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Senior van het jaar

Het is gebruikelijk dat op de Seniorenzitting van de
Gekke Maondaagvereineging De Wuilus de Senior
van het jaar bekend wordt gemaakt. Op zondag 19
november 2017 zijn vele senioren in de Brede
Maatschappelijke Voorziening ‘De Vilgaard’ samengekomen om de Seniorenzitting met uitreiking van
de onderscheiding voor de Senior van het jaar bij
te wonen. Vlak voor de pauze is dan het moment
aangebroken dat voorzitter Ine Jacobs van de KBO
Velden een man of een vrouw op de bühne roept.

Dit jaar is Bep Felten de gelukkige die deze onderscheiding krijgt uitgereikt. Geheel verrast is ze,
omdat ze dit helemaal niet heeft verwacht. Ook dat
haar kinderen ineens verschijnen, kan ze helemaal
niet bevatten.
Enkele bijzonderheden: Naast de zorg voor haar
familie heeft Bep zich ook altijd voor anderen ingezet. Met al haar kennis en levenswijsheid heeft ze
veel mensen geholpen en bijgestaan met:
•Raad en daad en
•Naald en draad.
Daarnaast is Bep jarenlang bestuurslid en vrijwilliger
geweest bij de Afasie Vereniging. Tegenwoordig is
Bep vooral actief als vrijwilliger in de Rozenhof, de
KBO (onder andere als bestuurslid), het vrijwilligerscafé aan de Bolwaterstraat, en in haar eigen buurt.
De gezamenlijke versieringen in de Scholtisstraat
en de zorg voor elkaar is aan Bep wel toevertrouwd.
Na de toespraak reikt Prins Jenne d’n Ièrste haar de
onderscheiding uit.
Na haar dankwoord en na afsluiting van het officiële
gedeelte maken velen van de gelegenheid gebruik om Bep persoonlijk te feliciteren.
Ine en Ger

Nieuwsbrief van de KBO Velden
Deze Nieuwsbrief is alweer de 10e die dit jaar uitkomt. Als redactie mochten we evenals andere jaren
weer vele positieve reacties ontvangen. Altijd mooi
om dit te horen. Natuurlijk is het zo dat de redactie
veel tijd en moeite steekt in de Nieuwsbrief, maar
zeker mag ook niet onvermeld blijven dat tegenwoordig meer en meer leden kopij en foto’s aanleveren. Daar zijn we dankbaar voor. Mede daardoor

is het mogelijk om een mooie Nieuwsbrief aan te
bieden aan onze leden. We kunnen echter altijd
geschikte kopij en foto’s gebruiken. Beschikt u over
een artikel of hebt u mooie foto’s voor de Nieuwsbrieven voor het komende jaar? Laat het even weten
aan iemand van de redactie.
De redactie

Ontspannen middag met de toneelclub uit Horst
Al voor de 3e keer komt de toneelclub 60+ uit Horst
naar Velden om op te treden voor de KBO. Het
mooie aantal van 130 vrijwilligers en andere leden
van KBO zijn op 28 november 2017 naar de Brede
Maatschappelijke Voorziening gekomen om weer
twee toneelstukken van de groep uit Horst te bewonderen.

Als ze een briefje vinden van Annie, de vrouw van
een veehandelaar uit Cuijk weten ze het helemaal
zeker: De mannen hebben er een potje van gemaakt. Gelukkig gaan de dames ook niet helemaal
vrijuit. In de tijd dat de mannen in Den Bosch zijn,
komen de ‘brievendrager’, de kremer met zijn zeep
en de verzekeringsagent toch wel wat te vaak bij
deze dames op bezoek.
In de pauze is er gelegenheid om gezellig met elkaar
bij te praten.
Na de pauze volgt een toneelstuk dat zich rond 1950
afspeelt: ‘Piet op Vrejersveut’. Piet die als eerste
opkomt, houdt zich zoals hij zegt ‘van de domme’.
Al gauw gaat hij op de ‘jats’ met onbekende bestemming. Cis de huishoudster, Toon en An, Lien en Lot
en ook d’n Deken die regelmatig op bezoek komt,
zijn heel nieuwsgierig waar Piet toch wel uithangt.
In de tussentijd wil d’n Deken Cis overhalen om bij
hem huishoudster te worden.
Ook Lot laat in die periode duidelijk merken dat hij
een oogje op Lien heeft.

Voorzitter Ine Jacobs opent even na 14.00 uur deze
middag en heet iedereen van harte welkom. In het
bijzonder spreekt ze dank uit voor het vele werk wat
de vrijwilligers voor onze vereniging doen.
Voordat ze de mensen van het toneel aankondigt,
geeft ze aan dat eigenlijk de bedrijfsleider van Jan
Linders op de bühne had moeten staan. Hij is echter
door ziekte afwezig. In het kort vertelt Ine dat de
KBO Velden voor het jaar 2018 is uitgekozen om
bepaalde activiteiten in de supermarkt van Jan
Linders te verzorgen (een voorbeeld dat ze noemt
is: wafels bakken met het meel dat Jan Linders in
de schappen verkoopt). Daar zullen zo nu en dan
veel vrijwilligers voor nodig zijn, maar het levert
de KBO ook voldoende geld op om daarmee andere –
leuke- dingen te doen. ‘Krijgt vervolg’ aldus Ine.
Na deze inleiding komt de toneelclub 60+ uit Horst
op de planken met het toneelstuk ‘De Fokdaag’. Een
en ander speelt zich af op de boerderij. Tellingen uit
het melkboekje geven aan dat de melkproductie van
de koe ’Clara’ toch wel goed is te noemen. Sjaak,
Wiel en Graad maken plannen om enkele dagen naar
de ‘Fokdaag’ in Den Bosch te gaan. Een bezoekje
aan de ruige zaak ‘Zoete lieve Gerritje’ met de mooie
dames zal daar zeker bij horen. Truu, Nel en Too
vertrouwen het allemaal al niet zozeer.

En dan ineens komt Piet geheel gehavend thuis. De
hond van Piet van Berghs Grad op de Gun in Swolgen -waar ze toch wel een erg leuke dochter hebben- heeft hem goed te pakken gehad.
Rond half vijf verlaten de vele aanwezigen de zaal.
Een heel ontspannen middag -geen moeilijke kost
en vooral veel lachen- zit er veel te gauw op.
Ger van Rensch

Nieuws rondom activiteiten van de KBO Velden
Wijzigingen rondom de te houden activiteiten van
de KBO zijn er voortdurend. Onder de bestuursmededelingen worden deze veelal opgenomen. Maar
tussentijds is onze voorzitter met diverse commissies ook nog met veel andere zaken bezig geweest.
In het kort een aantal zaken op een rijtje.

hebben grotendeels met het lichamelijk en geestelijk fit blijven van senioren/ouderen te maken.
Nieuwe reiscommissie KBO Velden
Annie Lommen en Ina van der Zanden (voor 1 jaar)
pakken dit op. Er wordt nog naar een derde persoon
gezocht.

Subsidie ‘Velden schoon’
Plan is gereed en de brief met planning en kosten
is verstuurd naar de Dorpsraad en ’t Gilde. Op 27
maart, 17 april en 15 mei 2018 zullen themamiddagen gehouden worden. Deze bijeenkomsten

Koersballen
Vanaf 1 januari 2017 gaat koersballen definitief naar
de ‘Rozenhof.’ De huur van de ruimte in de BMV is
opgezegd.
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Kienen
Het kienen is vanaf 20 december 2017 niet meer in
'De Sport'. Vanaf het nieuwe jaar gaat het kienen
voorlopig naar Bart van den Hombergh (Hostellerie
De Maasduinen). Dit kan daar tot 1 april. Daarna
hopen we gebruik te kunnen maken van de ruimte
in de ‘Rozenhof’. Of het kienen dan in week 1 en 3
blijft of voorlopig naar week 2 en 4 gaat, wordt in
december nog met de deelnemers besproken.

We wachten de ontwikkelingen af. Het huidige bewonerscomité heeft ja gezegd tegen het koersbalen
in de 'Rozenhof', ook na 1 april.
Actie Jan Linders
Jan Linders wil een maatschappelijk betrokken ondernemer zijn in Velden en iets doen voor verenigingen. In het verleden was dit de muntenactie maar
die bestaat niet meer. Ieder filiaal kiest nu een goed
doel of een vereniging uit waar ze een jaar lang actie
voor gaan voeren. Voor 2018 heeft Jan Linders de
KBO Velden uitgekozen.
Tijdens de toneel- en vrijwilligersmiddag op 28
november 2017 zal de bedrijfsleider van Jan Linders
dit plan komen toelichten. Door ziekte kon de bedrijfsleider niet aanwezig zijn. Zie ook verslag toneelmiddag. Kort komt deze actie op het volgende
neer: Met enkele producten van Jan Linders en een
beetje promotie en inzet van vrijwilligers van de
KBO levert deze actie extra geld op waarmee de
afdeling iets extra voor onze senioren/ouderen kan
doen. Nadere informatie volgt.

De zorgruimte in de ‘Rozenhof’
De gemeente heeft de huur per 1 april 2018 opgezegd en is van plan om met alle activiteiten te
stoppen. Mogelijk kan de huur van de zorgruimte in
eigen beheer door de ‘Rozenhof’ overgenomen
worden. Daarvoor dient een nieuwe beheercommissie van de ‘Rozenhof’ -die nog samengesteld moet
worden- in december aan de slag te gaat om een
en ander te bekijken. Als de beheercommissie is
samengesteld en akkoord gaat met activiteiten voor
senioren/ouderen van de KBO kunnen wij gebruik
blijven maken van deze ruimte.

Mutaties vrijwilligers Klussendienst KBO
Het verheugt ons u te kunnen
berichten dat onze Klussendienst is aangevuld met drie
nieuwe vrijwilligers. Wij nemen
afscheid van twee van onze
trouwe klussers: Jeu Peeters
en Piet Berden. Zij kiezen hiervoor vanwege hun leeftijd en
ze laten het kluswerk graag over aan ”de jonge
garde.” Wij danken beide mannen voor hun jarenlange inzet.
Cor Vosbeek -ook al langer vrijwilliger bij deze
dienst- wil nog actief blijven. Hij krijgt daarbij hulp
van Jan Thiesen, Johan Nefkens en Huub Holthuisen. Fijn dat deze mannen zich beschikbaar stellen
en wij wensen hen succes!

klusjes met een beperkte duur zowel binnens- als
buitenshuis. Bijvoorbeeld een schilderij ophangen,
lamp vervangen, slot repareren, struik verplanten
en dergelijke. De klussendienst heeft een duidelijk
reglement. De werkzaamheden worden gratis uitgevoerd. De kosten van materiaal zijn voor rekening
van de opdrachtgever. De klussendienst is voor die
mensen die geen andere hulpmogelijkheden hebben binnen de familie of kennissenkring.
Bij een vraag kunt u een van de onderstaande
mannen bellen en een afspraak maken.
Huub Holthuisen
Johan Nefkens
Jan Thiesen
Cor Vosbeek

Nog even in het kort: Wat is de Klussendienst
Het gaat om het uitvoeren van (incidenteel) kleine

Wilhelminastr. 6
Bong 22A
Bong 14
Vorstweg 18

tel.
tel.
tel.
tel.

06-12610308
06-53732246
077-4721543
077-4721964

Vrijwilligers gevraagd voor het Gemeentearchief
Momenteel zijn er duizenden foto’s en documenten
van Velden opgeslagen in
het Gemeentearchief in
Venlo. De foto’s en documenten
dateren
van
begin 1900 tot en met nu.
Het gaat dus om de historie van ons dorp Velden.
Echter deze documenten zijn niet gedigitaliseerd en
gerubriceerd. Om de toegankelijkheid en bereikbaarheid mogelijk te maken is dit wel noodzakelijk.
We zijn daarom op zoek naar meerdere vrijwilligers
die een ochtend in de week in het archief willen

werken. Dit werk bestaat uit het inventariseren en
scannen van de documenten en foto’s met vermelding van commentaar daarbij.
Instructie en begeleiding wordt verzorgd door een
medewerker van het Venlo’s archief. Wanneer je je
hiervoor beschikbaar wilt stellen of je kent iemand
in jouw kennissenkring die dat zou willen doen dan
kun je met mij contact opnemen. Hetzelfde geldt
voor het verkrijgen van meer informatie hierover.
Jan Keijers
Tel. 077- 4722482
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Noodopvang voor ouderen slecht geregeld
Ziekenhuizen zitten vol met
senioren die nergens terecht
kunnen. Waarom is de noodopvang voor ouderen zo slecht
geregeld? Regelmatig luiden
ziekenhuizen de noodklok. Ouderen die genoeg hersteld zijn,
kunnen niet naar hun eigen
huis terug omdat ze nog te veel
verzorging nodig hebben. Maar
een alternatief is er niet, nu alle
instellingen voor lichte zorg
niet meer bestaan. Het gevolg is dat deze patiënten
ziekenhuisbedden bezet houden die eigenlijk hard
nodig zijn voor andere patiënten.

24 uur per dag en zeven dagen per week patiënten
uit Amsterdam laten opnemen. Dat is een uitkomst,
want de meeste verpleeghuizen met logeerbedden
nemen buiten kantoortijden de telefoon niet eens
op.
We weigeren niemand
Zorgorganisatie Amsta startte deze noodopvang in
Amsterdam terwijl de betaling onduidelijk was.
Zorgcoördinator Floor Vonk in actualiteitenprogramma Nieuwsuur: “We nemen iedereen op die
direct zorg nodig heeft en hier wordt aangemeld
door de huisarts, we weigeren niemand. Dan kijken
we later wel of we de financiering rond krijgen.”
Eerst zorgen en dan pas een indicatie regelen is het
uitgangspunt.

Weeffout in de zorg
Ook huisartsen klagen steen en been. Ze zijn veel
tijd kwijt aan het regelen van opvang met verzorging, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of zorghotel.
Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde: “Er is
een gapend gat tussen de zorg thuis en de zorg in
een instelling.” Een weeffout in de zorg, noemt
Schols het.

Wat is er nodig?
Deskundigen geven de volgende actiepunten aan:
Eén centraal telefoonnummer (per stad of regio).
Artsen en ziekenhuizen bellen dit nummer als er een
noodgeval is. Een wijkziekenboeg met logeerbedden, liefst in een bestaand verpleeghuis. Meer
bedden en kamers. Betere samenwerking en een
centrale aanpak, zodat je meteen ziet, waar er in
de regio een plek beschikbaar is. En geld om dit
soort opnames te betalen.

Noodsituaties in ouderenzorg
Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen en in
noodsituaties levert dat veel problemen op. Bijvoorbeeld als iemand valt en daardoor tijdelijk niet voor
zichzelf kan zorgen. Of als iemand moet herstellen
van een ziekenhuisopname. En wat moet u doen als
de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is? Eigenlijk zijn dat allemaal situaties waarin de huidige
wetten niet (goed) voorzien.

En gaat dit er ook komen?
Minister Schippers erkende in 2016 het probleem al
en richtte een praktijkteam in. Dat heeft tot nu toe
geen effect gehad. Staatssecretaris van Rijn stelde
20 miljoen euro beschikbaar, ook dat heeft het
probleem niet opgelost. Nu ligt de bal wéér bij het
kabinet. Eén besluit dat al genomen is, gaat in ieder
geval helpen: De zorg en opvang voor patiënten die
vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis
kunnen wonen, wordt per 1 januari 2017 betaald
vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent niet dat er méér
plaatsen zijn of dat de organisatie verbetert, maar
wel dat de betaling beter geregeld is.

Er zijn wel bedden, maar niet genoeg
Er zijn wel logeerbedden of opvangbedden. Maar er
zijn er niet genoeg en ze zijn onvoldoende meteen
beschikbaar en bereikbaar in noodsituaties. Er zijn
trouwens ook voorbeelden waar het wél goed geregeld is. Amsterdam organiseert sinds een paar
maanden noodopvang voor zwakke ouderen die
tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Huisartsen kunnen

Gezondheid
Waarom zeggen we gezondheid als iemand niest, maar
niet als iemand hoest? De kreet
‘gezondheid’ danken we vermoedelijk aan de paus Gregorius 1 toen hij aan de macht
kwam. In die tijd was er net een
pestepidemie uitgebroken in Rome. In de hoop de
ziekte tegen te houden, spoorde de paus zijn onderdanen aan om hardop een zegening van God te
vragen als ze werden geconfronteerd met de pest.

In de Middeleeuwen werd niezen -meer dan hoesten- gezien als een zeer besmettelijk symptoom van
de pest omdat er vaak speekseldeeltjes bij in het
rond vliegen. Een nies werd daarom al snel begroet
met de Griekse spreuk ‘Kyrie Eleison’ (Heer ontferm
u) of ‘Gezondheid’. Op die manier hoopten omstanders de niezende voorbijgangers te behoeden voor
de pest.
Ben Gelaudemans

"Ben je gezond dan heb je wel 1000 wensen, ben je ziek dan
heb je maar 1 wens."
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Gezellig dansmatinee
Het is zaterdag 28 oktober 14.00 uur en Jac Craenmehr, onze nieuwe muziekmaker, laat er geen gras
over groeien. Hij stuurt de eerste muzieknoten en
dus de eerste dans de zaal in en opent daarmede
deze dansmiddag. Onze voorzitter Ine komt er niet
meer aan te pas met haar welkomstwoordje.

Het is ook fijn om te horen en te zien dat er interactie is tussen de muziekmaker en de dansers in de
zaal. 'Wat willen jullie horen,' vraagt hij geregeld.
De linedance Cumbia komt daardoor veelvuldig aan
bod. Zo kan toch iedereen de vloer op. De mensen
die niet kunnen dansen genieten van de gezellige
muziek en van een "onderonsje”.
Om 15.30 uur is het tijd voor de traditionele tombola. Er zijn gevarieerde prijzen te winnen. Het blijft
altijd spannend, is het mijn kleur, is het mijn nummer, kortom zit er een prijs bij voor mij? Door deze
tombola en de opbrengst uit het entreegeld komen
we uit de kosten en kunnen we onze senioren deze
gezellige dansmiddag aanbieden. Aan een tafel
vielen erg veel eetbare prijzen en de gulle winnaars
lieten alle aanwezigen in de zaal genieten van een
stukje “plats” besmeerd met roomboter. Dat was
een lekker tussendoortje!!

Maar dit komt later alsnog aan bod. Er zijn ruim 40
dansliefhebbers aanwezig vanmiddag en dat is niet
veel. Het wordt elk jaar minder en daarom hebben
we dit keer een halve zaal zonder bühne in gebruik;
ook mede daardoor hebben we een nieuw orkest.
Jac Craenmehr uit Horst verzorgt de muziek, dit
is een 'eenmansformatie-orkest'. We hebben hiervoor gekozen om het kostenplaatje van deze middag te drukken. Het Midlife Combo werd voor ons
te duur. Het is even wennen want we waren jaren
gewend aan de mooie muziek van de Midlife mannen. Maar Jac kan er ook wat van! Hij blijft doorgaan
en houdt de mensen in beweging. Het ene na het
andere liedje wordt gespeeld en gezongen op een
goed dansritme. We horen liedjes van Nick en Simon
en van Rob de Nijs, Banger hart, en nog vele andere bekende songs.

Na de tombola is er weer gelegenheid om te dansen
en te praten en zo naderen we het tijdstip van 17.00
uur, het einde van een gezellige dans- kijk- en
praatmiddag. Ine neemt het woord en bedankt de
vrijwilligers die deze middag hebben georganiseerd.
Zij bedankt ook Jac Craenmehr, hij heeft het heel
goed gedaan vanmiddag en hij mag van iedereen
weer terugkomen. Hij geeft aan dit graag te doen;
hij vond het ook heel gezellig.
Voor iedereen ‘wel thuis en graag tot een volgende
keer'……..zeg het voort, zeg het voort, breng wat
meer dansliefhebbers mee naar Velden het volgend
jaar zodat we deze dansmiddag erin kunnen houden.

Rond 15.00 uur neemt Ine dan toch het woord en
ze heet iedereen alsnog welkom. Ze wijst naar de
rijk gevulde prijzentafel voor de tombola en ze bedankt -en noemt de namen- van de gulle sponsors.
Ook vooral dank aan de dames die deze prijzen weer
bij elkaar hebben gesprokkeld. Daarna wordt er
weer vrolijk gedanst. Jac heeft alles in zijn repertoire: de Foxtrot, Tango, de Engelse wals, de Weense
Wals, de Losse Polka, de Fleta en de Mazurka.

MJP.

Werk met de talenten die je hebt
We worden geboren met een bepaalde aanleg, met
talenten, een uiterlijk. Sommige van die eigenschappen zijn goed, andere bevallen misschien
wat minder en er zijn beslist een paar bij waar je
ronduit een hekel aan hebt. Jammer dan, want je
zult het er toch mee moeten doen. Het zijn de
kaarten van jouw leven, aldus Isabel Allende. Die
kun je niet inwisselen. Maar je kunt ze wel opnieuw

rangschikken en het spel slim spelen. Dat kan pas
als je je eigen kaarten goed kent. Zelfkennis is het
begin van alles. Want pas dan weet je welke troeven
en jokers je in handen hebt en kun je je tactiek
bepalen. Maak wat van je kaartspel dat we ‘leven’
noemen. Werk met wat je hebt, niet met wat je had
willen hebben.
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Uit de bestuursvergadering van 1 november 2017
Frans Vousten meldt dat hij 4 nieuwe
leden heeft ingeschreven.

we niet direct in aanmerking komen voor dit gratis
uitstapje naar het Rijksmuseum. Andere senioren/
ouderenverenigingen die de laatste jaren niet zijn
geweest, hebben voorrang. Zodoende zijn we op de
wachtlijst geplaatst.

Enkele ideeën die via de ingediende
enquêteformulieren bij het bestuur
zijn binnengekomen, zijn verder uitgewerkt. Idee
voor zangclubje wordt niet opgepakt. De nieuwe
reiscommissie bekijkt de beperkte wijziging KBOreizen.

Enkele afgevaardigden van de KBO Velden zijn naar
de vergadering van de klankbordgroep van de Brede
Maatschappelijk Voorziening geweest. In 2018 dient
rekening gehouden te worden met 3% verhoging
voor gebruik van de diverse ruimten bij activiteiten.

De dansmatinee op zaterdag 28 oktober 2017 is
gezellig en goed verlopen. Ruim 40 liefhebbers
waren aanwezig om te dansen of te luisteren naar
de mooie muziek van Jac Craenmehr. De commissie
gaat bekijken hoe we volgend jaar meer mensen
voor deze middag kunnen interesseren.

Er hebben zich enkele nieuwe leden gemeld voor de
‘Klussendienst’. Secretaris benadert alle (oud-)leden en maakt een bijgewerkt lijstje van vrijwilligers
voor de ‘Klussendienst”. Zie ook pagina 3.

Op de oproep voor een nieuwe reiscommissie heeft
zich een mevrouw gemeld. Zij wil dit niet alleen doen
maar graag met een ander KBO-lid. Bestuur en
mevrouw kijken nog uit naar een 2e lid voor deze
commissie.

De KBO-PCOB organiseert een ‘Tour door het land’.
Twee afgevaardigden van het bestuur van KBO
Velden bezoeken activiteit als voornoemde organisatie hier in de buurt komt. Er wordt gesproken en
discussie gevoerd over ‘Denk mee over toekomst
van de vereniging’.

De KBO Velden heeft zich aangemeld voor de Museum Plus Bus. Inmiddels is er bericht binnen dat

GvR

Boek bij jubileum ‘IVO 100 jaar’
-in de BMV- en in juni van dit jaar tijdens de feestweek op het sportveld van SV Velden is dit jubileum
uitgebreid gevierd. Voor de feestcommissie was
deze mijlpaal eveneens een mooie gelegenheid om
een kleine commissie te benoemen die aan de slag
is gegaan een boek samen te stellen met allerlei
zaken en wetenswaardigheden in die 100 jaar. Veel
tijd en moeite is daar ingestoken en het eindresultaat mag er zijn. Op vrijdag 1 december 2017 is dit
boek in de Brede Maatschappelijke Voorziening al
officieel gepresenteerd door onze burgemeester
Antoin Scholten. Het kan best zijn dat u dit om een
of andere reden hebt gemist en toch graag over zo’n
boek (kosten € 15,-) wilt beschikken. Dit is geen
enkel probleem. Het boek is momenteel te koop in
de Brede Maatschappelijke Voorziening.

Als je hier in Velden de naam IVO noemt dan weet
vrijwel iedereen wel dat daar onze plaatselijke
voetbalvereniging mee wordt bedoeld. Veel van
onze leden en/of hun familieleden zijn actief of
anderszins wel betrokken geweest bij de voetbalvereniging IVO. In april van dit jaar was het 100
jaar geleden dat de voetbalvereniging IVO (Inspanning Voor Ontspanning) werd opgericht. Op 1 april

De foto die u in dit artikel aantreft, is gemaakt in
1940. IVO supporters en spelers gaan met de tram
op weg naar Gennep om daar een competitiewedstrijd bij te wonen/te spelen.
De redactie

Tandarts
Moste luuster, zag eine man taege zien vrouw, nou
haet daen tandarts mich twieë tanden getrokke in
plaats van eine. Maar waorum is dat dan, vroog zien
vrouwke niejsgierig? Nou, zag ziene man, ik mos

veur eine tand trekke honderd euro gaeve maar dae
haaj gen wisselgeld.
Frans Theeuwen
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Bijeenkomsten over toekomst KBO-PCOB
De KBO-PCOB organiseert twaalf
bijeenkomsten door het land om
leden te spreken en samen na te
denken over de toekomst van KBOPCOB. Elders in de Nieuwsbrief bij de
bestuursmededelingen komt ook dit
onderwerp nog even aan de orde.
Drie -in Culemborg, Zwolle en Roermond- van de twaalf bijeenkomsten
(situatie 22-11-2017) zijn geweest. Ondanks verschillende zwaartepunten in de gesprekken zijn er
ook onderwerpen die herhaaldelijk terugkomen.

Gesprek over identiteit
In het gesprek over identiteit en christelijke grondslag van de vereniging worden verschillende zienswijzen uitgewisseld. Ook het belang dat mensen
hechten aan het specifiek benoemen van deze
grondslag verschilt van persoon tot persoon en van
bijeenkomst tot bijeenkomst.
De voorlopige conclusie is dat er niet één slotsom
is; we moeten over identiteit en zingeving met elkaar in gesprek blijven.

Jongere senioren boeien
Een thema dat in iedere bijeenkomst aan bod kwam,
is aandacht voor het werven en boeien van jongere
senioren. Het begint met luisteren naar de wensen
en behoeften van jongere generaties, zodat we
kunnen aansluiten bij hun behoeften en levensvraagstukken. De constatering dat jongere senioren
wellicht andere interesses hebben, nodigt uit tot het
organiseren van nieuwe activiteiten, misschien ook
wel op een andere manier (bijv. regionaal, in netwerken, op thema’s) en contacten aangaan buiten
de vereniging.

Veelheid aan onderwerpen
‘Differentiatie’ komt ook steeds naar voren: we
moeten gaan nadenken over andere vormen van
betrokkenheid naast het reguliere lidmaatschap
(bijv. steunlid, vriend, panellid, donateur, alleen
betalen voor deelname aan activiteiten etc.). Er
werd nog een keur aan andere zaken besproken
tijdens de eerste drie bijeenkomsten: onder meer
rondom organisatie, een nieuwe organisatienaam,
de rol van lokale afdelingen, het belang van belangenbehartiging, meer uitwisseling van ideeën en
voorbeelden en openstaan voor nieuwe doelgroepen
en zienswijzen. Uit de gesprekken blijkt een zeer
grote betrokkenheid bij KBO-PCOB en de motivatie
om met elkaar te werken aan de seniorenbeweging
van de toekomst.
Bron: Magazine KBO-PCOB

Op weg naar Kerstmis

Activiteiten jan. en febr. 2018

Elke keer dat een hand
naar een ander wordt uitgestoken om te helpen
Dat is Kerstmis
Elke keer dat iemand boosheid
aan de kant schuift en naar begrip streeft
Dat is Kerstmis

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
januari en februari weergegeven.

Een korte samenvatting van een en ander:

2
3
3
16
17
23
23
6
7
7
20
20
21

Elke keer dat mensen hun verschillen vergeten
en zich hun liefde voor elkaar realiseren
Dat is Kerstmis
Moge deze Kerstmis ons dichterbij brengen
bij de energie van menselijk begrip
en de zegen van vrede
Kijk eens om u heen
Misschien iemand die eenzaam is
of anderszins een steuntje kan gebruiken?
Het hoeft niet veel te zijn. Een kleine geste
volstaat reeds om voor de ander een wereld
van verschil te maken…………………
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januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

Nieuwjaarsreceptie
Bestuursvergadering
Kienmiddag
Fietsmiddag
Kienmiddag
Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
Jaarprogramma
Fietsmiddag
Bestuursvergadering
Kienmiddag
Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
Fietsmiddag
Kienmiddag

Pelgrims Kevelaer jaarlijks naar St. Andreas in Velden
In het weekeinde van 2 en 3 december jl. kwam
naar jaarlijks gebruik weer een groep mannen uit
Kevelaer als pelgrim naar Velden ter verering van
St. Andreas, de patroonheilige van Velden. Deze
pelgrimstocht gaat terug tot omstreeks 1570 en is
daarmee een zeer oude traditie. In dit artikel gaan
we in op hun programma en de achtergrond van
deze pelgrimage.

Ze lopen tot Walbeck en vervolgen dan in auto’s de
weg naar Velden. Daar is na het morgengebed in de
kerk om 8.00 uur een H. Mis, die in het Duits wordt
opgedragen. Aansluitend wordt een koffietafel genuttigd in ‘Het Wapen van Velden’. Daarbij worden
ook de jubilarissen van de Pilgergruppe gehuldigd.
Na wederom een ‘gemütliche Runde’ vertrekken de
pelgrims rond 11.00 weer richting Kevelaer, ofwel
te voet of per auto. Tegenwoordig telt de Pilgergruppe ongeveer 60 leden (alleen mannen), waarvan
er ca. 40 de tocht naar Velden maken. Daarvan
hebben 4 mensen gefietst en 13 zijn gelopen.
Oorsprong
De pelgrimage naar St. Andreas in Velden is rond
1570 ontstaan. Dit wordt als volgt verklaard. In 1559
was het nieuwe diocees Roermond gesticht, waartoe
zowel Velden als Kevelaer behoorden, waarvan de
laatste als meest noordelijke parochie. In 1568 brak
de 80-jarige oorlog uit. Die had naast een politieke
strijd, tevens het karakter van een godsdienstoorlog. Rondtrekkende troepen plunderden Kevelaer,
vernielden de gewassen op het land en brandden
de huizen plat. De inwoners van Kevelaer zochten
hun toevlucht in veiliger oorden. Onder andere in
de bossen van Walbeck en Arcen hielden zij zich
verborgen. In 1592 keerden ze weer terug en begonnen met de wederopbouw. Aangenomen wordt,
dat zij mede door alle ontberingen tijdens hun vlucht
naar deze omgeving ook de weg naar St. Andreas
in Velden hebben gevonden om te bidden voor bescherming. Dat gebruik is door de eeuwen heen
gebleven en zo uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Hoewel het jaar van ontstaan dus niet met zekerheid is vast te stellen, houdt men 1570 aan,
hetgeen historisch gezien verklaarbaar is. Dit jaartal staat ook op de gedenksteen in de zijwand van
de kerk, nabij het Andreasaltaar. Deze draagt de
tekst: ‘1570-1933 Kevelaerer Pilger an St. Andreas’.
De steen, gemaakt door beeldhouwer Dierkes, is in
1933 door de Kevelaerer pelgrims geschonken bij
gelegenheid van de bouw van onze kerk.

het vaandel van de Pilgergruppe Kevelaer–Velden
Tegenwoordige bedevaart
Zoals gebruikelijk is het bezoek uit Kevelaer steeds
rond 30 november, de kerkelijke feestdag van St.
Andreas. De groep Kevelaerer mannen is verenigd
in de ‘Pilgergruppe Kevelaer – Velden’. Op de zaterdagmorgen lopen de mannen, die te voet gaan, van
Kevelaer naar Walbeck. Er zijn ook mensen die al
fietsend de tocht afleggen of per auto aansluiten.
Allen arriveren omstreeks 12.00 uur in Walbeck
waar als tussenstop erwtensoep met broodjes wordt
gegeten. Daarna gaan de fietsers verder en de
anderen gaan met auto’s richting Velden. Voetpelgrims lopen vervolgens vanaf het Lottums veer naar
Velden. Bij aankomst in Velden -omstreeks 15.30
uur- wordt in de kerk de Kruisweg gebeden. Aansluitend volgt een ‘gemütliche Runde’ met een
borreltje, waarna de terugreis wordt aanvaard. De
volgende morgen vertrekken de voetpelgrims om
5.00 uur vanuit Kevelaer.

De Andreasverering vanuit Kevelaer is dus ouder
dan de Mariaverering in Kevelaer zelf, die van 1642
dateert.
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Bedevaart vroeger
In de jaren voor de oorlog werd het hele traject
tussen Kevelaer en Velden (en terug) te voet afgelegd. De pelgrims kwamen toen op zaterdagmiddag
rond 16.00 uur aan in Velden, waar eerst werd
gebiecht en de kruisweg gebeden. Na het avondeten
werden alle cafés aangedaan of een concert van de
Fanfare bijgewoond. Geslapen werd er in een van
de Veldense etablissementen of bij mensen thuis.
Zondagmorgen moest men vroeg op. Om 6.00 uur
werd een H. Mis in de kerk bijgewoond, daarna
koffie met speculaas en om 8.00 uur volgde een
Hoogmis, waarna ontbijt. Rond 14.00 uur ging men
dan terug naar Kevelaer. Tussen 1939 en 1950 was
er geen pelgrimage naar Velden als gevolg van de
oorlogsomstandigheden en de gesloten grenzen in
de jaren daarna.

In 1950 werd door 23 mensen voor het eerst na de
oorlog weer naar Velden getrokken. Kevelaer en
Velden vierden in 1970 op feestelijke wijze het
400-jarig bestaan van de bedevaart.
In de loop van de tijd is het aantal leden van de
pelgrimsgroep gedaald: van 100 in 1970 naar 75 in
1995. Nu telt de groep ongeveer 60 leden. Vanuit
Velden zijn de contacten met de Pilgergruppe vele
jaren behartigd door Miel Brueren en daarna door
Jan van Eijndt. Vanaf 2011 fungeert Hay Lucassen
als contactpersoon.
HL/GvR

Ledenmutaties KBO Velden
Mutaties 2e kwartaal (ged.), 3e en 4e kwartaal
(ged.) 2017

Overleden leden (10 juni – 22 november 2017)
Dhr. Hovens Schoolstraat 11a Velden; Mevr.Kusters
Pastoor Joostenstraat 11 Velden; Mevr. Tissen-Vermeulen Dr.Blumenkampstraat K111 Venlo

Nieuwe leden (10 juni – 22 november 2017)
Mevr. Jacobs-Jacobs Rozenhof 11 Velden; Mevr.
Oorsouw Oude Heerweg 24a Velden; Dhr/Mevr.
Lucassen-Bouten Schoolstraat 9a Velden; Mevrouw
Geurts Paddeweg 16 Velden; Mevr. Hesselink-van
Toor Rijksweg 42a Velden

Leden afgemeld (10 juni – 22 november 2017)
Niemand
Aantal leden per 22 november 2017: 463

Nieuwe veerpont Grubbenvorst-Velden in gebruik
dragen 5 miljoen euro. Financiering is verzorgd onder andere- door de gemeenten Horst aan de
Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.
Bronnen: Internet L1 en Reindonk
Kijkje op en in de nieuwe veerpont
Veerbedrijf Paulus heeft via het ‘Klokje’ geïnteresseerden uitgenodigd om op zaterdagmiddag 25
november 2017 een kijkje te komen nemen. Zelf
heb ik met diverse anderen daar gebruik van gemaakt. Zelfs wordt de mogelijkheid geboden om in
de technische ruimte die geheel onder het dek is
gelegen een kijkje te nemen. Je moet wel een
beetje gebukt lopen. Op het moment dat ik het
benedendek bezoek, is ook Ton Paulus in de technische ruimte aanwezig. Heel enthousiast vertelt hij
over alle techniek die in deze ruimte precies is te
volgen. Zodra de man in de bedieningsruimte boven
bijvoorbeeld opdracht geeft om de slagbomen te
sluiten, kun je dat onder precies volgen. Het geratel
van de kettingen die je bij de oude veerponten
hoorde, behoort nu tot het verleden. Deze veerpont
werkt namelijk met een schroef onder de veerpont.
Ter hoogte van het bootje wat meedrijft met de
veerpont zit een kabel die de richting van de veerpont bepaalt. Al met al de moeite waard om een
kijkje te nemen.

Vrijwel iedereen in Velden heeft weleens gebruik
gemaakt van de veerpont naar Grubbenvorst. Via
de media heeft u wellicht ook vernomen dat de
nieuwe veerpont op zondag 12 november 2017 in
gebruik is genomen.
Nieuwe veerpont
De nieuwe veerpont is gemaakt door de firma Tinnemans uit Maasbracht. Deze firma die bij de aanbesteding van 4 veerponten als laagste uit de bus
is gekomen, gaat in de jaren 2018 en 2019 ook nog
veerponten maken voor de overzetplaatsen Broekhuizen-Arcen, Lottum-Lomm en Baarlo-Steyl.
De uitvoeringstijd om een veerpont te realiseren,
bedraagt een half jaar. De afmetingen bedragen 21
x 11,5 meter. Totaal kunnen er 12 personenauto’s
op en er is een afzonderlijke strook voor de fietsers.
Het totale gewicht van de nieuwe veerpont is 120
ton. De totale kosten voor deze 4 veerponten be-

Ger van Rensch
Foto veerpont is van Henk Geelen
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Gebruiken rond Sinterklaas en Nieuwjaar
De laatste weken van het jaar kennen allerlei gebruiken die voortkomen uit het verleden en die vaak
een plaatselijke invulling hebben gekregen. Zo ook
in Velden.

trouw ‘waffele’ gegeten. Wafels in hartjesvorm, die
ook nu nog in veel gezinnen worden gebakken in de
dagen tussen Kerst en Nieuwjaar. Vroeger werd dat
gedaan in een gietijzeren pan op het kolenfornuis.
Door het kantelen van de pan werden de wafels aan
beide kanten gebakken. Vanaf het begin van de
jaren ’50 kwamen elektrische wafelpannen in gebruik. Het bakken werd daardoor een stuk gemakkelijker.

Sinterklaas
Al sinds jaar en dag maken Sinterklaas en de Pieten
hun opwachting in Velden. Bekend is, dat de Goedheiligman en zijn helpers al in de jaren ’20 van de
vorige eeuw hier op bezoek kwamen. Voor zover
bekend is de Sint voor het eerst in 1948 met muzikale begeleiding van de Fanfare ingehaald. In de
jaren ’60 werd de Spaanse bisschop met zijn gevolg
begroet aan de Kloosterstraat (‘beej de kerkhaof’).
In optocht maakten zij samen met de Fanfare en de
schooljeugd (kinderen tot en met de 3e klas) een
rondje door het dorp. Vanaf de kerkberg sprak de
Sint verzamelde jeugd van Velden toe. De schoolkinderen gingen vervolgens naar de school waar in
hun klas een snoepzakje klaar lag.

Tegen middernacht van oud op nieuw kwamen
vroeger vrienden, familie en buren bijeen om ‘niejaor aan te kaarte’. Met het leggen van een kaartje
werd het nieuwe jaar verwelkomd. Op hetzelfde
tijdstip verzamelden de muzikanten van de Fanfare
zich op de Markt om ‘niejaor aan te blaoze’. Al
musicerend trokken ze een rondje door het dorp. In
1962 gebeurde dat voor het laatst. Deze muzikale
rondtocht van de Fanfare met serenade aan pastoor
is nu op Nieuwjaarsdag ‘s middags.

Winterkermis
Vroeger werd in Velden de ‘winterkermis’ of ‘Sintendriskermis’ gehouden. Dat was op de zondag op of
na 30 november, de feestdag van St. Andreas. Dit
was een feest waarbij familie, die buiten Velden
woonde, op bezoek kwam. Ze werden getrakteerd
op vlaai en later volgde een uitgebreide koffietafel
met o.a. ‘pruumkeswek’. Met de ‘winterkermis’ was
er steevast een toneeluitvoering door IVO of de
Fanfare. Of de Fanfare gaf een concert, waar het
bezoek dan mee naar toe ging. Zo waren deze uitvoeringen tevens een soort reünie van (oud)dorpsbewoners.

Op Nieuwjaarsmorgen gaan de schoolkinderen op
pad om ‘niejaor te haole’ bij familie, in de buurt en
bij winkels. Traditioneel bestond de gift uit een ‘kernieëkske’ (een klein vierkant rozijnenbroodje),
wafels, een appel, noten en snoep. Deze ‘niejaor’
stond voor de kinderen klaar op een bord in de
kamer. Nu krijgen de ‘niejaorhaolers’ meestal een
klant en klare snoepzak. De mannen gingen de buurt
langs om ‘niejaor te winse’, waarbij menig borreltje
werd genuttigd. Het nieuwe jaar werd zo in een
opperbeste stemming begonnen.
Wat zijn uw herinneringen aan deze gebruiken? Laat
het weten aan de redactie.

Oud- en Nieuw
Bij de jaarwisseling worden in Velden traditiege-

Mien ald hoes
Beej os in ut durp stond ein hieël ald hoes
ut waas ok nog echt ein hieël ald gebouw
en dao binnen in waas nog alles alderwets
op ut fornuus dao stond zon iezere schouw.

En op die foto staon die twieë hieële alde minse
ze kieke naor mekaar en dao beej nog hieël leef
en ze deeje elkaar echt leef ut allerbeste winse
zoeë schreve ze dat hieël vreuger in eine breef.

Dat waas echt nog zoeë ein ald kaokfornuus
de kaokpanne ware nog allemaol van iezer
en onder ut kaoke woort d’r wat aafgekletst
maar ja de minse ware toen ok neet wiezer.

Altied same slaopen in ut bed en in elkaars erm
en dan onder ein ald dekbed en gevuld met vaere
ok ut onderbed dat waas ok met stroeë gevuld
um ‘s winters maar neet hieël echt kald te waere.

Ok eine aove waas nog in ut fornuus gebouwd
dao loog drueg holt in dao deeije ze mei staoke
dat haaj mien vader allemaol ok al klein gehoud
dan kos mooder veur os ok lekker aete kaoke

Maar nae, dat is ok gaar neet mier van deze tied
wat vreuger waas dat kumpt ok echt noeits mier
maar dat waas dan toch de echte tied van vreuger
nou laeve de minse ok op ein hieël andere manier.

Baove de taofel hong ok nog ein petroleumlamp
op de taofel dao stond ein klein petroleumstel
ein alde stoffige schilderie die hing aan de moor
van Opa en Oma maar jao dat weit ik nog wel.

Frans Theeuwen
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Bezoek Wereldpaviljoen Steyl

Op dinsdag 24 oktober heeft een groep van 16 KBOleden een bezoek gebracht aan het Wereldpaviljoen
in Steyl. Om 14.00 uur werden we ontvangen met
koffie en lekkere Limburgse vlaai. Vervolgens kregen we door een van de 75 vrijwilligers, een mooie
uitleg over het doel van dit wereldpaviljoen. Het is
nl. de bedoeling om vooral kinderen (maar ook
jongeren en volwassenen) kennis te laten maken
met andere culturen en dat op een educatieve en
belevingsgerichte manier. De eerste presentatie
vond plaats op het Floriadeterrein maar kreeg daar
jammer genoeg geen vervolg. Gelukkig kon men
terecht in de leegstaande drukkerij van de Paters
van Steyl. Na een grondige verbouwing kon het
paviljoen in 2012 worden geopend.
In "La Cantina" kreeg iedereen een paspoort en
vliegticket en kon de reis naar Nicaragua beginnen.
We wandelden vervolgens naar het vliegveld Steyl,
waar de Fokker 50 al klaar stond. Na een vlucht van
ongeveer 10 minuten arriveerden we bij de controle van de douane. Natuurlijk bevonden zich onder
ons gezelschap enkele smokkelaars van sterke
drank en drugs. Maar alles kwam (waarschijnlijk na
het betalen van steekpenningen) toch goed en
kwamen we terecht in het dorpje San Pedro, waar
we in 3 groepen werden verdeeld.
Er is gekozen voor het plaatsje San Pedro in Nicaragua vanwege de banden die 2 Limburgse steden

al hebben met steden in Nicaragua, n.l. Gennep met
San Pedro en Maastricht met Rama.
Onze groep werd op het gemeentehuis ontvangen
door de burgemeester. Verder kregen we een
rondleiding over de markt, langs de kerk, een
winkel, cybercafé, een school (waar de kinderen
allen een uniform droegen en de vlag dienden te
groeten), een woonhuis en cacaofabriek. Het betaalmiddel was de cordoba, waar in de fabriek hard
voor gewerkt diende te worden, ook door de kinderen. Overal kon men actief bezig zijn met games,
films of opdrachten waarmee men stempels kon
verdienen voor in het paspoort. Vooral erg leuk en
leerzaam voor kinderen. Tevens kon je via de
computer vragen stellen aan 2 jongeren uit San
Pedro, te weten: Sergio en Rosa, die vertelden over
de leefsituaties in hun land.
Een bijzondere attractie was een zeven meter lange
fotocollage van fotograaf en kunstenaar Jan Wilms
waarin muziek, theater en fotografie samenkwamen. Al met al een boeiende, leerzame middag.
En nu maar hopen dat hun doelstelling :"Het beter
accepteren van andere culturen en gebruiken
in onze eigen omgeving" zijn vruchten zal afwerpen.
N. Lenssen

Kerstmarkt in Velden – zondag 17 december a.s.
Op zondag 17 december a.s. is Velden tussen 11.00
en 17.00 uur weer ondergedompeld in een romantische kerstsfeer. In de kerk wordt een doorlopend
programma geboden met muziek, zang en dans.
Rondom de kerk klinkt sfeermuziek en in kersthuisjes zijn originele producten te koop, je ruikt de geur
van vers gebakken wafels en andere lekkernijen. De
herder is er met zijn schapen en vanzelfsprekend is
de Kerstman aanwezig met voor ieder kind een leuke
verrassing. Burgemeester Antoin Scholten opent de
Kerstmarkt om 11.00 uur en aansluitend start het
concertprogramma in de kerk. Het is dit jaar de 10e
keer dat dit evenement in Velden wordt gehouden.
Beste KBO-leden, de Kerstmarkt biedt een gezellige
dag in kerstsfeer, dus kom er samen met familie,
buren en kennissen heerlijk van genieten.
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Chrysantenfestival in de Kasteeltuinen Arcen
Was u afgelopen herfstperiode ook in de Kasteeltuinen in Arcen om de mooie kleuren en de lichtshow
‘s avonds van dit chrysantenfestival te bewonderen?
Hoe dan ook! Op onderstaande collage zijn enkele
foto’s opgenomen, die voor u – als u niet ter plaatse was- toch nog een globaal beeld geven van deze
kleurrijke chrysanten.
Informatie over de chrysant
In Japan is de chrysant een heilige bloem met een
heldenstatus. Het is daar het symbool voor lang
leven en staat verder voor nobelheid, trouw en
eerlijkheid. In Nederland daarentegen wordt de
veelzijdige bloem sterk ondergewaardeerd en staat
met name de bolchrysant te boek als grafplant.
Sinds enkele jaren is de chrysant in Nederland aan
een comeback bezig. Op het festival in Arcen zijn
chrysanten van de Belgian Mums, familie van veredelaar ‘Godiflora’ gebruikt. Vanuit Brazilië en
Afrika gaan stekjes van dit Belgische moederbedrijf
met het hoofdkwartier in Oostnieuwkerke, de hele
wereld over. ‘Mum’ is een afkorting van het Engelse

woord chrysanthemum. De naam chrysanthemum
is een samenstelling van de Oudgriekse woorden
chrusos=goud en anthemon=bloem).
Bron: Website Kasteeltuinen
Wie is het moederbedrijf 'Gediflora'?
In 1952 besloot Georges Pieters over te schakelen
van de sla-tomatenteelt naar het telen en vermeerderen van potchrysanten. Al gauw ging door liefde,
inzet en enthousiasme een en ander naar een hoger
niveau. In 1982 deed Georges een stap terug en
zijn zoon Dirk (zo ontstond Gedi) bouwde met zijn
vrouw Christine het bedrijf verder op en legde de
focus op veredelen/vermeerderen van de potchrysanten. In 2013 werd dochter Elien zaakvoerder.
Samen met haar mam David en vele medewerkers
dragen ze er zorg voor dat de chrysant met de
merknaam ‘Belgian Mums’ op vele plaatsen over de
hele wereld op de markt wordt gebracht.
Bron: Website ‘Gediflora’
GvR
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