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Oog voor Senioren

Algemene Ledenvergadering KBO Velden
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op
dinsdag 1 maart 2016 om 14.00 uur in '‘t Wapen
van Velden’. De jaarstukken ontvangt u bij Nieuws-
brief 90 die 23 februari aanstaande uitkomt.

Noteer alvast deze datum op uw kalender/in uw
agenda.
 
Het bestuur

Automatische incasso’s in 2016
Onze penningmeester maakt 1 keer per jaar de automatische incasso’s aan onze leden kenbaar.
In onderstaand overzicht  is een en ander weergegeven.
MBVO 22  jan. € 40; Contributie 5 febr. € 24; Biljarten 4 mrt. € 40; MBVO 6 mei € 40; MBVO 9 sept € 40.
 
Cor van der Zanden

Nieuwjaarsreceptie KBO druk en gezellig

Op 6 januari 2016 houdt de KBO Velden haar tradi-
tionele nieuwjaarsreceptie. Deze keer is de receptie
in '’t Wapen van Velden’. Rond 13.45 uur komen de
eerste leden binnen die alvast in de zaal plaatsne-
men. De dames van het dansen arriveren als laat-
sten. Totaal komen 79 senioren naar de receptie om
elkaar het beste te wensen en om gezellig samen
even bij te kletsen.
Voorzitter Ine begint haar toespraak met ‘Zalig
Niejaor’. Vervolgens memoreert ze ‘trots’ te zijn dat
wij klaar staan voor elkaar. Daarna prijst ze diverse
vrijwilligers die de Nieuwsbrief, Kerstmiddag, leden-
werving en nog vele andere vrijwilligerstaken ver-
richten. Totaal hebben we op dit moment 457 leden.

Ze spoort de leden verder aan om mee te denken
over het 60-jarig bestaan van de KBO Velden in
september/oktober 2016. Tenslotte wenst ze alle
leden veel geluk en een goede gezondheid toe.
Na de koffie/thee met een koekje wordt er voor
eigen rekening een drankje geserveerd. En zoals zo
vaak, als er een drankje op tafel komt, worden de
contacten wat losser en leuker. Tussentijds worden
we ook nog op een bitterbal getrakteerd.
Voordat we het weten, begint het alweer donker te
worden en zit de gezellige receptie er weer op.
 
GvR
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Valpreventie bij ouderen. Wat kunt u zelf doen?  
Vallen bij oudere mensen is een
ernstig en veelvoorkomend
probleem. Ongeveer één op de
drie nog thuiswonende oude-
ren valt minstens éénmaal per
jaar. Dit kan nare gevolgen

hebben. Sommigen moeten na een val opgenomen
worden in een zorgcentrum of ziekenhuis. Bij ande-
ren ontstaat veel angst om opnieuw te vallen. Dit
leidt tot onzekerheid bij gewone, dagelijkse bezig-
heden. Sommige ouderen gaan daarom minder het
huis uit en raken sociaal geïsoleerd. Hoe eerder u
de gevaren 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 Universi-
teit Leuven (België) en uitgebracht door Geriatrie /
Patiëntenvoorlichting 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 gedeelte van deze informatie aan-
dacht geschonken.
 
In deze Nieuwsbrief gaan we in op:
Veiligheid in en rondom het huis.

Veel valpartijen vinden in de woning plaats. Test de
veiligheid bij u thuis: loop de woning eens door en
controleer vloeren, trappen, badkamer etc. op on-
gelijkheden.
 
Algemeen
Goed onderhouden elektrische apparaten/snoeren.
Een of meerdere telefoontoestellen zijn aanwezig
op centrale plekken in de woning.
In huis is een veilige huishoudtrap aanwezig.
 
In geval van nood
Voor het geval er iets misgaat, zijn er afspraken
gemaakt met buren, kinderen of huisgenoten.
In geval van nood is er hulp via de telefooncirkel of
een alarmeringssysteem.
 
Huiskamer/Slaapkamer
Er is voldoende loopruimte: spullen staan niet te
dicht op elkaar. Meubels zijn goed stabiel; erop
leunen/steun zoeken gaat zonder schuiven of kan-
telen. Geen losse kleden op de grond waarover u
kunt struikelen of uitglijden. De vloer is voldoende
stroef. Er is een lichtknopje bij het bed in de slaap-
kamer, zodat opstaan in het donker niet nodig is.
 
Keuken
De dingen die u vaak nodig heeft, staan op grijp-

Van de voorzitter...  
Het jaar 2015 is alweer voorbij. Hoe
ouder je wordt, hoe sneller dat gaat!
Heeft u dat gevoel ook?
2015 was wederom een druk jaar.
De overgang naar de nieuwe BMV
had nogal wat voeten in de aarde en
liep niet altijd op rolletjes. Het was
ook even wennen voor iedereen. Ik

hoop dat in 2016 de hobbels die er nog zijn, kunnen
worden opgelost. Als bestuur houden we de vinger
aan de pols en horen graag van u als we ergens mee
kunnen helpen. Terugblikkend mogen we constate-
ren dat 2015 toch een goed jaar was voor de KBO.
Ook in 2016 rekenen we op de medewerking van
alle vrijwilligers. Zonder hen zou onze vereniging
niet kunnen draaien. Een voorbeeld: De felicitatie-
dienst bezoekt alle ouderen die dit jaar 80 jaar

worden. Vanaf 85 jaar krijgt men ieder jaar een
bezoekje op of rond de verjaardag. In 2016 gaan
deze vrijwilligers bij 115 leden op bezoek. Geweldig
toch? Ook alle anderen die zich in 2015 weer hebben
ingezet zodat het jaarprogramma van onze KBO
gerealiseerd kon worden, verdienen onze dank. Veel
mensen hebben hun steentje weer bijgedragen om
anderen een gezellige middag of dag te bezorgen.
Als bestuur waarderen we dit zeer. Zonder uw
vrijwillige hulp zou het beslist niet lukken.

Kunnen we in 2016 weer op u reke-
nen? Namens het bestuur van de KBO
Velden wens ik u een heel goed, ge-
lukkig, gezellig en gezond nieuw jaar
toe!
 

Ine Jacobs

Info & Advies in De Vilgaard
I&A is een nieuw begrip in Velden. Een plek waar je
vrijwilligers kunt ontmoeten die naar je verhaal
luisteren, je de weg wijzen en je willen helpen bij
een hulpvraag. Of het nu gaat over wonen, welzijn
of WMO, het maakt niet uit, wij kunnen je informe-
ren. Wij zijn volledig onafhankelijk en worden re-
gelmatig bijgeschoold. De maatschappij verandert
voordurend en er wordt steeds meer een beroep op
je gedaan om zaken maar zelf of via internet te

regelen. Voor sommigen is dat een echt probleem
en daarvoor staan de mensen van het Info & Advies
in de Huizen van de Wijk voor je klaar. Kom gerust
eens naar ons open spreekuur dat in Velden iedere
dinsdag van 9.30 – 12.30 uur in De Vilgaard is.
Iedereen is van harte welkom.
Kijk voor meer informatie of voor andere locaties op
www.samenzijnwijvenlo.nl
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Op bezoek bij …
Als alle mensen al enkele weken hebben mogen
genieten van een mooi najaarsweer, is het nu ook
tijd om de herfst in al haar mooie facetten te gaan
bewonderen. De kleuren van vallende bladeren en
de groei van veel, kleurige paddenstoelen langs de
binnenwegen geven ons het gevoel dat de natuur
in alle gevallen en in iedere tijd van het jaar ook
mooi kan zijn, dus ook in de herfst. Toch kan men
zien dat op sommige terrassen men de zomer nog
niet vergeten is, want daar staan nog de stoelen en
tafels.Ook de mooie, aangelegde bloemperken
geven nog steeds een mooi uitzicht op de tuin van
de bewoners waar ik deze keer op bezoek ben.
Geboren in Velden op 08-03-1938 in een gezin dat
bestond uit Pap en Mam en nog acht kinderen t.w.
drie jongens en vijf meisjes. Waar deze persoon,
waarvan de naam nog niet genoemd mag worden,
de hoofdrol in gaat spelen. Als de tijd daarvoor is
aangebroken gaat hij naar de kleuterschool, echter
na verloop van een jaar mag hij al plaats nemen in
de 1e klas maar dat heeft niets te maken met zijn
intelligentie maar met een noodzakelijk iets. Maar
daarover straks meer. De lessen werden in die tijd
gegeven in de ruimte onder de kerktoren en dat
heeft maar acht dagen geduurd want toen stond de
evacuatie er aan te komen. Vanuit het Vorst, waar
hij met zijn familie woonde, zijn ze vertrokken naar
de familie van Heesch aan de Rijksweg en, zo zegt
hij verder, ik zal dan ook nooit meer vergeten dat
wij als kinderen konden zien hoe de kerktoren be-
schoten en vernield werd, want het was oorlog.
Daarna zijn wij vertrokken naar de familie Soberjé
in Schandelo en waren daar weggedoken in de
‘petattekelder’ met ongeveer 30 mensen, en er

waren ook nog enkele vluchtelingen uit Venlo aan-
wezig. Te voet zijn wij daarna naar Straelen gelopen
en werden daar in goederenwagons gezet en zo
begon voor ons de reis naar Groningen. Wij arri-
veerden in de plaats Warffum en konden daar een
woning krijgen die vergelijkbaar was met de later
in Velden op de Molendijk gebouwde noodwoningen.
Met Pap en Mam en nog met drie zusjes en een broer
zijn we daar gaan wonen en de andere familieleden
werden verspreid in de omliggende plaatsen. Maar
stilzitten was er niet bij want in de plaats Warffum
is hij met een zus een half jaar naar de lagere school
gegaan en na daar een half jaar gewoond te hebben,
is hij met Pap en Mam en alle andere broers en
zusjes weer terug gegaan naar hun eigen woon-
plaats Velden en naar hun vertrouwd huisadres
Vorstweg 24. Als alles weer op orde is en de rust is
weergekeerd, is het weer tijd om naar de school te
gaan en mocht hij direct in de 2e klas plaats nemen
met als leraren Mr Koppers en Juffrouw Kroonen-
berg. Als wij gaan praten over zijn verder leven
komen zijn hobby’s tevoorschijn en moet hij nog
vaak denken aan die tijd dat hij op de lagere school
zat bij Meester Koppers die toen ook als zangleraar
fungeerde. Hij, Meester Koppers, leerde zes jongens
hoe men op een blokfluit kon spelen en een leerling
kreeg zelfs een mooie toverfluit en gezamenlijk
verzorgden zij in het centrum een optreden tijdens
een feestavond. Als daarna Meester Koppers ook
nog eens voor zes kinderen een mondharmonica
kocht en ze daarbij ook nog les gaf, was alles gere-
geld. Samen werd er afgesproken dat men na
schooltijd elkaar zou ontmoeten bij de grote steen
die bij Jan Hoefnagels op de hoek van de winkel lag.

hoogte. De spullen in de provisiekast of kelder zijn
zonder rekken en bukken te pakken.
De vloer is stroef, ook als er water is gemorst.
De keukenkastjes sluiten goed, zodat u zich er niet
aan stoot.
 
Gang en trap
Gang en trap zijn goed verlicht.
Er liggen geen obstakels in de gang/op de trap.
De vloer van de gang en de traptreden zijn stroef.
De vloerbedekking zit goed vast.
De trap heeft aan beide zijden een solide leuning.
Bij de laatste treden (boven- en onderaan ) zit een
extra handgreep.

Badkamer en toilet
Er is voldoende ruimte om te wenden en te keren.
Er zijn handgrepen (bijv. een douchebeugel) aan-
gebracht als dit nodig is.
Antislipstickers of tegels, douche-of badmat.
De matjes zijn voorzien van een antisliplaag.
De deur is ook vanaf de buitenzijde te ontgrendelen.
Alle verbindingen zitten vast, lampen worden met
een schakelaar bediend.
Over de hoge rand van het bad of de douche stappen
geeft geen problemen.
 
 

Veilig schoeisel
Onveilig schoeisel met bijvoorbeeld gladde zolen of
hoge hakken verhogen het valrisico. Veilig schoeisel
heeft een goed profiel op de zool, een lage hak, is
hoogsluitend (net onder de enkel) en heeft een goed,
voorgevormd voetbed. Loop (bij uit bed komen
bijvoorbeeld) nooit op sokken maar gebruik altijd
pantoffels die voldoen aan eerder genoemde eisen.
 
Laat uw gezichtsvermogen controleren
 
Opletten met geneesmiddelen
Sommige geneesmiddelen verhogen het risico op
vallen aanzienlijk. Overleg met uw huisarts of de
medicatie aanpassing behoeft.
 
Veiligheid rondom het huis

Er is een goede verlichting. De
stoep en het straatje naar de
voordeur zijn vlak. Er liggen
geen losse of uitstekende te-
gels. De stoep en het straatje

zijn niet begroeid met mos of overwoekerd met
onkruid.      
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Daar werd dan geoefend en aan de andere kant van
de weg waren andere kinderen met spelletjes bezig
zoals knikkeren en met een bal spelen en noem maar
op. De oefenpartijtjes hebben ze gedaan tot ze van
de lagere school afgingen. De liedjes die in die tijd
werden gespeeld waren o.a. Vader Jacob en nog
meer kinderliedjes. Maar er waren nog meer hob-
by’s die hij heeft beoefend in zijn jongere jaren maar
ook op latere leeftijd. Hij is jarenlang jeugdleider bij
I.V.O geweest en heeft alle jeugdelftallen onder zijn
hoede gehad met wisselend succes. Als deze perio-
de voorbij is, gaat hij naar de ambachtsschool die
was gevestigd op de Tegelseweg in Venlo en met
succes, en werd daarna aangenomen bij een Veldens
bedrijf als timmerman. Ook de avondschool, en
daarbij het leerlingenstelsel, maar ook nog tussen-
door een gezellencursus die in Venray werd gege-
ven, werden door hem bezocht. Vooral de leertijd
die zoals gezegd in Venray werd gegeven, is altijd
in zijn geheugen blijven voortleven. De heenreis
werd gedaan met het oversteken van de Maas met
een veerpont maar op de terugweg moest hij een
straatje omrijden en dat kon alleen via Venlo om
weer naar Velden te komen want het veer was tegen
die tijd gesloten. Ook de cursus als meester-gezel
heeft hij in Venray met succes volbracht. Ik ben daar
begonnen met zeventien personen, zegt hij, waar-
van er maar zes op het eindexamen werden toege-
laten. Uiteindelijk hebben maar drie cursisten het
einddiploma gekregen waar hij ook bij was. Terug-
kijkend naar zijn arbeidsverleden is te zien dat hij
in 1954 begonnen is met werken en 42 jaar bij
dezelfde firma het beroep als timmerman heeft
uitgeoefend. Alles bij elkaar heeft hij een groot
gedeelte van zijn jonge jaren besteed aan het op-
bouwen van zijn beroep maar evengoed was er ook
nog ruimte voor vrijetijdsbesteding waarvan hij
dankbaar gebruikmaakte, zoals eerder in dit schrij-

ven genoemd: het bouwen van carnavalswagens,
voetballen, jeugdleider en niet te vergeten muziek
maken. Als hij met zijn vrienden regelmatig een
bezoekje brengt aan een gelegenheid die gehuisvest
was op de plek waar nu het NOVOTEL is gevestigd,
ontmoet hij daar zijn grote liefde waarmee hij na
vijf jaren verkering te hebben gehad, trouwde en
dat was in 1967. De huwelijksmis werd gehouden
in de Witte Kerk in Venlo en het bruiloftsfeest werd
voortgezet bij Jacobs, een feestgelegenheid bij het
kapelke van Genooi in Venlo. Hun eerste liefdes-
nestje was in Lomm, daarna vijf jaren bij Heeze
Sjaak, en dan, en hoofdzakelijk in hun beider vrije
tijd, gaan ze een woning bouwen op het adres waar

ze nu nog steeds en graag
wonen. Uit hun huwelijk wer-
den drie kinderen geboren en
dat zijn de drie jongens: Ruud,
Marco en Pascal die met hun
echtgenotes ervoor gezorgd
hebben dat zij Opa en Oma zijn
geworden van vijf schattige
kleinkinderen waar ze erg blij
mee zijn. Maar nu beste lezers
van ons mooi en verzorgd
nieuwsblad, weet u inmiddels
waar ik deze keer op bezoek
ben geweest? Ik zal het u zeg-

gen maar eerst overhandig ik hem de mooie KBO-
balpen als blijk van waardering voor het meedoen
aan deze bijdrage voor ons nieuwsblad.
Ik was op bezoek bij...
 
COEN VAN MELK SEF  of  Coen van den Hombergh
Julianastraat 2a
 
Frans Theeuwen

Record zachte en op één na zonnigste december 
De laatste maand van het
warme en extreem zonnige
jaar 2015 was in Limburg op
overtuigende wijze record-
zacht. Het maandgemiddelde
over dag en nacht komt uit op
maar liefst ruim 9 graden. Dit
is ongeveer zes graden warmer
dan normaal, en een normale

maandtemperatuur voor de grasmaand april. De
donkerste maand van het jaar was extreem zonnig.
In de regio Maastricht komt de zonneschijnduur in

december uit op ongeveer 95 uur: ruim het dubbe-
le aantal zonuren van normaal. Over de afgelopen
ruim honderd jaar was in de Limburgse hoofdstad
en omgeving alleen december 1948 duidelijk zon-
niger dan december 2015 met bijna 100 zonuren.
Het heeft in december 2015 op anderhalve meter
hoogte niet gevroren, en 0 vorstdagen in december
is een record. December 2011 kende in Noord- en
Midden-Limburg slechts één vorstdag, en dat was
op de luchthaven bij Beek ook in december 1974 en
1988 het geval.
                                       Bron: METEO LIMBURG

Laatste treinwagon óók voor het perron 
Hoe weet een treinmachinist dat zijn laatste wagon
voor het perron staat?
Om te zorgen dat een machinist de trein op de
juiste plek tot stilstand brengt, staan er ruitvormige
blauwe borden met cijfers langs het perron, dat zijn
de zogeheten bakborden. De treinmachinist moet
stoppen bij het bord met het cijfer dat het dichtst

in de buurt komt van het aantal rijtuigen (in spoor-
wegjargon ‘bakken’) waaruit zijn trein bestaat. Een
trein met 4 rijtuigen stopt dus bij cijferbord 4, dan
staat de hele trein langs het perron en ook zo dicht
mogelijk bij de uitgangen van het perron.
 
Ben Gelaudemans
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Op deze foto zien we Smid Toën Hegger
(1885-1976) met zijn kleinkind Nellie (geboren
1951), dochter van Cir (1920-1999) en Mia Hegger-
Thiesen (1928-2014). Ze staan voor de winkel in
huishoudelijke artikelen van de familie in de Wilhel-
minastraat/hoek Oude Venloseweg. Ook kon men
er terecht voor butagasflessen en handgrasmaaiers.
Smid Toën was –zijn bijnaam zegt het al- dorpssmid.
De smederij werd na de oorlog voortgezet door zijn
zoon Cir (‘Cirke van de smid’). Cir  maakte allerlei
attributen voor in en om het huis, zoals poorten,
hekken, waspalen en schommelconstructies. Ook
was hij hoefsmid. De penetrante geur van de ver-
schroeide hoeven was verre van aangenaam. Soms
sloeg er een paard in paniek op hol. Het was altijd
een machtig gezicht hoe de kleine Cir de paarden
besloeg. Daarnaast was hij ook een soort pedicure
voor de paarden. Dat bekappen van de hoeven
gebeurde gemiddeld één keer per maand en is te
vergelijken met het knippen en vijlen van nagels.
De kleinzonen Jan en Twan (geen zoons van Cir,
maar van Jan) runnen nog steeds een staalconstruc-
tiebedrijf aan de Rijksweg en zijn vooral voor de
bouwwereld werkzaam.
 
De foto dateert van halverwege de jaren vijftig van
de vorige eeuw (uit: collectie familie Hegger).
 

Weet je nog van toen?

Activiteiten februari en maart 

2 febr. Fietsmiddag
3 febr. Bestuursvergadering
3 febr. Kienmiddag
16 febr. Fietsmiddag
17 febr. Kienmiddag
23 febr. Nestor/Nieuwsbrief
1 mrt. Jaarvergadering
2 mrt. Bestuursvergadering
2 mrt. Kienmiddag
15 mrt. Fietsmiddag
16 mrt. Kienmiddag
22 mrt. Nestor/Nieuwsbrief

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
februari en maart weergegeven.
 

De treinreis van 2016
In het gelouf dat ut dit jaor ein echt super jaor wuurt.
Dat ederen bocht in schoeënheid kan waere geno-
me. En dat deepe aafgronde altied ein steun ziej
hebbe.
Ein geluk as ein moeije bloom ederen daag geit
kleure. Dat grieze daag ok smeis echt hieël moei
kunne zien. En dat de sfeer ederen daag dien hart
kump werme.
Dat ut ies met de schoeënheid ok wuurt doorbrao-
ke. Maar dat dien hoes ein kastieël van geborgenheid
blieft en dat vriendschap kriegen noeits ein brug te
wied is. Dat woeste rivieren altied in ut juuste spoar
waere geleid, hoe deep en oneuverkommelijk ut
water ok smeis kan zien.
Dat ut laeve dan ok noeits ein eeinzame waeg zal
zien. Dat bruggebouwe ok in 2016 ok ein kunst
meug blieve. Zoeëmaar aangeboije maar ok in
deepe genegenheid. En dat de donkere tieje altied
waere verdreve met kleur.
 
Frans Theeuwen

Denken is gemakkelijk, doen is moeilijk, en om je gedachten
om te zetten in daden is het moeilijkste ter wereld.  
J.W. von Goethe  
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Ledenmutaties 2e (ged.), 3e en 4e kwartaal 2015
Nieuwe leden (26 mei t/m 31 dec. 2015)
Dhr. W. Smets Oude Heerweg 65 Velden; Dhr. H.
Martens Burg. Van Deelensingel 17 Velden; Dhr. G.
Holthuisen Past. Joostenstraat 7 Velden; Dhr. J.
Ewalts Oude Heerweg 109 Velden; Mevr. B. Huys
Heijmansstraat 163 Blerick; Dhr./Mevr. Van Brug-
gen Hasselderheidelaan 42 Velden; Dhr. J. Hermans
Schoolstraat 68 Velden; Dhr. J. Franssen Beatrix-
straat 16 Velden; Mevr. Holthuisen Beatrixstraat 16
Velden; Mevr. D. Hafmans Rijksweg 95 Velden.
 
Leden afgemeld (26 mei t/m 31 dec. 2015)
Mevr. Verbeek-Appeldoorn Kloosterstraat 9 B Vel-
den; Dhr. F. Brueren Oude Venloseweg 115 Velden
(afgemeld 2-7); Dhr. M. Engels Markt 12 G Velden;

Dhr./Mevr. Bosboom- v/d Wekken Zwartwaterweg
11 Venlo; Mevr. Coenders-Vercoulen Burg. Van
Deelensingel 50 Velden; Dhr. L. Claessen Beatrix-
straat 46 Velden; Mevr. E. Jansen-v/d Zanden Ro-
zenhof 53 Velden; Mevr. Otjens Graaf Gerhardstraat
34 Venlo.
 
Overleden leden (26 mei t/m 31 dec. 2015)
Dhr. H. Geelen Vilgert 41A Velden; Dhr. H. Derix
Jan Verschurensingel 20 Velden; Dhr. P. Theelen
Oude Venloseweg 77 Velden; Toon Simons Meeuw-
beemd Venlo.
 
 
Totaal aantal leden per 1 januari 2016: 457

Uit de bestuursvergaderingenvan de KBO Velden

In de bestuursvergadering op 2 december 2015 en
6 januari 2016 zijn de navolgende zaken besproken:
 
In beide bestuursvergaderingen komt de kerstvie-
ring aan de orde. In de eerste vergadering wordt de
voorbereiding op de kerstviering uitgebreid bespro-
ken. In de tweede vergadering kijken we terug op
een – met 171 leden- geslaagde kerstviering. In de
evaluatie worden enkele aandachtspunten kenbaar
gemaakt waar we op het eind van dit jaar rekening
mee moeten houden.
 

Over een half jaar bekijken we of we met de huidi-
ge website van de KBO Velden verder gaan of be-
sluiten om een nieuwe website op te zetten.
 
Het bestuur ziet graag de bestuursfunctie 'plaats-
vervangend voorzitter' ingevuld. Bestuur zoekt nog
naar een kandidaat.
 
Op de oproep van de voorzitter om ideeën kenbaar
te maken voor het 60-jarig jubileum van de KBO
Velden heeft niemand gereageerd. In september/
oktober van dit jaar wordt aan dit jubileum – be-
scheiden- aandacht geschonken.
 
Besproken wordt de afdracht van contributie aan de
KBO Limburg en de Unie KBO. Gezien de voordelen
zoals: belangenbehartiging, Nestor, adviezen, cur-
sussen, het vervallen van gemeentelijke subsidie
wordt besloten om deel uit te blijven maken van de
KBO Limburg en de Unie KBO.
 
GvR
 

Sintendrismatinee op 28 november 2015 weer heel gezellig!
Vandaag is het voor de 2e keer dat we ons dans-
matinee in de Brede Maatschappelijke Voorziening
‘De Vilgaard’ houden. De 1e keer hadden we een
halve theaterzaal gehuurd en dat was toch wel wat
krap. Deze keer hebben we de hele zaal inclusief de
bühne in gebruik en dat is toch heel wat beter. Het
‘Midlife Combo’ speelt nu vanaf de bühne en ze staan
onder de gekleurde sfeerverlichting. Dat ziet er
gezellig uit. De zaal is weer mooi aangekleed door
de ijverige vrijwilligers van het dansmatinee. Ook
hebben zij weer een aantal mooie prijzen bij elkaar
gehaald en de prijzentafel, gedrapeerd met de Ra-
bobankvlag ziet er aanlokkelijk uit! Om 14.00 uur
kan het festijn dan beginnen. Voorzitter Ine opent
de middag met een welkomstwoord. Allereerst be-
dankt zij de sponsors voor de geschonken prijzen.
Daarna vraagt ze iedereen op de vloer voor de

eerste dans. Langzaamaan komen de dansers in
beweging en wordt er gedanst op de  mooie muziek
van de mannen van het ‘Midlife Combo’. Jammer
dat er niet meer mensen aanwezig zijn! Het is toch
weer heel gezellig en de mensen die er zijn, hebben
het naar de zin. Ze dansen, praten, kijken en ge-
nieten van de muziek. Om 15.30 uur is er een In-
termezzo. Dan komt Rob Allard met ‘cameraman’
Henk ten Have. Ze komen video-opnames maken
van het door Rob gezongen jubileum ‘Wuilus’ lied 6
x 11 = 66 jaar. De KBO heeft de primeur hiervan.
Na een eerste zangoefening wordt iedereen op de
vloer gevraagd en al dansend en springend tussen
de KBO-mensen zingt Rob zijn liedje en dit wordt
dan gefilmd. Ik ben heel benieuwd wat ervan ge-
worden is! Misschien kunnen we de film een keer op
onze website plaatsen? 

6



Daarna gaat het dansen verder; alles komt aan bod:
de Foxtrot, Tango, de Engelse wals, de Weense
Wals, de Losse Polka  en de Veleta.

 
 
 
 
 

Dan is het echt tijd voor de tombola en die verloopt
jammer genoeg niet helemaal naar tevredenheid.
Door tijdgebrek werden er vooraf prijzen getrokken
en dat gaat bij het bekend maken van de prijzen
niet helemaal goed. Prijzen worden niet opgehaald
en er blijven vele prijzen over. Dat leidt tot onte-
vredenheid en gemopper in de zaal bij de kopers
van de loten. Onze creatieve voorzitter bedenkt een
oplossing en opnieuw worden er weer prijzen ge-
trokken, nu via een nummer op bierviltjes. Na afloop
daarvan is iedereen tevreden. De volgende keer
zullen de winnende loten weer uit de mand van Ine
voor het oog van iedereen worden getrokken! Na
de tombola is er nog tijd voor een paar dansjes en
om 18.00 uur sluit Ine deze gezellige middag af met
een dankwoordje. Dank aan de organisatie, aan de 
vrijwilligers en aan het ‘Midlife Combo.’ Ons volgen-
de dansfestijn, het Kermismatinee, staat alweer
vast en dit is op 26 mei 2016. Wij hopen U dan weer
allemaal te mogen begroeten en breng gerust wat
dansliefhebbers mee!                
                                                                MJP.
                                                                
 KBO-leden in 2015 actief voor leefbaarheid Velden

Veel mensen uit Vel-
den en omgeving
zien nu en dan onze
KBO-leden Henk Gee-
len en Ger v. Rensch
(zie foto) wel ergens
in Velden zwerfvuil
opruimen. De (ach-
ter)buren van elkaar
zijn 3 jaar geleden
gewoon samen – ge-
heel vrijblijvend- be-
gonnen met dit initi-
atief. In principe elke

dinsdagmorgen trekken ze er op uit om in Velden
dit werk te doen en ons dorp schoon te houden.
Komen ze bijzondere zaken tegen zoals gaten in het
wegdek, verkeersmeubilair dat is beschadigd of iets
anders wat gevaar op kan leveren dan geven ze dit

even door aan de gemeente. De vrije natuur, de
rust, het extra bewegen, de contacten en de leuke
reacties onderweg, maar zeker ook het kopje koffie
om 10.30 uur maken het vrijwilligerswerk ontspan-
nen en leuk. Soms worden ze met een reactie ge-
confronteerd die een negatieve bijsmaak heeft maar
dat hoort – kennelijk- bij vrijwilligerswerk. Enig idee
hoeveel op jaarbasis door deze mensen wordt
verzameld? Schrik niet! Afgelopen jaar waren dat
162 grote vuilniszakken. Dit aantal ligt zelfs boven
het gemiddelde van de 2 jaren daarvoor.
Jammer genoeg vermindert het zwerfafval dus niet.
 
Buiten dit initiatief van Henk en Ger zijn er in Velden
nog enkele partijen (Dorpsraad, ’t Gilde en particu-
lieren) die incidenteel zwerfvuil opruimen.
 
GvR
 

Impressie Kerstviering KBO Velden 
Op dinsdag 15 december vond de traditionele
kerstviering plaats in de BMV ‘De Vilgaard’ in Velden.
De belangstelling was groot, er waren ongeveer 170
KBO-leden aanwezig. Het geheel werd verzorgd
door 'De Vrolijke Notenkrakers’ uit Venray, en met
succes. Bij binnenkomst werden wij getrakteerd op
koffie of thee met cake en als dan de middag ge-
opend is door de voorzitster gaan we van start.
Alleen al de wijze waarop de ‘Notenkrakers’ zich
presenteerden was werkelijk mooi. Met een kerst-
muts met rode lampjes op hun hoofd als versiering
kwamen ze naar binnen onder het genot van een
kerstliedje en namen plaats op de bühne. De pre-
sentator van de ‘Notenkrakers’ gaf uitleg wat er
deze middag te verwachten viel en achteraf bleek
dat hij en zijn medewerkers een goed en gezellig

programma hadden samengesteld. Tijdens de uit-
voering werden er attributen uitgedeeld in de vorm
van geluidmakende dingen zoals ratels, ringbanden
en trommels die wij mochten gebruiken als het
orkest liedjes speelde zoals: ‘Geneet van ’t Laeve’
en nog veel meer. Eigenlijk te veel om op te noemen.
Ook kon er gedanst worden waar enkelen gebruik
van hebben gemaakt. Om ongeveer 16.00 uur werd
er een pauze ingelast en konden we gaan genieten
van een drankje tegen inlevering van de van tevoren
gekochte bonnen die, als men ze niet op had weer
met terugbetaling ingeleverd konden worden bij de
kassa. En vanaf 17.00 uur konden wij gaan genieten
van een heerlijke koffietafel met verschillende
soorten brood en broodbeleg zoals vlees, kaas, jam,
en hagelslag. Wat ook mag worden gezegd is dat
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Kerstviering 2015
Frans, fijn om te horen!
 
Bij ons, als organisatie heerste best een gezonde
spanning, omdat het zowel voor de organisatie als
ook voor de beheerders van De Vilgaard allemaal
nieuw was. Wij hebben getracht er met z'n allen een
sfeervolle, gezellige viering van te maken en dat is,
zoals uit de reactie van Frans blijkt, goed gelukt.
's Morgens zorgden enkele actieve sterke mannen
voor de opbouw van de tafels en stoelen en enkele
creatieve dames voor de decoratie hiervan. Niet te
vergeten Bep voor de mooie adventskrans. Dankzij
de Jeugdinstuif was ook de bühne al mooi versierd

met groen en bloemen. Alles zag er feestelijk uit.
Voor het verdere verloop van de middag moesten
de 170 KBO-leden (wat een mooie opkomst) zelf
zorgen, door te genieten van de muziek, de drank-
jes en tot slot van de koffietafel, die dankzij de
vrijwilligers goed verliep.
Dat alles goed ging, was ook mede te danken aan
de prettige samenwerking met de beheerders van
De Vilgaard en Peter Bouten. Onze dank hiervoor.
We hopen het volgend jaar weer net zoveel, of liever
nog meer, KBO-leden te mogen begroeten.
 
Annie, Gerda,Bep, Chrit en Nardje

de vrijwilligers allemaal zonder uitzondering op een
geweldige manier hebben gezorgd om aan iedere
tafel tijdig aanwezig te zijn voor het bezorgen van
wat nodig was voor de koffietafel. Een klein (min)-
puntje wil ik namens een gedeelte van publiek toch
ook even vermelden. Het veelvuldig maken van
foto’s (flitsen en bewegen) komt de sfeer in de zaal
niet ten goede. Na de koffietafel gaan de ‘De Noten-
krakers’ ons verlaten, onder een luid applaus voor
het optreden tijdens deze middag.
 

Ook mogen wij niet vergeten om een dankwoord te
zeggen aan die leden die deze onvergetelijke middag
hebben georganiseerd. En bij deze gelegenheid
wensen alle leden van de KBO Velden elkaar een
Zalig Kerstfeest en tevens ook een zalig en vooral
een gezond en een gelukkig 2016.                      -
                        
 
Frans Theeuwen 

De blauwe envelop
De Belastingdienst wilde al aan
het einde van 2015 stoppen
met het per post verzenden van
de definitieve beschikkingen
van de zorg- en huurtoeslag. In
plaats daarvan wilde ze uitslui-

tend nog gaan werken via de digitale Berichtenbox
in www.MijnOverheid.nl. Maar de blauwe envelop
van de Belastingdienst blijft nog even. Na vele
protesten is de maatregel voorlopig uitgesteld, en

krijgt u nog zeker 2 jaar lang de post op papier.
Voor bepaalde belastingbetalers blijft ook daarna
nog maatwerk mogelijk tijdens de geleidelijke in-
voering van het elektronische berichtenverkeer.
Mensen zonder computer zullen in de verdere toe-
komst iemand moeten machtigen om voor hen de
post van de Belastingdienst via de genoemde Be-
richtenbox te kunnen ontvangen. Tegen die tijd
komen we er wel weer op terug.
 


