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Kiëskop 2019 voor Jan Lommen

  foto: Ruud van den Hombergh
 
Op zondag 27 januari jl. is de Kiëskop uitgereikt aan
Jan Lommen. De Kiëskop wordt elk jaar toegekend
aan ‘enne ziër verdinstelikke persoeën oet Velde’,
zoals de organiserende Joekskepel Noeijt Thoês het
omschrijft. En om die verdienstelijkheid op te bou-
wen zijn nu eenmaal wat jaartjes op de teller nodig.
Vandaar dat er nogal eens kandidaten uit de gele-
deren van de KBO komen, zoals ook dit jaar het
geval is. Het is vooral de inzet door de jaren heen,
vaak achter de schermen, waarvoor de Kiëskop als
waarderingsonderscheiding wordt toegekend. Zo
heeft Jan zich vanaf zijn jonge jaren op allerlei ge-
bied voor Velden ingezet. Al in de jaren zestig als
begeleider van activiteiten van het Kindervakantie-
werk, leider bij de in 1964 opgerichte JFK en voor
de Jeugdinstuif. Vele jaren is Jan actief geweest bij
de organisatie van de jaarlijkse Dorpsfeesten.
 

Min of meer in het verlengde hiervan was hij betrok-
ken bij de Jumelage Velden – Salzhemmendorf. Ook
nam hij deel aan de gemeentelijke politiek en aan
de Dorpsraad van Velden. Als KBO-lid zorgt hij er -
samen met andere bezorgers- voor dat de KBO
Nieuwsbrief samen met het KBO-PCOB Magazine,
elke maand bij de leden op de mat ploft. Bij Basis-
school De Startbaan maakt hij zich verdienstelijk als
lid van het team van ‘klus-opa’s’. Daarnaast kan er
altijd voor raad en daad een beroep op Jan worden
gedaan.
 
Zoals gebruikelijk vond de uitreiking plaats door Ger
Koopmans. In zijn toespraak greep Ger terug op het
thema van de sfeervolle en druk bezochte Wuilus-
mis: ‘Velde verbindt’. In die verbinding speelt toe-
komst een belangrijke rol: “Het gaat om doorgeven.
Wat je met elkaar hebt opgebouwd doorgeven aan
een nieuwe generatie”. Als voorbeeld noemt hij de
Jeugdinstuif: ouders van toen hebben het in hun
jonge jaren opgebouwd en geven het door aan hun
kinderen. Die zetten het werk voort op een eigen
manier, geven nieuwe invulling en leggen nieuwe
accenten. Het is waardevol om dit met elkaar te
doen en vooral te blijven doen in de toekomst.
Treffend komt dit naar voren in het bekende lied
‘Velde’ uit de Revue: ’t dörp is gebouwd oet gister
en morge.
 
Na de uitreiking volgt een drukke receptie. Jan en
zijn vrouw Sjannie kregen heel wat handjes te
schudden. En bij de vele gelukwensen sluit KBO
Velden zich van harte aan: Proficiat Jan!
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Wellicht interessant om eerst te vermelden hoe het
Goede Doel van het Jan Linders Fonds tot stand is
gekomen. Jan Linders Supermarkten bestond in
2013 50 jaar. In het kader van dit jubileum is de
Stichting Jan Linders Fonds opgericht. De lijfspreuk
van oprichter, de heer Jan Linders, was: "Houd van
de mensen, dan houden de mensen van jou." Elke
supermarkt is echt onderdeel van de wijk waarin ze
gevestigd is. Het 50-jarig jubileum is een mooi
moment om die band nog eens extra te versterken.
 
Door de directie en Dirk Hanegraaf, supermarktma-
nager van Jan Linders Velden, is de KBO Velden in
het afgelopen jaar uitgekozen als 'Goede Doel'.
 
Opmerking: Dit jaar is de jeugdclub JFK Velden de
gelukkige.
 
Diverse acties zijn in 2018 voor dit Goede Doel
gehouden. Ik noem onder andere: kienen, embal-
lage, paasactie, verkoop asperges, braderie met rad
van fortuin en de toneel- sinterklaas- en kerstmid-
dagen met extra activiteiten. Bij de diverse activi-

teiten waren steeds de bedrijfsleider van Jan Linders
Velden, een afvaardiging van ons bestuur en vele
vrijwilligers van onze vereniging betrokken. Deze
samenwerking heeft uiteindelijk het mooie eindbe-
drag van €3.339,- opgeleverd. Op donderdag 10
januari 2019 heeft Dirk Hanegraaf een voucher met
dit bedrag uitgereikt aan ons bestuur (zie een van
de foto’s in de collage). Na aftrek van een paar
honderd euro die onze vereniging zelf heeft ingezet,
blijft er een prachtig bedrag over dat ingezet kan
worden voor extra activiteiten voor (eenzame) ou-
deren van onze afdeling.
Tot slot wil ik -mede namens het bestuur- de vol-
gende partijen van harte bedanken: de directie en
de bedrijfleider Dirk Hanegraaf van Jan Linders
Supermarkt, de afgevaardigden van ons bestuur en
de diverse vrijwilligers van onze afdeling. Mede door
hun extra inzet is de actie 'Goede Doel' van het Jan
Linders Fonds bijzonder geslaagd.

 
‘Samen kunnen we meer.’
                                
Ger van Rensch

Jan Linders Fonds 'Goede Doel' grote meevaller voor KBO 

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 maart
De vergadering wordt gehouden bij het ‘Wapen van
Velden’ en begint om 14.00 uur. Bij deze Nieuwsbrief

treft u de jaarstukken aan. Na de vergadering wordt
er gekiend voor mooie prijzen.
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Belastingaangifte over 2018

Ria Hermans Schoolstraat 68 077-472 2053
Jo van Keeken Rijksweg 142 077-472 1201
Frans van Neer Rozenhof 30 06 -51207729
Marie-José Peters Akkerwinde 8 077-472 1874

Het belastingseizoen staat
weer voor de deur. Onze
belastinginvullers zijn in-
middels weer op scholing
geweest en staan klaar
om u te helpen bij uw
aangifte. Als u niet be-

schikt over een DigiD code, hebben zij een nieuwe
machtigingscode nodig, waarmee zij vanaf 1 maart
uw vooraf ingevulde gegevens over het vorig jaar
kunnen ‘ophalen’ bij de Belastingdienst. Wie vorig
jaar gebruik heeft gemaakt van een machtiging,
krijgt automatisch een nieuwe toegestuurd. Zo niet,
dan vraagt uw invuller zo nodig een nieuwe code
voor u aan. Daar hebben ze uw Burgerservicenum-
mer (BSN) en uw geboortedatum voor nodig. Ook
dit jaar kunt u aangifte doen tot 1 mei. Onze invul-
lers stellen het zeer op prijs als u alle benodigde

gegevens al bij elkaar hebt gezocht. Voor het invul-
len vragen zij een onkostenvergoeding van € 5,- per
adres.
 
Leden van onze afdeling kunnen voor het verzorgen
van hun aangifte en het eventueel aanvragen van
zorg- en huurtoeslag contact opnemen met:
 

 
In verband met het aanvragen van de benodigde
machtigingen en de planning vragen zij u om op
korte termijn een afspraak te maken.

Activiteiten in maart

  5 maart Fietsmiddag
  6 maart Bestuursvergadering
  6 maart Kienmiddag
12 maart Algemene Ledenvergadering
19 maart Fietsmiddag
20 maart Kienmiddag
26 maart Themamiddag
27 maart Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
28 maart Seniorendag Venloop
  (zie bijgevoegde flyer)

Bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek
en koersballen vinden wekelijks op vaste tijden in
BMV De Vilgaard en de Rozenhof plaats. Onder-
staand de data van de overige activiteiten voor de
maand maart weergegeven.
 

 

Neem  deze dag
Wij hebben niet veel tijd meer
om gelukkig te zijn.
De dagen gaan vlug voorbij.
Het leven is kort.
Je schrijft dromen
in de agenda van de toekomst
en een onzichtbare hand
schrijft dwars door je dromen heen.
Je hebt geen keus.
Als je vandaag niet gelukkig kunt zijn
reken niet te veel op morgen.
 
Neem  deze dag
met je twee handen vast.
Deze dag is een gave
waar je van proeven mag.
 
MJP. (dichter onbekend)
 

Themamiddag 'Levenstestament en erfrechtplanning' 
Dinsdag 26 maart verzorgt dhr. Van Horck, van
Notariskantoor Moonen, in BMV De Vilgaard een
informatiemiddag over het levenstestament en

erfrechtplanning. Aanvang om 14.00 uur.
Volg het ‘Klokje’ in maart, maar reserveer alvast
datum en tijd.

Wanneer ben je ontoerekeningsvatbaar?
Als een verdachte volledig
ontoerekeningsvatbaar is,
wil dat zeggen dat een
misdrijf hem niet toege-
kend wordt vanwege zijn
gebrekkige ontwikkeling
of ziekelijke stoornis van
zijn geestvermogens. Daar-

voor moet dan bijvoorbeeld worden onderzocht of
hij een persoonlijkheidsstoornis of een psychose
heeft (of had ten tijde van het misdrijf) of een
verstandelijke beperking. Dat onderzoek gebeurt bij

het Nederlands Instituut voor Forensische Psychia-
trie en Psychologie. De dienstdoende psychiaters
schrijven hun oordelen in een rapport op grond
waarvan de rechter beslist over de mate van toere-
keningsvatbaarheid. Maar een standaard is daar niet
voor, er zijn regels die altijd gelden. Zo leidt een
psychose niet automatisch tot ontoerekeningsvat-
baarheid. Toerekeningsvatbaarheid is dan ook geen
medisch, maar een juridisch oordeel.
 
Bron  Quest
Ben Gelaudemans
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Enne babbelaer
Ik heb en leuke buurvrouw,
tante Els geheite.
Zeej haet knien en enne hond,                      
en ok nag en paar geite.
 
Ik vraog duk enne babbelaer,
már dát vindt mam naet gaod,           
Wánt iddere kiér ás ik dát daot,                     
dán wördt mien maoder kwaod.
                       
Zeej zaet dán mit en kwaod gezich:               
“Vraoge is naet te bes,
Els guf dich wal daen babbelaer,                   
ás zeej dinkt dás se ‘m nuuedig hes.”            
 
De woensdaag schaot ‘t mich d’r oet,
zoeëmár oet miene kweb.                              
Ik zag: “Tante Els, dink geej nag naet,           
dát ik enne babbelaer nuuedig heb?”
 
Jan Arts 2004

Miene rollator
Achter de rollator loupe is gen moeëj begin
umdát weej de fiets hebbe mótte verbanne.
Weej schame ós en bietje, en met taegezin
dát zit ok zoeë wie zoeë in kroeke en kanne.
 
Ut is duk moeilik már dán ok veur idderein
um achter de rollater te loupe, dát is efkes winne.
Wie dát ut toen ok allemaol is begónne,
már toeën wilskrach en laot óch naet kinne.
 
Vuuel minse zien op hulpmiddele aangeweze,
dát kump umdát de gezondheid zoeë deur is.
Már bin dankbaar um dao mei te kunne loupe,
nörges nao toe kunne, dát is pas en groeët gemis.
 
Ongelukkig steit op mennig netvlies gaod te zaen
hoe ut in de erme lande met de gezondheid geit,
beejnao gen kleier aan ut lief en nao aete snakke.
laot ós dán már gauw waer dae rollator pakke.
 
Frans Theeuwen

Weerextremen in 2018

 
We herinneren ons allemaal nog wel de lange, droge
zomer van het afgelopen jaar. Over het geheel
genomen is 2018 een jaar geweest met vele extre-
men. Eens te meer is dit een reden om de website
van Meteo Limburg eens te raadplegen. Onder-
staand geef ik u een heel beknopt weeroverzicht dat
op www.meteolimburg.nl staat weergegeven.
 
Februari was een koude wintermaand, de koudste
sinds 2012. Op 8 februari werd de laagste tempe-
ratuur van ons land en van het jaar gemeten in
Vijlen-Mamelis (Selzerbeekdal): -13,0 graden en
vlak boven een sneeuwlaagje van 2 à 3 cm -16
graden. Op 26 februari kregen delen van Zuid-Lim-
burg te maken met verrassend veel sneeuw.
 
Opvallend was dat het in maart nog lang koud bleef.
In het weekeinde van 17 en 18 maart lagen de
temperaturen ’s middags maar net boven het
vriespunt, en er viel sneeuw waarbij het tijdelijk wit
werd.
 
De  periode april tot en met juni, het aspergesei-
zoen, werd recordwarm. Eind mei was er al een
lokale hittegolf in de kop van Noord-Limburg en de

warmte bezorgde vooral Zuid-Limburg enkele fikse
onweersbuien met schade door hagel en waterover-
last zoals in Berg en Terblijt (modderstromen).
Daarna gingen droogte en hitte hand in hand, en de
meteorologische zomer van juni tot en met augus-
tus werd ook al recordwarm. Tijdens een extreem
lange hittegolf werd op het KNMI-weerstation Arcen
op donderdag 26 juli met maar liefst 38,2 graden
de hoogste temperatuur van het jaar in ons land
gemeten. Een dag later werd het daar 38,1 graden.
Het Limburgse hitterecord blijft 38,4 graden:
Maastricht, 27 juni 1947.
 
Ook in de herfst was het erg droog en zonnig. Zelfs
half oktober (12 t/m 16 oktober) was het nog vijf
dagen op rij in Limburg zomers warm met meer dan
25 graden. Op zaterdag 13 oktober werd het maar
liefst 28 graden: de hoogste oktobertemperatuur
sinds 1921. Kessel-Eik was in 2018 het droogste
KNMI-neerslagstation van ons land.
 
December was in Limburg de natste maand van
2018, met op de meeste plaatsen maandtotalen van
meer dan 100 mm, tot ruim 130 mm in de regio
Epen-Vaals. Op de meeste plaatsen viel meer regen
dan in de voorgaande drie herfstmaanden bij elkaar.
Op zondagochtend 16 december was Limburg met
een dun sneeuwlaagje bedekt. Verder was decem-
ber zacht, twee graden warmer dan normaal, en het
was de zachtste december sinds de recordzachte
december van 2015. Op 2 december werd de
hoogste temperatuur van 14 graden gemeten. De
zon liet zich over de hele maand, met totaal 50 tot
55 uur, iets langer dan normaal zien.
 
GvR                  Bron: Website van Meteo Limburg
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Tijdens het schooljaar 1953/’54 zijn van zowel de
jongens- als de meisjesschool klassenfoto’s ge-
maakt. De foto’s van de klassen van de toenmalige
meisjesschool zijn allemaal opgenomen in deel 3
van ‘Kent u ze nog…. de Veldense Kiêszek’, samen-
gesteld door Sef Janssen en Sjaak Theelen. Eerder
(2013) publiceerden we al de foto van de eerste
klas. Hoog tijd dus om klas 2 en 3 ten tonele te
voeren.
 
Maar voordat we alle namen de revue laten passe-
ren, eerst iets over de achtergrond waartegen deze
opname is gemaakt. Van een schoolfoto zou je
verwachten, dat het schoolgebouw als passende
achtergrond fungeert. In dit geval dus niet. Indach-
tig het gezegde “wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst” lijkt het alsof de makers van deze fotosessie
hebben gekozen voor een toekomstbestendige
achtergrond. Daar zijn ze -met de kennis van nu (65
jaar later)- meer dan uitstekend in geslaagd.
 
De opname is gemaakt op de binnenplaats van de
boerderij van Hube Jeu (Rieter). Het toeval wil dat
de oude meisjesschool en haar opvolger, de St.-
Sebastianusschool, maar ook het klooster, de oude
jongensschool en de opvolgers ervan, de St.-And-
reasschool aan de Schoolstraat en later aan de
Schandeloseweg, intussen alweer een hele tijd
verdwenen zijn… maar de karakteristieke stallen van
Hube staan er nog altijd.
 

Dan nu naar de meisjes van klas 2 en 3 en hun
onderwijzeres.
 
De bovenste rij van links naar rechts: 
Juffrouw Mientje Seelen; Margriet Clabbers (Her-
man); Annie Schoofs (Gerard); Jacqueline van den
Hombergh (Antoon van Adolf); Maria in ’t Zandt
(Pierre); Elly van den Hombergh (Melk Sef); Mientje
Hovens (Pierre); Mientje Vermazeren (Âr); Roos van
de Venne (Wils Piet); Mieke Steegh (Schelle Guus)
en Maria Kusters (Sraar).
 
De middelste rij van links naar rechts: 
Ina Engels (Louis); Maria Walter (Hay); Ine Verma-
zeren (Sjeng); Bep Arts (Nöl); Toos Lucassen
(Pierre); Mariet Theelen (Aarde Sjeng); Riet Geurts
(Jânne Sjaak); Annie van Hees (Sjaak, Rijksweg);
Nellie Heijligers (Bertus) en Nellie Haanen (Dônker
Karel).
 
De onderste rij van links naar rechts: 
Kitty de Wilde (Mans); Hilde van der Plas (Bram);
Ans Schlooz (Jan); Marian van Hees (Rijksweg);
Maria Smits (Smid Elbert); Gerrie Könisser (Alex);
Tiny Verbong (Piet); Caroline Laarakkers (Krosselt);
Gerda Janssen (Sjeng, Ossenberg); Annie in ’t Zandt
(Pierre); Annie Poels (Jeu); Hennie Deenen (Sjeng);
Nellie Caris (Jo); Bernadien Duijf (Sraar) en Marga
Fitten (Chris).
 
 

Weet je nog van toen?
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Uit de bestuursvergadering van 6 februari 2019
Frans Vousten heeft de
afgelopen maand het
mooie aantal van 5 nieu-
we leden ingeschreven.
 
Frans geeft in de vergade-
ring verder aan, dat hij na
vele jaren als ledenwerver

op het einde van dit jaar stopt. Het bestuur respec-
teert uiteraard zijn besluit en is zich zeker bewust
van het feit dat het moeilijk zal zijn om een geschik-
te vervanger te vinden. Met zijn effectieve wijze van
werven, lukt het hem maandelijks -en dat al meer
dan 15 jaar- voldoende nieuwe leden in te schrijven,
zodat ons totaal ledenaantal stijgt.
 
Opmerking: Op 1 januari 2010 had de KBO Velden
390 leden. Op 1 januari van dit jaar staat het leden-
aantal -ondanks afmeldingen door overlijden en
verhuizingen- op ruim 450.
 
Na de oproep in het ‘Klokje’ hebben zich diverse
nieuwe leden voor de 1e gymgroep gemeld. Op dit
moment kunnen nog een paar nieuwe leden worden
geplaatst bij de 1e gymgroep. De 2e groep is vol-
tallig.
 
In het gezamenlijk overleg tussen de KBO’s van
Arcen, Lomm en Velden, dat op maandag 11 febru-
ari 2019 in de BMV wordt gehouden, zal onder an-
dere worden besproken of er samenwerking moge-
lijk is voor het houden van 1 dansmatinee. Lukt dit
niet dan houden we op zaterdag 26 oktober ons
eigen dansmatinee in de BMV in Velden.
Op pagina 7 staat een samenvatting van dit overleg.
 
Het Jaarprogramma 2019 ziet er volgens het bestuur
keurig uit. Foto’s, overzichten en teksten zijn heel
duidelijk. Mooi is het, dat enkele complimenten van

onze leden bij het bestuur zijn binnengekomen.
Gesproken wordt over de themamiddagen, waarvan
de data in het jaarprogramma voor 2019 reeds zijn
vastgesteld. Inmiddels zijn voor 26 maart en 3
september de thema’s bekend.
 
Op dinsdag 26 maart komt de heer Van Horck, van
Notariskantoor Moonen, uitleg geven over het le-
venstestament en erfrechtplanning.
 
Op dinsdag 3 september verzorgt Prof. Dr. Ton
Coenen een middag over ‘Slaapproblemen bij oude-
ren’. Deze themamiddag staat eigenlijk gepland op
dinsdag 25 juni 2019. Omdat we inmiddels de
goedkeuring hebben ontvangen om op 25 juni op
stap te gaan met de MuseumPlusBus naar een
museum in Nederland, is voor deze mutatie geko-
zen. KBO-leden die niet zelfstandig een museum
kunnen bezoeken, hebben op deze reis voorrang.
Nadere berichten over deze reis komen in een van
de volgende Nieuwsbrieven.
 
Op dinsdag 1 oktober 2019 komt de groep ’De
Notenkrakers’ uit Venray naar Velden;  zij verzorgen
een gezellige middag voor de vrijwilligers en alle
overige KBO-leden van Velden.
 
Het dagelijks bestuur heeft het concept ‘Jaarstukken
voor de Algemene Ledenvergadering’ op dinsdag 12
maart 2019 uitgewerkt. De laatste puntjes worden
in de bestuursvergadering nog op de ‘i’ gezet.
 
De actie/afsprakenlijst van deze vergadering treft u
aan op de website www.kbovelden.nl onder de
subgroep ‘Verslagen vergaderingen’.
 
 
GvR 

Mutaties ledenbestand KBO Velden
1 juli 2018 – 1 februari 2019
 
Nieuwe leden
Mevr. Olde Scheper Aan Vreezen Velden; Mevr.
Willemsen-Theelen Oude Venloseweg Velden; Mevr.
Geurts Rozenhof Velden; Dhr en Mevr. Kuipers-
Koenders Vorstweg Velden; Dhr. Verhaegh Markt
Velden; Mevrouw Deenen Dorpsstraat Velden; Dhr.
Roos Paddeweg Velden; Dhr. en Mevr. Clabbers
Willem Alexanderstraat Velden; Mevr. Van Eeuwijk
Markt Velden; Mevr. Maciejowska  Burg. van Dee-
lensingel Velden.
 
Overleden leden
Dhr. Keltjens Lingsendijk Velden; Mevr. Daniëls

Ruijsstraat Blerick; Mevr. Troost-Dorssers Klooster-
straat Velden; Mevr. Hoefnagels-Stevens Bernhard-
straat Velden; Mevr. Luijpers-Coopmans Oude
Heerweg Velden; Dhr. Hendriks Zuid-Limburg.
 
Leden afgemeld
Dhr en Mevr. Van Helden-Aerts Oude Venloseweg
Velden; Mevr. Bol-Ottenheym Leeuwerikweg Vel-
den; Mevr. Clevers-Peeters Wachtpoststraat Venlo;
Mevr. Heek-Heldens Ursulinenweide Grubbenvorst;
Dhr. Van Mosseveld Rozenhof Velden.
 
 
Totaal aantal leden per 1 februari 2019: 457
 

'Getob is als een schommelstoel: het houdt je bezig, maar
het brengt je nergens.'
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Vergadering besturen KBO’s Arcen, Lomm en Velden

 
Elk jaar houden de KBO-besturen van Arcen, Lomm
en Velden een gezamenlijk overleg. Dit jaar wordt
deze vergadering gehouden op maandag 11 febru-
ari in de Brede Maatschappelijke Voorziening De
Vilgaard in Velden. Totaal zijn 18 bestuursleden (7
van Arcen, 3 van Lomm en 8 van Velden) aanwezig.
Na ontvangst met koffie/ thee in het Sportcafé wordt
eerst aan het verzoek van de KBO’s van Arcen en
Lomm (rondleiding door de BMV) voldaan. Mevrouw
Jacqueline verzorgt deze rondleiding en laat alle

ruimten zien en vertelt de bijzonderheden die zij
erover weet. Na deze interessante rondleiding be-
ginnen we in de kleine zaal met koffie en vlaai aan
de geplande vergadering.
 
Voorzitter deze middag is onze voorzitter Ine en
Marie-José, onze secretaris, verzorgt de notulen. Na
de opening komt het verslag van het vorig jaar aan
de orde. De meeste aandacht gaat uit naar de acti-
viteiten die door de 3 KBO-afdelingen worden ge-
houden. Zaken zoals regeling contributie, de reizen,
ledenwerving, ledenaantal en huishoudelijk regle-
ment passeren de revue. Over het algemeen sluiten
de diverse zaken bij de afdelingen aardig op elkaar
aan. Verder wordt besproken of we de dansmiddag
van Velden en Lomm niet kunnen combineren. Een
en ander wordt onderzocht door de KBO Lomm. Al
met al is het overleg heel ontspannen en bijzonder
zinvol. Even na 17.00 uur sluit voorzitter Ine de
vergadering. Volgend jaar wordt het overleg in
Lomm gehouden.
 
GvR

Nieuwe toneelvoorstelling: Zij van de Hakkebar
Spelenderwijs, de Veldense toneelclub, is op dit
moment druk doende met de voorbereiding van haar
nieuwe voorstelling: ‘Zij van de Hakkebar’.
 

Een schoenmaker van middelbare leeftijd slaat een
jonge vrouw aan de haak. Hij trouwt ermee en dat
zorgt voor allerlei verwikkelingen. Tegelijkertijd
wordt er in het dorp een spetterend dorpsfeest
voorbereid met een optreden van een wereldbe-
roemde goochelaar en een act van de vrouw van de
burgemeester. Een bijzonder verhaal met komische,
hilarische en aandoenlijke scènes. De regie is in
handen van Bart Segers, die speciaal voor Spelen-
derwijs de tekst heeft bewerkt.
 
De voorstellingen worden gespeeld in BMV De Vil-
gaard op de volgende data: vrijdag 15 – zaterdag
16 – woensdag 20 – donderdag 21 – vrijdag 22 –
zaterdag 23 maart a.s. Aanvang telkens om 20.00
uur. Kaartverkoop via www.spelenderwijsvelden of
in BMV De Vilgaard.
 

Korendag in Meijel 
Via de regio KBO ontvingen we het verzoek om
onderstaand bericht te publiceren in onze Nieuws-
brief van februari.
 
Ook in 2019 wordt er weer een Korendag georga-
niseerd in de Regio Peel en Maas-Venlo en Beesel
en wel op woensdag 24 april 2019. Deze happening
vindt plaats in Gemeenschapshuis D’n Binger,
Alexanderplein 2 te Meijel. Vanaf 13.00 uur kunt u
terecht, waarna het programma start om 13.30 uur.
In het Gemeenschapshuis zijn ruim 300 zitplaatsen,
waardoor er ook voldoende ruimte beschikbaar is
voor KBO-leden, maar ook niet-leden zijn van harte

welkom om te komen luisteren. Deelnemende
koren: Baarlo, Beringe, Grashoek,Tegelen, Reuver
en Meijel. Gasten die komen luisteren, betalen
€ 6,50 per persoon voor entree met inbegrip van
een kop koffie/thee en vlaai. Graag aanmelden vóór
10 april 2019 i.v.m. de inkoop van de vlaai.
 
Het bedrag kan overgemaakt worden naar:
Rabobankrekening NL03RABO0120702533 t.n.v.
KBO Limburg, bij binnenkomst ontvangt u dan
hiervoor 2 consumptiebonnen.
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Kleurige optocht Gekke Maondaag
Even nog dreigde regen de overhand te krijgen met
Gekke Maondaag. Werd de Kinderoptocht ’s mor-
gens vooral bekeken vanonder paraplu’s, ook de
grote optocht begon in de regen. Maar al snel
klaarde het op en kwam het zonnetje er door. De
mannen van De Waus hebben het aanbieden van de
worst ter ere van Sint Clara om goed weer af te
smeken voor Gekke Maondaag dus niet voor niets
gedaan. Ze hebben voor hun succesvolle actie een
‘barre tocht van Venlo naar Velden’ -zoals ze het
zelf hebben gezegd- over gehad, die zaterdag vóór
Gekke Maondaag. Veldenaren en de kijkers van
buiten ons dorp hebben kunnen genieten van een
bijzonder kleurige en originele optocht. Plaatselijke
thema’s kwamen uitgebreid aan de orde. Om er
maar enkele te noemen: het einde van de Stierefuif,
het Veldense Voedselbos, de perikelen rondom de
kalender, de nieuwe inrichting bij het Wapen van

Velden, waardoor er voor de hertenkopjes geen plek
meer is, het bodypainten en Polen als aspirant-leden
van de Raod van Elluf. Een andere karakteristiek
van de Veldense optocht is de uitbeelding van
woordspelingen. Zoals de ‘Birdman’, ‘de hand in de
hor’ na het stoppen van Jac Clabbers Woninginrich-
ting, en het ‘hoeslake’. Prachtige wagens en groepen
met als toppers Boeit Neet, de stieren die werden
losgelaten nu de Stierefuif verleden tijd is en de
Masai die -behangen met wasknijpers- op zoek is
naar het Voedselbos. Een optocht, die met recht ‘de
parel van Gekke Maondaag’ mag worden genoemd.
Een optocht waar De Wuilus onder aanvoering van
Prins Lowie d’n Ierste en zijn adjudanten Stan en
Sil, het jeugdtrio Prins Sil d’n Ierste en adjudanten
Job en Niels en iedereen die eraan heeft meegedaan
of meegewerkt, met recht trots op mag zijn.
 


