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Geslaagde workshop ‘kerststuk’ KBO Velden
juiste gereedschappen, op dinsdag 12 december om
14.00 uur naar de Brede Maatschappelijke Voorziening De Vilgaard.
Onder leiding van Nelly Geurts en haar collega
Jacqueline werd er ijverig gewerkt, om er met het
groen, de ballen, lichtjes en bloemen ook echt iets
moois van te maken. Voor velen was het namelijk
de eerste keer dat ze zoiets maakten.
Na een korte pauze voor een kopje koffie of thee,
werden de laatste details aangebracht.
Tenslotte kon iedereen alles bewonderen want het
waren prachtige bloemstukken. Allen waren gemaakt naar één voorbeeld maar er stonden 25
verschillende creaties, die met de Kerst de huiskamers zullen sieren.
Voor de eerste keer werd er door onze KBO een
workshop gehouden voor het maken van een
kerststuk. Er was voldoende belangstelling om deze
middag tot een succes te maken. Er kwamen in
totaal 25 dames (helaas ontbraken de mannen deze
middag), al dan niet met het nodige groen en de

Al met al kan er worden teruggezien op een geslaagde workshop die zeker voor herhaling vatbaar is.
Nardje Lenssen

Samenwerking ouderen-jongeren
In het kader van de samenwerking tussen ouderen en jongeren werden er
op 13 december evenals
het vorig jaar kerststukjes
gemaakt door de kinderen
van groep 1/2 samen met
de ouderen. 's Morgens
om half negen werden wij
welkom geheten met koffie en een koekje. De kinderen hadden zelf de potjes of glaasjes geregeld.
Wij zorgden dat deze werden gevuld met oase zodat we om 9 uur, gewapend
met snoeischaar en aardappelmesje, richting de
klassen konden. Ook hier hadden de kinderen weer
zelf voor groen en versiering gezorgd. Verder was
er veel groen, dat over was van de vorige dag, dat

wij zelf mochten meenemen van de workshop
'kerststuk maken'. Er waren 4 groepen, 2 voor en
2 na de pauze. In elke groep 5 'oma's. De kinderen
vonden het erg leuk om te doen, trouwens wij zelf
ook. Er kwamen de mooiste creaties tevoorschijn.
Om het stukje nog mooier te maken, mocht ieder
kind op het einde nog een paar echte bloemen
uitzoeken, geschonken door Cosmos Bloemsierkunst, en een kerstmannetje of ster of andere mooie
versiering, geschonken door oma Annie. Alles werd
tentoongesteld op de vensterbanken in de gang en
zag er echt feestelijk uit. Nadat alle klaslokalen weer
schoongeveegd waren, konden we terugzien op een
geslaagde activiteit die zeker voor herhaling vatbaar
is. De kinderen beloofden als tegenprestatie te
komen optreden tijdens de kerstviering van de KBO,
zoals reeds was afgesproken. Ook dit was erg mooi.
een 'oma'

Nieëjaorswins
Wat zal kômme kin ik óch neet vertelle.
Ik heb neet de gave um de toekoms te veurspelle.
Wat 2018 óch bringe zal weit ik neet.
Good of slech, vreugde of verdreet.
Maar als ik ein toverstekske had
dan toverde ik al ut goje op óch pad.
Zonneschien. vuel leefde,
ein góije gezóndheid en vuel vreugd,
ein jaor vol vrindschappen en vuel deugd.
Ik zoel alles wille toveren waat óch hertje zoel willen.
Ik zoel pien en einzaamheid willen stillen.
Mar groeët is mien verdreet
want zón toverstekske heb ik neet.

Ein gelukkig niejjaor op mien manier, on my way.
Ik wins en haop det in 2018 al óch druime en winse
Auk zonder miene hocuspokus oét zulle kómme,
vur alle minse.

Names ut voltallige bestuur:
Ein zalig niejjaor in góije gezóndheid.
Ine Jacobs, voorzitter

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 KBO Velden
Extra seniorenmiddag 100 jaar IVO.
Toneelmiddag voor de vrijwilligers, als dank voor
hun inzet.
Workshop 'kerststuk maken', voor herhaling vatbaar.
Onze vereniging is financieel gezond.
Subsidies van de Dorpsraad (Velden schoon) en
Gemeente Venlo.
De locaties voor kienen en koersbal zijn helaas
noodgedwongen verplaatst.
Voor het jaar 2018 staan nieuwe uitdagingen
op het programma:
Op dinsdag 2 januari was er weer een gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst. Om 14.00 uur werden zo'n
45 leden in de foyer van BMV De Vilgaard ontvangen
met koffie/thee en een Veldense 'waffel'.
Enkele leden moesten wegens ziekte of ongeval
helaas verstek laten gaan. Voorzitter Ine liet nog
even het afgelopen jaar de revue passeren. Naast
de vaste activiteiten die wekelijks/maandelijks
worden gehouden -en waar veel vrijwilligers zich
voor inzetten- zijn er activiteiten die de voorzitter
even extra benadrukt.

Project ouderen en gezond ouder worden/bewegen/valpreventie/levenseinde.
Huur/gebruik ruimten in de Rozenhof voor KBOactiviteiten.
Nieuwe Europese privacywetgeving.
Project Jan Linders, actie om onze kas te spekken/
wie wil mee oppakken?
Onder het genot van een hapje en een drankje werd
er nog gezellig nagekeuveld en om ± 17.00 uur
vertrok iedereen weer voldaan richting het thuisfront.

Genoemd worden: Enquête voor nieuwe activiteiten. Weinig respons, conclusie: we doen het tot nu
toe blijkbaar goed.

N.L.

Computer- en tabletcursussen in Velden
Vanaf 19 februari 2018 in Velden aan
de Vilgert 21A:

•Woensdagmorgen cursus 'Een bijzonder fotoboek
maken in 8 lessen' (info: 077-473 2112).

•Maandagmiddag: tablet en smartphone, zowel iPad
(info: 06 29 10 19 25) en Android (info: 06 53 63
89 14), met eigen tablet.

Gratis computerspreekuur
Vanaf februari elke 1e en 3e dinsdag van de maand
gratis computerspreekuur van 9.30-11.30 uur, en
wel op 6 en 20 febr., 6 en 20 mrt., 3 en 17 april, 22
mei en 5 juni 2018.

•Donderdagmorgen de Basis- of beginnerscursus
Windows 10, of overstappen naar Windows 10, op
woensdagmiddag (info: 06-12 21 10 08).

Meer weten?
Bel voor informatie en aanmelden genoemde telefoonnummers of mail naar klaslokaal06@livemail.nl

•Donderdagmiddag workshop 'Digitale foto’s overzetten' (info: 077-472 2324).
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Brief van "Frenske" v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 7
van 1-15 maart 1949

heef nu joeks zat en konraate jan die word nu kinderjufrouw want die geef iedere middag zein kleine
om één uur een niej pakje siegarettevloeitjes van
zeve sent en savos om zeeve uur heef hei ze allemaal
uitgetrokke en nu zeg jan dat hei hem goetkooper
niet stil kan halde en de arme sjaak van aarde frans
heef met voedballe zein been gebroke maar nu hoef
hei lekker niet indiens en nu zegge ze dat hei zig
ekspres gebrooke heef en toen was ut een een maar
toen kreeg duuf sraar zein vrouw de bal tege de
hersus en die lig nu met hersusschudding in bet en
nu is ut twee een maar hermkus sjeng is nu kampijoen boomzaager wand die heef een boom gezaag
en hem presies op de eelektriesse drade late valle
en toen zat gans velde zonder lig en toen kreeg hei
ook nog een preses van 100 gulde omdat hei geen
vergunnink hat om een kapodde boom om te zaage
en nu jonges weet ik van alles niks meer alleen dat
de veldusse in veldele 3 eerste preize op de vasteavond bal hebbe gekreege een voor de kanbste
vrouw en een voor de leukste man en een voor de
joeksigste troep vinde jullie dat niet leuk en nu ga
ik naar bed en wens jullie allemaal heel veel groete
van jullie eeeeeenig liefhebbende "FRENSKE".

Liefe jonges!
pijeer van dikke mik is met zein fietst
bei timmergraat hardstikke hart
teege een boom aangereeje en toen
kreeg hei ok nog beina een preses omdad zein agterlig van agter niet meer brandde en jan van flinsenberg zeine sjeng uit de koestraat heef beestige
joeks gehad die moes gekeurt worre voor soldaad
en nauw is ie presies 6 mielimeter te groot en ik vint
dat zein eige vader dat schult is want dan hat hei
hem smorges voor de keuring met een vuurhamer
op zein kop moette timmere dan hat hei presies te
weinig gehat en dat zeg joepie van de koster ook
en op de krosselt is een niej werelt wonder bezig
want daar heef vaader peeters zig met kersmis de
tande laate trekke allemaal nou zein der al 3 nieje
tande doorgekome en 2 melktantjes en o jonges
hebbe jullie ut al gehoort van de kleine van an van
smittoon die is de laatste maand maar één ons
beigekome en wullemke van jan van timmerwullem
was helemaal niks beigekome maar die is ok dik
genoeg en pijeer van tummerwullem die wort
kampijoen die heef nu al het neegende kintje en die

F.V.

Hoe rust je beter uit?
Doe je dat met vroeg naar bed gaan of met uitslapen? Er zit een vorm van waarheid in grootmoeders
gezegde dat de uren voor twaalven dubbel tellen.
Na een avond vroeg naar bed ben je beter uitgerust
dan na een ochtend uitslapen. Dat komt doordat ons
lichaam is ingesteld om te slapen als het donker is.
Als het licht wordt dan stopt de productie van het
hormoon melatonine bijvoorbeeld, waardoor het
lichaam klaarwakker wordt. Gemaakt om wakker te

worden. Als gevolg daarvan worden er processen in
gang gezet, zoals een actieve stofwisseling die horen
bij wakker zijn. Dat maakt het moeilijk om bij het
uitslapen diep genoeg te slapen om echt te rusten.
Het natuurlijke patroon volgen van slapen als het
donker is, maakt je fitter.
Ben Gelaudemans

Uniforme AVG wetgeving in Europese Unie
Wellicht hebt u via de
media al iets vernomen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywetgeving is per 25 mei
2018 in de hele Europese Unie van toepassing en
vervangt de huidige 28 verschillende wetten in de
Europese Unie. Ook onze huidige Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) is dan niet meer van
kracht. Om deze wetgeving te realiseren dient er
nog een hele weg bewandeld te worden.

navolgende 2 voorbeelden wordt weergegeven waar
we als KBO Velden zoal aan moeten denken.
In de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ is bijvoorbeeld een speciaal artikel opgenomen over de toestemming die mensen
voortaan moeten geven om hun persoonsgegevens
te laten verwerken. Dat betekent onder andere dat
foto’s, video’s, teksten van personen of instanties
en persoonlijke gegevens niet meer zonder toestemming van betreffende partijen verwerkt mogen
worden.
De gehele wetgeving is heel uitgebreid en er zitten
ongetwijfeld nog veel haken en ogen aan. In hoeverre deze wetgeving de senioren/ouderen raakt, is
op dit moment nog niet precies bekend. Als we alleen bovenstaand voorbeeld eens projecteren op
onze Nieuwsbrief, de website en onze ledenadmini-

Wat houdt deze nieuwe AVG heel globaal voor ons
als KBO in? Al vele jaren wordt aan deze nieuwe
wetgeving gewerkt en u zult begrijpen dat het heel
veel tijd vergt om de vele bestaande wetten (28)
om te zetten in een nieuwe, uniforme wet. In de
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stratie, hoe ziet het geheel er voor ons als KBO dan
uit? Voor de Nieuwsbrieven en de website maken
we zelf teksten en foto’s, we kopiëren soms teksten
en foto’s van derden waar wij meestal de bron bij
vermelden en we plaatsen soms telefoonnummers
en mailadressen. Wij -als redactie- hebben alleen
maar de intentie om onze senioren/ouderen informatie over activiteiten of over zaken die onze leden
interessant vinden te verstrekken. Als redactie
vragen wij voor plaatsing van een foto in een verslag
van de Nieuwsbrief of op de website aan betrokkene(n) meestal niet speciaal toestemming. Zou
soms ook moeilijk zijn, denk daarbij maar eens aan
een groepsfoto in een reisverslag. Bij artikelen zoals
‘Op bezoek bij’ krijgen de betrokkenen wel vooraf
dit artikel te lezen en ze kunnen dan wijzigingen /
aanvullingen kenbaar maken. De gegevens in de
ledenadministratie werkt onze penningmeester uit.
Het dagelijks bestuur van onze KBO en de KBO
Limburg kunnen deze gegevens eveneens raadple-

gen. Zonder toestemming van het KBO-bestuur en
van onze leden mag de ledenadministratie niet voor
andere doeleinden (bijvoorbeeld actie voor het
kiezen van een gezamenlijke energieleverancier)
worden gebruikt. Deze gang van zaken heeft in het
verleden nooit tot problemen geleid. In de Nieuwsbrief van mei of juni 2018 komen we nog terug op
deze nieuwe privacywetgeving.
Zijn er leden die kenbaar willen maken dat er geen
persoonlijke gegevens of foto’s meer in de Nieuwsbrief of op de website mogen worden geplaatst, geef
het dan gerust even door aan voorzitter Ine Jacobs
077-472 9057 of aan Ger van Rensch (redactie)
077-472 1797.

Redactie Nieuwsbrief

Test je positieve gezondheid
Na mijn pensionering hebben we jaarlijks twee
bijeenkomsten met de vakbond CNV voor senioren/
ouderen. Aan de voorjaars- en najaarsvergadering
wordt een interessante excursie gekoppeld. De
partners zijn eveneens van de partij. Bij de najaarsvergadering hebben we een bezoek gebracht aan
de Veiligheidsregio Venlo-Noord aan de Nijmeegseweg in Venlo. Naast de vergadering komen een
aantal zaken aan de orde die met veiligheid/gezondheid hebben te maken en ook interessant zijn voor
onze leden. Onderstaand ga ik heel summier in op
de ‘Veiligheidsregio’ en op het onderdeel 'Limburg
Positief Gezond'.

In een schema (zie foto) worden zes lichaams- en
karaktereigenschappen benoemd waar je lichaam
dagelijks mee te maken heeft. Genoemd worden:
Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving,
Kwaliteit van het leven, Meedoen, Dagelijks functioneren. Deze hoofdgroepen worden verdeeld in
subgroepjes (teksten) zoals: genieten, gelukkig zijn
etc. Als je elk onderdeel afzonderlijk een score van
1 tot en met 10 geeft, kun je een beetje volgen hoe
je karakter in elkaar zit. Voorbeeld: Meedoen: Je
scoort 49 punten - gemiddeld is dat 49: 7= 7. Als
je wilt, probeer het eens zelf of met een collega.

Veiligheidsregio Limburg Noord
De Veiligheidsregio is voor het bestrijden/beperken
van rampen (bijvoorbeeld: overstroming van de
Maas in 1993 en 1995). De Veiligheidsregio omvat
alle gemeenten tussen Susteren en Mook. De 15
burgemeesters vormen samen het bestuur. Totaal
15 wethouders vormen het bestuur van de GGD. Op
de 1e verdieping van het pand aan de Nijmeegseweg
42 te Venlo bevindt zich het crisiscentrum van de
Veiligheidsregio. We brengen tijdens de bijeenkomst een bezoek aan deze ruimte en krijgen tekst
en uitleg hoe de procedure van bijvoorbeeld een
extreem hoge waterstand van de Maas er globaal
uitziet.
Limburg positief gezond
Wellicht hebt u via de media eind vorig jaar vernomen dat Actiecentrum Limburg Positief Gezond
samen met Provincie Limburg 'De week van de
Positieve Gezondheid' hebben gehouden.

Bron: www.limburgpositiefgezond.nl/week-van-depositieve-gezondheid
GvR

4

Weet je nog van toen?
ting. In 1934 huurt Petrus Reijnders de boerderij in
Velden die op dat moment eigendom is van de familie Thijssen. Die familie (moeder en vier kinderen)
vertrekt in dat jaar naar Langenboom waar dochter
Paula (later kloosterzuster in Mariadal) een aanstelling krijgt als onderwijzeres.
Na hun trouwen in januari 1935 wordt met een
gemengd bedrijf de kost verdiend. Tussen 1935 en
1954 krijgt het gezin Reijnders 8 kinderen: Hay,
Mies, Jo, Piet, Ger, Nelly, Riny en Marietje. Op dit
moment leven nog alleen de laatste 4 kinderen.
In 1954 is het even spannend. In dat jaar wil de
familie Reijnders de boerderij kopen. De familie
Thijssen (moeder en 2 dochters wonen in Langenboom, een zoon in Oss en dochter Paula in klooster
Mariadal in Venlo) wil echter niet tot verkoop overgaan. De familie Reijnders besluit dan om te emigreren. De papieren hiervoor zijn gereed en de
plaatsen op de boot al gereserveerd. 's Avonds om
kwart voor twaalf op de dag vóór de vertrekdatum
geeft de familie Thijssen alsnog groen licht aan de
familie Reijnders om de boerderij Hasselt C169 en
bijbehorend land te kopen. En zo blijven vader,
moeder en de 8 kinderen toch in Velden.
Na het overlijden van moeder Frieda in 1992 blijft
zoon Mies alleen in de boerderij wonen. Achterstallig onderhoud eist haar tol en zeker na de dood van
Mies in 2014 treedt snel verval in. Na ruim drie jaar
leegstand moeten de erven besluiten om tot sloop
over te gaan ter voorkoming van instortingsgevaar.
Daarmee is een oude vertrouwde boerderij uit het
straatbeeld verdwenen. Een pand met een historie
die veel verder teruggaat dan het bouwjaar doet
vermoeden. Daarover meer in de volgende Nieuwsbrief.

Het zal veel Veldenaren ongetwijfeld zijn opgevallen
dat de boerderij van de familie Reijnders aan de
Oude Heerweg is gesloopt. Een grote vlakke bouwkavel is overgebleven, die de erven Reijnders zullen
verkopen en waarop 1 of 2 woningen mogen worden
gebouwd. De sloop van deze boerderij die in 1837
werd gebouwd, is een goede aanleiding om eens
even in de tijd terug te kijken. Onlangs sprak ik Nelly
-een van de kinderen van de familie Reijnders- die
momenteel in Duitsland woont.
Via haar vernam ik onder andere het volgende. Haar
vader (in Velden beter bekend als 'Pierke') is geboren in Meerlo in 1901 en is op 86-jarige leeftijd
gestorven in Velden. Terloops geeft Nelly nog aan
dat in de familie van oma’s kant in Meerlo de naam
Peters zit verweven. Vandaar dat onze secretaris
Marie-José Peters ook gerelateerd is aan de familie
Reijnders: haar opa (Peters) trouwde met de moeder van Pierke, nadat zij weduwe was geworden.
Moeder (in Velden alom 'Frieda' genoemd) is geboren in Well in 1910 en is 81 jaar oud geworden.
Bij Frieda (Koppes) thuis in het buurtschap Elsteren
hebben ze destijds veel tegenslag gekend. Van de
7 kinderen binnen het gezin Koppes stierven 4
kinderen en een aangenomen nichtje in de leeftijd
tussen de 16 en 21 jaar aan tuberculose. Frieda en
haar man hebben overigens ook een tijdlang gescheiden moeten leven ter voorkoming van besmet-

De mooie oude foto bij dit artikel ontving ik van
Riny. Duidelijk is te zien dat de Oude Heerweg nog
niet is geasfalteerd.

GvR

Um euver nao te dinke…
Weej zitte taegswaordig vaster in ut verkier dan in
de gevangenis.

Den tied geit veuroet, allein in dien gedachte kinste
truuk.

De misdaad is al georganiseerd, nou de pliesie nog.

Waen ut letst lacht geit teminste loestig doeëd.

Praote zonder te dinke is as scheete zonder te
richte.

Alles wat umhoeëg geit kumpt ok waer nao onder,
behalve mien gewicht.

Niks is zoeë ierlijk verdeild as ut verstand, idderein
dinkt dat we d’r genog hebbe.

Ut is altied beej ut alder waere dat we probere um
jong te blieve.

Veur ontevreeje minsen bestaon gen gemekkelije
steul.

Frans Theeuwen
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Uit de bestuursvergaderingen van dec. 2017 en jan. 2018
Frans Vousten meldt dat hij 6
nieuwe leden heeft ingeschreven.

Nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie elders in deze Nieuwsbrief) komt aan de
orde. We blijven de regelgeving volgen. Rond mei
maken we een protocol hoe we als bestuur omgaan
met deze regelgeving en hoe de belangen van onze
leden voldoende behartigd kunnen worden.

De activiteiten: kerststukjes
maken (12 december 2017),
de kerstmiddag (19 december
2017) en de nieuwjaarsreceptie (2 januari 2018)
worden geëvalueerd. De belangstelling voor het
kerststukje en de kerstmiddag is prima. Beide activiteiten zijn goed verlopen. Ook de nieuwjaarsreceptie is gezellig, maar de opkomst valt een beetje
tegen. De commissie bekijkt of hier een volgende
keer iets aan gedaan kan worden.

Voorbereiding vindt plaats voor de Algemene Ledenvergadering op 6 maart 2018. In verband met
de verbouwing van Het Wapen van Velden (Bouten)
wordt de vergadering deze keer in de Brede Maatschappelijke Voorziening gehouden. Rond 20 januari 2018 zorgt het dagelijks bestuur voor het opstellen van de (concept) agenda en voorbereiding van
de jaarstukken. Op 20 februari 2018 gaan de jaarstukken samen met de Nieuwsbrief en het KBO-PCOB Magazine naar onze leden.

Nieuwe ontwikkelingen omtrent verplaatsing activiteiten of nieuwe activiteiten van de KBO Velden
worden besproken.
Kienen tot april 2018 bij Hostellerie De Maasduinen
op de 1e en de 3e woensdag. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.
Koersballen tot april in de Rozenhof. Daarna bekijkt
de nieuw te vormen beheercommissie wat de mogelijkheden zijn.

De printer van de KBO die meer dan 12 jaar oud is,
functioneert niet meer naar behoren. Bekeken wordt
om een eenvoudige laserprinter aan te schaffen voor
eigen kopieerwerk (jaarstukken, activiteiten etc.).
De diverse data voor gebruik/huur van de diverse
ruimten in de Brede Maatschappelijke Voorziening
worden doorgenomen. Aan de beheerder van de
BMV wordt de definitieve lijst voor het jaar 2018
verstrekt.

In januari worden sprekken gevoerd met de bedrijfsleider van Jan Linders. De KBO Velden is door
de directie van Jan Linders uitgekozen om in 2018
een aantal keren activiteiten met producten van Jan
Linders te organiseren. Voor het bedrag dat de KBO
hiervoor ontvangt, kunnen extra activiteiten voor
onze leden worden georganiseerd. Ideeën en vrijwilligers die willen helpen, zijn welkom.

GvR

Automatische incasso’s in 2018
Onze penningmeester maakt 1 keer per jaar de automatische incasso’s aan onze leden kenbaar.
In onderstaand overzicht is een en ander weergegeven.
MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) 23 januari € 40,-; Contributie 6 februari € 24,-; Biljarten 6 maart
€ 40,-; MBVO 8 mei € 40,-; MBVO 11 september €40,-.
Cor van der Zanden

Nieuwe vrijwilligersverzekering Gemeente Venlo
Gemeente Venlo heeft een collectieve verzekering voor de vrijwilligers.
Per 1 januari 2018 is Meeus Assurantiën geen aanbieder meer, maar
is Centraal Beheer de nieuwe verzekeraar.

informatie over de nieuwe vrijwilligersverzekering.
De verzekering geldt zowel voor vrijwilligers, mantelzorgers als scholieren die een maatschappelijke
stage lopen.
Definitie vrijwilliger: U bent een vrijwilliger als u
onbetaald en niet verplicht in georganiseerd verband werkzaamheden verricht voor anderen en/of
de Venlose samenleving.

Vrijwilligers automatisch verzekerd
Vrijwilligers en organisaties hoeven zich voor de
verzekering niet aan te melden. In dat opzicht
verandert er niets t.o.v. de oude situatie. Ook de
polisvoorwaarden van de nieuwe verzekering lijken
op de oude. Natuurlijk zijn er veranderingen: u moet
zich bijv. voortaan bij een andere aanbieder melden
indien u schade hebt. Vanaf begin 2018 vindt u op
www.venlo.nl/vrijwilligersverzekering de volledige

Een vertegenwoordiger van Centraal Beheer zal in
twee informatiebijeenkomsten (in januari) de diverse partijen in de gemeente Venlo nader informeren.
GvR
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Zónder Gild genne Gekke Maondaag!
voor activiteiten ten bate van de gemeenschap. Ook
heeft een groepje gildebroeders het onderhoud van
de begraafplaats aan de Molendijk op zich genomen.
Bij gelegenheid van de viering van het 575-jarig
bestaan in 2014 heeft het Gilde de schutterij nieuw
leven ingeblazen. Inmiddels heeft het koningsschieten voor het derde jaar op rij plaatsgevonden en dit
jaar zal voor het eerst met de nieuwe aangeschafte
schuttersbuks geschoten worden.
Gekke Maondaag is ontstaan als een ‘protest’ van
jonge mannen tegen de gildefeesten, waar alleen
oudere mannen aan deelnamen. Niet zozeer dat de
jongeren die ‘drinkebroers van het gilde’ hun plezier
misgunden, maar vooral omdat ze zelf niks te vieren
hadden en wel tijdens de Gildedagen alle werk op
de boerderij konden opknappen. Grote boerderijen
hadden in die tijd meerdere inwonende knechten en
meiden. Van oudsher lagen in Schandelo meerdere
grote boerderijen in elkaars nabijheid. De jongens
pikten het niet meer dat ze van de Gildefeesten
waren uitgesloten en ze trokken hun eigen plan.
Wat doe je als niks hebt om feest te vieren? Dan
trek je rond en onder het uithalen van allerlei ‘gekke fratsen’ haalden ze geld en worst op. Vanuit
Schandelo trokken ze zo naar het dorp waar de worst
in een café werd gebraden. Van het opgehaalde geld
werd het bier betaald. Met Schandelo als bakermat
kent de Gekke Maondaag een traditie die -afgaande
op de oude gebruiken- ver in de tijd terug gaat. Klein
begonnen maar uitgegroeid tot het geweldige
volksfeest dat het nu is. Met de oprichting van De
Wuilus in 1950 is hier een stevig fundament voor
gelegd. In het prille begin ging het eigenlijk alleen
om het organiseren van de optocht. In de loop van
de tijd zijn hier heel wat succesvolle happenings bij
gekomen. Denk maar aan de Liedjesaovend, de
Zittinge, Prinsebal en Prinsereceptie en het Dansgardefestival. In de Wuiluskrant passeren al die
evenementen de revue. Ook de jongere jeugd laat
zich niet onbetuigd en met de Jeugdraod, het
Jeugdtrio en de Dansgarde van de Jeugdinstuif heeft
de Gekke Maondaag waardevolle aanvullingen gekregen. Velen zetten zich ervoor in om er elk jaar
weer geslaagde evenementen van te maken.

Vijf Gekke Maondaagvierders beelden de kern van
Gekke Maondaag uit en de fontein staat symbool
voor bruisend Velden
Op het moment dat deze Nieuwsbrief bij de lezers
op de mat ploft, zijn de feestdagen van het St.Sebastianusgilde nog in volle gang. Toch kijkt heel
Velden al uit naar de Gekke Maondaag. Het lijken
elkaars tegenpolen, toch zijn beiden door de traditie
sterk met elkaar verbonden. Karakteristiek voor
Velden; eigentijds ingevuld en met respect voor de
traditie.
De oorsprong van het Veldense Gilde gaat terug tot
1439, toen aan de vooravond van 15 augustus een
‘suster ende broederschap’ werd opgericht. Dat
weten we dankzij het ‘extractum uit het alderoudste
Gildeboeck, opgeschreven in 1735 door pastoor
Wolters. Eeuwenlang is het Gilde de enige vereniging in Velden. Zij heeft als taken het beschermen
van de inwoners en het elkaar onderling helpen in
tijden van ziekte en andere rampspoed. Daarmee
fungeerde het Gilde vooral als sociaal vangnet. De
gildebroeders ‘beloonden’ zichzelf een keer per jaar
voor hun inzet door gezellig met elkaar te feesten,
waarbij het bier rijkelijk vloeide. Maatschappelijk
betrokken en actief is het gilde zeker. Een voorbeeld
daarvan uit het verleden is de betrokkenheid bij de
bouw van het klooster en de meisjesschool in 1912.
Voor dit doel verkreeg het Gilde in 1911 rechtspersoonlijkheid. Maar ook nu zijn er in het oog springende activiteiten, waarvoor het gilde of gildebroeders (mede) het initiatief hebben genomen. Zo is
de actie ‘Velden Samen Schoon!’ opgezet. De opbrengst die de gemeente hier tegenover stelt, wordt
in samenwerking met Dorpsraad Velden ingezet

Maar eerlijk is eerlijk: de optocht blijft toch het
hoogtepunt, ofwel: ‘de parel ván ózze Gekke Maondaag’, zoals een oud-vorst van de Wuilus het heeft
gezegd. Gekke Maondaag hoort bij Velden en zit
diep in de genen van de Veldenaar.
HL

"Het leven moet met liefde en humor worden geleefd: liefde
om het te begrijpen en humor om het te dragen."
7

Kerstmiddag KBO sfeervol en gezellig
Traditiegetrouw hielden we weer onze jaarlijkse
kerstmiddag. Deze vond plaats op dinsdag 19 december in de Brede Maatschappelijke Voorziening
De Vilgaard. Om 14.00 uur hadden ±155 personen
plaatsgenomen aan de feestelijk gedekte tafels.
Onder het genot van een kopje koffie of thee met
heerlijke cake werd er geluisterd naar het mooie
welkomstwoord van onze voorzitter. Vervolgens
was er een optreden van zo'n 90 kleuters van Basisschool De Startbaan. De groepen 1-2 zongen
mooie kerstliederen en speelden het kerstverhaal.
Hierna volgde nog een groepje peuters van Kinderdagverblijf De Blokkendoos. Na een korte pauze
werd de middag verder opgeluisterd door Margot

Verbeek met haar man Wiel als begeleiding. Voor
de pauze bestond het programma uit sfeervolle
kerstliedjes, na de pauze werden het liedjes die ook
de saamhorigheid van zo'n middag echt ten goede
kwamen. Om kwart voor vijf werden de tafels
klaargemaakt om daarna te genieten van een
heerlijke broodmaaltijd.
Tot slot wenste onze voorzitter iedereen fijne
feestdagen, maar niet alvorens ze ons nog even
trakteerde op het mooie kerst (droom) verhaal zoals
dat in onze tijd zich zou kunnen afspelen. Het was
weer een mooie, sfeervolle en gezellige middag.
N.L.
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