter de pilaare staan en op de trap zitte stonde nog allemaal
stil te luistere zo mooi was ut en onze verpleegster

F.V.

Wát en geluk
In aanvulling op het artikel ‘Op bezoek bij…’ in de vorige Nieuwsbrief, onderstaand een gedicht van Jeu
Hegger uit Lomm, dat geheel aansluit bij de levensfilosofie van Leida en Jan van de Venne-Verspaij.
Wát en geluk!

Ás ik boête fiets of loeëp,
bin ik bliej dát ik dát kán.
Dan dink ik duk der aân,
geluk is mit gen geld te koeëp!

Waer ik wakker, zeg ik duk:
ut velt wer mej,
weêj zien der nog allebei,
wát en geluk!

Dan krieg ik zin um te zinge,
ovver alles wát ós is gegaeve
in ut al-daagse laeve,
al die, ni te telle, feine dinge!

Op de taffel stieët broeëd en wek.
Wát er merge ok gebeure zal,
vandaag kómme weêj der wál,
weêj hebbe nog gen gebrek!

Jeu, 8 oktober 1990

Stichting Taxus Taxi
Stichting Taxus Taxi is gevestigd in Boxmeer en
bestaat sinds 2009. Sinds het ontstaan, zijn we
jaarlijks gegroeid en hebben we steeds meer plaatsen en gemeenten kunnen en mogen bereiken. Onze
grens is globaal gezien van Utrecht tot Eibergen in
de Achterhoek en van Breda via Eindhoven naar
Weert, Venlo en langs de Duitse grens omhoog weer
tot de Achterhoek. Stichting Taxus Taxi bestaat uit
een klein, hecht team dat zich vol enthousiasme en
betrokkenheid inzet om taxussnoeisel in te zamelen
voor de wereldwijde ‘strijd tegen kanker’.

Het enorme enthousiasme van mensen die het initiatief wilden steunen, zorgde voor een zeer succesvol eerste jaar. Inmiddels is Taxus Taxi uitgegroeid
tot een professionele en betrouwbare stichting, dat
trots is op het behaalde resultaat. Mede door het
inleveren van uw taxussnoeisel is Taxus Taxi in staat
iets bij te dragen in de ‘strijd tegen kanker’.
Tot en met eind september 2016.
Ben Gelaudemans
tel.nr. 085-4896350 taxustaxi
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Weet je nog van toen?

Op 15 april 1948 trouwde Jan Hoefnagels na een
verkering van 2 jaar met Lies Geerbex. Jan en Lies
ontmoetten elkaar in Asten, het geboortedorp van
Jan. Lies ging er geregeld op familiebezoek. In dezelfde straat woonde de familie Hoefnagels. Het
kersverse bruidspaar betrok de ouderlijke woning
van Lies aan de Markt. Jan zijn ambacht was dat
van schoenhersteller. Hij opende samen met zijn
echtgenote een schoenhandel met reparatie-inrichting. Een bekend schoenmerk destijds was Robinson. De winkel met de ingang aan de Markt werd
gerund door Lies. Het assortiment was breed.
Dames, heren en kinderen vonden er altijd wel iets
van hun gading. Behalve ‘gewone’ schoenen kon je
er ook gymschoenen, rubberlaarzen en gummi
sandalen krijgen. ‘Schoester’ Jan had zijn werkplaats om de hoek aan de Schoolstraat. Het rook er
altijd naar leer, rubber en lijm. Buiten stonden butagasflessen. Ook die verkochten Jan en Lies. In zijn

vrije tijd blies Jan trompet en trombone bij de
fanfare. Zijn broer Piet neemt in 1957 de Eerste
Veldense (Auto)Rijschool (EVA) van Piet van Haeff
over. Piet haalde in 1939 zijn rijbewijs na 3 lessen
in de T-Ford van de plaatselijke kolenboer. Inmiddels behoort de autorijschool van zoon Pieter
Hoefnagels tot de oudste twee binnen de gemeente
Venlo.
Op de foto zien we het bruidspaar Hoefnagels-Geerbex plechtig de Kerkberg opschrijden. Rechts staat
het Scholtishuis. In de verte is de Blokhut zichtbaar.
Hostellerie de Maasduinen (voorheen Bondshotel
Van den Hombergh) moest nog worden gebouwd.
Jan overlijdt in 1982. Hij is dan 66 jaar oud. Broer
Piet, net als Jan jarenlang lid van de fanfare, sterft
in 2013 op 92-jarige leeftijd.
Pieter Duijf
Foto: Collectie Streekmuseum de Hansenhof

Op zien Veldes plat
Joep geit met zien megje nao ein restaurant um is
eine kier lekker te gaon aete. As den ober kumpt
vraoge wat zeej wille aete zaet Joep, luuster dat
motte weej nog iers same euverlegge dus breng os
maar iers wat te drinke. Nou kinste dich oet zeuke
waste wils aete, zag Joep taege zien megje dus zeg
ut maar? Nou as ik ierlijk mot zien, zag Joep zien
megje, as ik ut mot zegge, heb ik gaar neet zoeë
vuel honger, ik weit nog echt neet wat ik zal aete.
Ja nou daste dat zaes, zag joep, ik eigenlijk ok neet

maar ik denk as dat ik maar ein klein hepke veur de
gezelligheid bestel. Dat is ein good idee, zag zien
megje, dat doon ik ok en ik weit ok wat, ik bestel
mich ein lekkere gebakke kalfstong met vreuge
petetjes d’rbeej. Ein gebakke kalfstong, zag Joep,
dich wils aete wat ein bieës in ziene mond haet
gehad? Nae dan bekiek ik ut mich anders, zoeë wat
fies dat lus ik neet, ik bestel mich ein ei.
Frans Theeuwen
5

Uit de bestuursvergadering van 6 juli 2016
Frans Vousten meldt 1
nieuw lid.

de Dorpsraad Velden om in aanmerking te komen
voor een bedrag uit het totaalbudget dat de gemeente heeft beschikbaar gesteld voor het opruimen van
zwerfvuil in Velden. Namens het bestuur van KBO
Velden nemen Ine Jacobs en Annie van Heesch deel
aan de diverse gesprekken.

De organisatie van het
60-jarig jubileum van de
KBO Velden, dat wordt
gevierd op zaterdag 1 oktober 2016, heeft het middagprogramma rond. Het definitieve programma en
de wijze van opgave voor deze middag bevindt zich
bij deze Nieuwsbrief.

Diverse leden van de KBO zijn als vrijwilliger ingezet
tijdens de ‘Wandel4daagse’. Wat de controleposten
betreft zijn er wensen voor het volgende jaar. Een
afvaardiging van het bestuur evalueert dit met de
organisatie.

Het bestuur van KBO Velden werkt samen met de
Jubileumcommissie 'IVO 100 jaar' een plan van
aanpak uit om op 28 juni 2017 een leuke – en tevens
interessante middag- te organiseren speciaal voor
senioren/ouderen. Onderdeel van deze middag is
voorlichting en informatie. Speciaal hiervoor heeft
het bestuur van de KBO een verzoek ingediend bij

Eerder is aangegeven dat 2 vrijwilligers per 1 januari 2017 stoppen met het organiseren van de
kienmiddag voor de KBO. Er heeft zich 1 vrijwilliger
gemeld. Het bestuur vraagt nog 1 of 2 vrijwilligers.
GvR

Activiteiten in sept. en okt.

Mien moeij dürpke

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
september en oktober 2016 weergegeven.

Vreuger in dae nog echte gooije alden tied
Dae ik vreuger zoeë fijn heb meuge belaeve
Dae is ok gans weg hoe ut mich dan ok spiet
En zoeë wat zal ut ok wal noeits mier gaeve.
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Weej deeije altied fijn speule ok in eine bos
Echt neet, nemus dae os dan ok deej steure
De knien en veugelkesen ze woorte ongerös.
Door ut erg krake as os de boks waer is scheurde.

Fietsmiddag
Inloopmiddag Limburgs
Museum
Bestuursvergadering
Kienmiddag
Najaarsreis
Fietsmiddag
Kienmiddag
Nestor/Nieuwsbrief
60-jarig jubileum van KBO
Velden, in de BMV
Fietsmiddag
Bestuursvergadering
Kienmiddag
Fietsmiddag
Kienmiddag
Nestor/Nieuwsbrief

Toen waas heej in Velde gaar gen gemeinte hoes
Dat waas veur os heej dan ok gaar gen bezwaor
Maar ok ederein veulde zich heej toch echt thoes
In dit gezellig fijn plaetske en dat is ierlijk waor.
Maar ut is nou lang veurbeej dae gooije alden tied
Alles is nou lang geleeije en dan net waaste zaes
Ut leet erg wied truuk hoe ut mich ok echt spiet
In mien laeve is ut den aller fijnste tied gewaes.
Frans Theeuwen

Waarom zijn bioscoopstoelen altijd rood?
Dat heeft zijn oorsprong in het theater, van oudsher
zijn stoelen en gordijnen in theaters van rood fluweel, dat gaf de zaal een luxueuze en dramatische
uitstraling vonden theatereigenaren. Rood fluweel
werd geassocieerd met rijkdom en koningen. Denk
aan de roodfluwelen mantel die koning Willem-Alexander in 2013 droeg bij zijn inhuldiging, en de
met rood fluweel beklede kroon. Bovendien geeft
rood de zaal een warme uitstraling als de lampen

branden. Een zaal met rode stoelen ziet er een stuk
gezelliger uit dan met blauwe. Een ander voordeel:
als de voorstelling bezig is en de lampen uit zijn,
lijken de rode stoelen zwart en vallen ze niet op in
het (bijna) donker. Want als er minder licht is, is
rood de eerste kleur die wegvalt.
Ben Gelaudemans
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IJverige dames bij 'Welfare'

Als je op donderdagmiddag in een van de vergaderruimten op de 1e verdieping van de Brede Maatschappelijke Voorziening gaat kijken dan zie je daar
dames die ijverig bezig zijn met brei- en haakwerk.
Omdat de meeste dames ook lid zijn van onze KBO
ben ik op verzoek eens even ter plaatse een kijkje
gaan nemen. Bij binnenkomst krijg ik al gelijk te
horen: ‘Vandaag zijn er veel dames niet’. Verder
valt mij direct op dat de dames gewoon doorwerken
als je er mee praat. Doet me denken aan het gezegde van mijn ouders vroeger ’Praten en breien’.
Daarmee bedoelden zij dat praten en het werk waar
je mee bezig bent best gelijktijdig gedaan kunnen
worden.

de ontwikkeling van kansarme kinderen in Polen en
Roemenië te verbeteren."
Meer info zie www.stichtingblauw.nl
"Soms zitten we met 15 tot 20 dames bij elkaar en
breien en haken dan diverse truitjes, sjaals en nog
veel meer spullen. Zelfs een bedsprei wordt er nu
en dan gehaakt. Enkele dames zijn zelfs zo ijverig
dat ze thuis spullen haken of breien die ze de volgende keer meebrengen."
Op 25 juni zijn er vanuit Velden spullen opgehaald
die naar Polen zijn gebracht. Anny zou Anny niet
zijn als ze de aantallen niet keurig had bijgehouden:
247 truitjes, 321 sjaals, 213 mutsen, 81 sokken en
slofjes, 28 gehaakte vestjes, 1 bedsprei etc.’

Anny Theelen geeft me heel enthousiast tekst en
uitleg over ‘Welfare’:
"Onze afdeling is in 2007 ontstaan. Het brei- en
haakwerk wat we doen, gaat in hoofdzaak naar
Ustrzyki- Dolne in Polen, maar er gaat ook werk naar
Roemenië. Onze afdeling valt onder het Rode Kruis
en de ‘Stichting blauw’ van de politie Heythuysen
(daarvoor Emmen). Deze Stichting is opgericht in
2002 door medewerkers van de politie van Limburg-Noord. Het doel dat de Stichting nastreeft, is een
bijdrage te leveren om de leefomstandigheden en

Na nog een paar foto’s gemaakt te hebben, waarin
de dames niet de fotograaf maar hun eigen handwerk in de gaten houden, vertrek ik weer huiswaarts. Al met al heb ik geconstateerd dat de dames
dankbaar vrijwilligerswerk doen voor de mensen in
Polen en Roemenië, die daar heel blij mee zijn.
GvR

Wist u……….
DatTruus Verhaegh-Vosbeek als oudste deelneemster- bijna 90 jaar- de Vierdaagse van Nijmegen voor de 10e keer heeft uitgelopen.

rapport niet overgenomen. In het najaar volgt een
discussie met de raad hoe verder te handelen. ‘De
Rozenhof’ blijft gewoon open. De capaciteit is echter
beperkt.

DatKees van Overveld zich beschikbaar heeft
gesteld als aspirant-bestuurslid van de KBO Velden.
Vanaf begin september woont hij de bestuursvergaderingen bij en bekijkt of een bestuursfunctie bij
de KBO Velden iets voor hem is.

DatSenioren/ouderen in de gemeente Venlo op
vrijdag geen gebruik kunnen maken van de buurtbus.
DatAls gevolg van het inwerking treden van de
nieuwe Postwet per 1 januari 2016 Post NL de KBO
Velden advies heeft gevraagd over de brievenbussen in Velden (zie ook Nieuwsbrief 93, onder bestuursmededelingen).
Een brief van Post NL van 8 juli 2016 geeft aan dat
de brievenbus nabij Kloosterstraat 44 niet wordt
verplaatst (spreiding in de kern optimaal houden).

DatIn een artikel in de krant heeft gestaan dat
sommige Wijkhuizen in de gemeente Venlo worden
gesloten. Ine Jacobs- onze voorzitter- heeft navraag
gedaan bij de gemeente Venlo.
Er is een notitie verschenen dat iedere kern maar
één gemeenschapshuis -waarin alle functies- mag
hebben. Het college heeft de conclusies uit dit
7

Opkomst fietstocht KBO Velden matig

Jaarlijks organiseert de KBO Velden een fietstocht
voor de leden. Als het weer een beetje gunstig is,
nemen er gemiddeld zo’n 35 tot 40 leden deel aan
deze activiteit. Dit jaar op 6 juli zijn de weeromstandigheden -lichte buien- niet zo heel gunstig.
Totaal 24 personen hebben, ondanks de minder
goede weersvoorspellingen toch de moeite genomen om aan deze buitenactiviteit mee te doen. Al
vele jaren regelt Jac deze fietstocht, maar vandaag
is hij verhinderd. Sraar neemt zijn plaats in. Bij
vertrek maakt hij iedereen duidelijk hoe de deelnemers moeten handelen, bijvoorbeeld bij het oversteken, het fietsen op een iets drukkere weg etc.
Ook deelt hij voldoende veiligheidsvesten uit. Sraar
maakt met Ger die in de 2e groep vooraan fietst
afspraken en samen wisselen ze de telefoonnummers uit. De onderlinge afstand tussen de groepen
bedraagt zo’n 50 meter zodat een passerende auto
kan tussenvoegen.
We vertrekken om 13.45 uur via de verkeerslichten
op de Rijksweg, via Hasselderheide komen we in
Schandelo waar we worden getrakteerd op de eerste
bui. Even schuilen onder een boom en we kunnen
de route weer hervatten. Via ‘Jagersrust’ fietsen we

richting Lomm en bij de manege in Auwel hebben
we een kleine (snoep)pauze. Met de helling in Auwel
heeft niemand moeite. We fietsen via rustige landweggetjes naar Holt en vervolgens naar Walbeck.
Duidelijk valt op dat de grote regenhoeveelheden ruim 200 mm- in juni hier minder schade hebben
veroorzaakt aan de heide, erica, aardappels etc.
dan de gewassen in de - lagere- regio waar wij
wonen. In Walbeck aangekomen, bezoeken we de
knusse kantine bij de ‘Steprather Mühle’. De 2
aanwezige dames hebben al keurig koffie/ thee en
gebak/vlaai voor ons klaar staan. Het is gezellig en
het gaat er heel gemoedelijk aan toe. Na afgerekend
te hebben, vertrekken we weer voor het restant van
de fietstocht. In Walbeck maken we nog een extra
ommetje. In Arcen op de Lingsforterweg krijgen we
nog een kleine bui maar dat kan de pret niet drukken. Samen fietsen we als groep weer naar Velden.
Al met al, ondanks de minder goede weersomstandigheden, een leuke fietstocht. Dank aan iedereen
die de moeite hebben genomen om mee te gaan.
Extra dank aan Sraar voor de organisatie.
GvR
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