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KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Op dinsdag 12 maart jl. is de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering gehouden. In totaal 86 KBO-le-
den zijn naar het ‘Wapen van Velden’ gekomen om
aan de vergadering deel te nemen. 10 leden hebben
zich afgemeld. Nadat iedereen is voorzien van
koffie en cake opent Ine Jacobs de vergadering.
Onderstaand een samenvatting.
 
Ledenaantal
Op dit moment (situatie op 1 januari 2019) heeft
onze vereniging 457 leden, waarvan 191 mannen
en 266 vrouwen. In 2018 is ons ledenaantal met 5
gestegen. Ine Jacobs licht toe, dat sinds haar aan-
treden als voorzitter in 2010, we elk jaar gemiddeld
zo’n 25 leden verliezen door overlijden, verhuizing
of om andere redenen. In diezelfde periode hebben
we ook ruim 300 nieuwe leden mogen verwelkomen.
 
Ledenwerving
Als Frans Vousten in 1995 bestuurslid wordt van de
KBO, begint hij al snel met het actief werven van
nieuwe leden. Dat doet hij door het persoonlijk
benaderen van mensen op een laagdrempelige
manier. Velen heeft hij enthousiast weten te maken
voor het lidmaatschap. Frans heeft aangegeven op
het eind van dit jaar -na 25 jaar leden werven-
hiermee te stoppen. Door het verloop in het leden-
aantal is het belangrijk dat er steeds nieuwe leden
bij komen om een krachtige en gezonde vereniging
te houden. Daarom een oproep aan iedereen om uit
te kijken naar mogelijk nieuwe leden of geïnteres-
seerden in onze activiteiten. Wellicht is er een

groepje van enkele leden, die het werven van
nieuwe leden in de toekomst wil oppakken. Ideeën
hiervoor zijn natuurlijk van harte welkom!
 
Activiteiten: terug- en vooruitblik
In de afgelopen -pakweg- acht jaar zijn er de nodi-
ge activiteiten bij gekomen. Denk bijv. aan de acti-
viteiten in het kader van ‘Meer Bewegen Voor Ou-
deren’ (MBVO) en het uitbreiden en verder profes-
sionaliseren van de Nieuwsbrief. In het afgelopen
jaar kon de dagbestedingsruimte in de Rozenhof
gelukkig open worden gehouden. De eettafel op
dinsdag is in stand gebleven en de KBO verzorgt op
donderdag de open inloop in de gemeenschappelij-
ke ruimte. Vanaf april 2018 is ook het kienen en het
koersballen verplaatst naar de Rozenhof. Doordat
er geen huur betaald hoeft te worden zijn deze
activiteiten goedkoop en voor iedereen toegankelijk
geworden. Er is samenwerking georganiseerd met
Basisschool De Startbaan en we verlenen onder-
steuning bij de Avondvierdaagse. Daarmee geven
we tevens inhoud aan onze maatschappelijke rol
waarmee we een steentje bijdragen aan de Velden-
se samenleving. Steeds meer aandacht gaat uit naar
acties die geld opleveren voor onze vereniging, zoals
de succesvolle actie in samenwerking met Jan Lin-
ders in het afgelopen jaar en de Rabobank Clubkas
Actie. Dank aan allen die hier een bijdrage aan
hebben geleverd.
 
In overleg met De Wuilus werken we aan het verder
optuigen van de Seniorenzitting op zondagmiddag,
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zodat deze aantrekkelijker wordt en ook meer be-
zoekers krijgt. Misschien is het ook mogelijk om in
de toekomst een impuls te geven aan de jaarlijkse
Seniorenmiddag tijdens de Dorpsfeesten. Dat lukt
natuurlijk niet in één keer. Het is een uitdaging om
samen te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkhe-
den. Ideeën zijn uiteraard meer dan welkom.
 
Overleden leden
In 2018 heeft KBO Velden 25 leden verloren,
waarvan 16 als gevolg van verhuizing buiten Velden
en 9 door overlijden. De overleden leden worden
met name genoemd en zij worden herdacht met één
minuut stilte.
 
Verslag Algemene Ledenvergadering 2018 en
Jaarverslag 2018
Beide verslagen worden goedgekeurd. In de Alge-
mene Ledenvergadering van 2018 is het voorstel
geopperd om in een gespreksgroep allerlei zaken
rondom het ouder worden met elkaar te bespreken.
Intussen is voor dit doel de werkgroep Levensvragen
van start gegaan.
Het Jaarprogramma 2019 heeft iedereen ontvangen
bij de Nieuwsbrief van januari jl.
 
Financieel Verslag 2018, kascontrole en be-
groting 2019
Blijkens de jaarcijfers over 2018 is KBO Velden een
financieel gezonde vereniging. Het is wel zaak om
ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Belangrijk daarvoor

is het ten minste op peil houden van het ledenaan-
tal. Denk maar aan contributie en subsidies, waar-
voor het aantal leden de grondslag is. Daarnaast
houden we met een verantwoord en zuinig financi-
eel beleid de kosten zo laag mogelijk. Zo wordt door
het gebruik van de Rozenhof als locatie voor het
kienen en koersballen op jaarbasis zo’n € 850,-
bespaard aan huurkosten. De opbrengst van de Jan
Linders actie (€ 3.339,-) is niet opgenomen in de
cijfers van 2018, omdat dit bedrag in januari jl. is
uitbetaald. Leden hebben door hun inzet dit bedrag
bij elkaar gebracht en de opbrengst wordt dan ook
ten gunste van de leden besteed.
Namens de Kascontrolecommissie doet Albert
Paulus kort en krachtig verslag van de kascontrole:
geen opmerkingen. Dank aan de penningmeester
voor diens werk. De volgende kascontrole wordt
gedaan door Albert Paulus en Maurits Stubenrouch.
Als reserve meldt zich Arie Kruijning.
 
Begroting 2019
De begroting geeft in hoofdlijn de verwachte ont-
vangsten en uitgaven weer. Het bestuur denkt na
over extra activiteiten voor ouderen, die niet in deze
begroting zijn opgenomen. Heb je ideeën, geef ze
door aan het bestuur.
 
Bestuursverkiezing
Bestuurslid Chrit Janssen is aftredend en wordt
unaniem herkozen. Ger van Rensch treedt terug als
intern secretaris, maar blijft bestuurslid in zijn
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resterende zittingsperiode van 2 jaar. Hay Lucassen
wordt gekozen als aspirant-bestuurslid en neemt
voorlopig voor één jaar de taak van intern secreta-
ris op zich. Volgend jaar stopt Cor van der Zanden
als penningmeester. Aspirant-bestuursleden zijn -
kijkend naar de toekomst- zeer welkom. Denk er
eens over na en informeer bij het bestuur.
 
Ontwikkelingen
Wat betreft de privacyrichtlijnen blijven we alert.
Met regelmaat zal waar nodig gevraagd worden naar
toestemming wat betreft het publiceren van foto’s.
 
In het najaar organiseert Rabobank Venlo opnieuw
een Rabobank Clubkas Actie.
 
De landelijke fusie tussen de Unie KBO en de PCOB
loopt nog niet soepel. We blijven de ontwikkelingen
vanuit de afdeling Limburg volgen.
 
Met de KBO-afdelingen in Lomm en Arcen wordt
periodiek gezamenlijk overlegd met als doel van

elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en ideeën
op te doen voor nieuwe gezamenlijke activiteiten of
het combineren van bestaande afzonderlijke activi-
teiten.

 
Na afloop van de vergadering is het tijd voor kienen
waar velen gebruik van maken.
 
HL

In memoriam pastoor Jos Van der Ven

foto: Lé Giesen
 
Op maandag 18 februari jl. overleed te Blerick op
57-jarige leeftijd pastoor Jos Van der Ven. Hij was
pastoor van Velden en Arcen van november 1999
tot januari 2015 en vanaf december 2007 ook
pastoor van Lomm. Voordien was hij kapelaan ge-
weest in Roermond en Gulpen en pastoor van Vijlen,
Lemiers en Holset. Pastoor Van der Ven moest zijn
aandacht verdelen over de drie parochies die voor-

heen ieder een eigen pastoor hadden. In 2008 kwam
de parochiefederatie Velden, Arcen, Lomm tot
stand. Vriendelijk, bescheiden en gevoel voor humor
kenmerkten hem en aan veel mensen bood hij een
luisterend oor.
In 2014 werd hij gevraagd pastoor te worden van
de parochiefederatie Blerick. Na 15 jaar hier pastoor
te zijn geweest vond hij het goed zowel voor de
parochies als voor hemzelf om te veranderen. Te-
rugblikkend bij zijn afscheid, keek hij met veel
voldoening terug op de tijd dat hij in Velden, Arcen
en Lomm pastoor was geweest. “Het waren mooie
jaren waar ik nog vaak aan zal terugdenken” zo
schreef hij bij die gelegenheid in het Klokje. Op 11
januari 2015 nam hij afscheid in Velden en een week
later werd hij geïnstalleerd als pastoor te Blerick.
Nauwelijks vier jaar later is hij onverwacht overle-
den. Zijn uitvaart vond plaats op 23 februari in de
parochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Blerick waarbij de absoute verricht werd door de
nieuwe bisschop van Roermond Mgr. Harrie Smeets,
klas- en studiegenoot van pastoor. Hierna werd hij
in besloten familiekring in Reuver begraven.
 

Het belang van sterke botten
Bij gelegenheid van
het 175-jarig bestaan
van de apothekersor-
ganisatie KNMP (Ko-
ninklijke Nederlandse
Maatschappij ter be-
vordering van Phar-

macie) heeft uw apotheker een boekje (cadeautje)
uitgegeven. In dit boekje staat te lezen over voe-
ding, beweging en zonlicht. Bovendien staat het
boekje boordevol handige tips en praktische advie-

zen. Onderstaande tips, die gaan over het belang
van botten in ons lichaam.
 
Bottenweetjes
Iedere volwassene heeft in totaal maar liefst 206
botten in zijn lichaam. Van het bot in het voorhoofd
via het bot van de heup naar de tenen.
 
Het langste en sterkste bot in het lichaam is het bot
in het bovenbeen. Botten geven structuur aan het
lichaam. Dankzij uw botten kunt u staan, lopen en
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rennen. Ook zijn er veel botten die belangrijke or-
ganen beschermen. Denk aan de ribbenkast die het
hart beschermt. Of de schedel die de hersenen
beschermt.
 
Botten zijn altijd ‘bezig’. Op elk moment worden
cellen in het bot afgebroken en nieuwe cellen aan-
gemaakt. Jonge mensen maken meer bot aan dan
dat ze afbreken. Bij oudere mensen is dit precies
andersom. Zij breken meer bot af dan dat ze aan-
maken. Dit heet botontkalking (osteoporose). Bot-
ten worden daardoor zwakker en brozer.
 
De leeftijd van 30 jaar is een keerpunt. Rond je 30e
wordt de hoogste botdichtheid bereikt. Dat wil
zeggen dat je dan de sterkste botten hebt. Bij
vrouwen gaat de botontkalking sneller in de jaren
na de overgang (menopauze). Het grootste gevaar
van botontkalking: botbreuken.
 
Nederland heeft ten minste 430.000 mensen met
botontkalking. Dat blijkt uit cijfers van huisartsen.

Er zijn echter meer mensen die botontkalking
hebben dan dit aantal. Veel mensen hebben name-
lijk botontkalking zonder dat ze dit zelf weten. Zij
hebben (nog) geen klachten en gaan dus niet naar
de huisarts.
 
Per 1.000 mannen zijn er 7,5 die botontkalking
hebben. Per 1.000 vrouwen zijn er 43,1 die botont-
kalking hebben. Of iemand botontkalking krijgt,
hangt af hoe sterk de botten rond het 30e jaar zijn
en hoe snel de afbraak daarna gaat.
 
Het is niet mogelijk om te genezen. Het is wel
mogelijk om de aandoening te vertragen. Goede
voeding met voldoende vitamine en mineralen, vi-
tamine D, verantwoord zonlicht en voldoende en
verantwoord bewegen helpen mee om dit proces te
vertragen.
 
Bron tekst: Boekje 175 jaar KNMP
Bron afbeelding: Home/Platform Sterke Botten   

Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” 3e Jaargang
nummer 13, van 1 – 15 juni 1949
 
Liefe jonges !!!
en nu heef de hont van de ouwe
bekker marie van sjaak litjus een
half been afgebeete en die moet nu
op anderhalv been looppe en onze

fanfaar heef in wel allemaal de eerste preize gehaalt
en saves zaatte ze allemaal bij smit-tei en o jonges
jullie hadde eens moette zien hoe joeksig dat het
daar was want een heele hoop vrouwe kwaamen de
manne kwans-ies afhale en toen was daar nog een
hele hooge amptenaar van aarse en toen ginge ze
allemaal ut nieje veldese volksliet zinge van venlo
stedje van plezeer en der kome nu al een heele hoop
venloose naar hun nieje overzeese gebietsdeele in
velde keike om ut veldus goet te leere voor straks
as wei der bei zein en toen de fanfaar snags was
afgeloope kondde peeters joep en manus van
tummer wullem en smit wum der bei er tuis niet
meer in want ut was veel te laat en smit wum was
nog wel jaarig en die zal ut toen wel niet meer
joeksig gehat hebbe he jonges dat zeg joepie van
de koster ook en de lange van adolf heef nu met
een nieje adolf de eerste preis en die heet ok adolf

en frans van schelle jan heef ieneke van kuubkes
sjaak met een ei met een kwak op de kop gegooijd
en die is nu bei de zuster moete kome en de boere
hebbe nu gelukkig regen en dat is maar goet ook
want anders worde ut heelemaal geen boerre meer
want martens wiel de kostganger van pompe piet
hat zig een draaggende varken gekoch en toen hei
der mee tuis kwam was ut een gans ander soort
snappe jullie nou zowat jonges en o jonges de
bouwvakke hebbe groot fees gehat en een reuze-
voetbalwetstreit en handrie van martens van de
ossenberg was de kampijoen en die was laater zo
in vorm dat hei presies een zeebraa was en hei hat
eers zein haare laatte knippe en toen was een kopje
stoppelbloot te aanvaarde en heef heij 4 goole ge-
maak en o jonges weete jullie dat ze hier in aarse
en velde ut voorig jaar voor hondert duizent gulde
genever opgedronke hebbe is dat niet verschrikke-
lik en nu drinke wei ok nog iedere vreidag 4 liter
booter melk er bei maar mein vaader zeg ut zal wel
eens anders worre en dat zeg joeppie ook en ik ook
en daarom ga ik nu maar vas naar bet en wens
jullie allemaal ok van joepie van de koster heel veel
groette en een dikke goeije nag van julie eeeeeeeee-
nig liefhebbende “Frenske”.
                                                                F.V.

Tillefoongesprek
Hallo, mit wae spraek ik?
Mit Frenske.
Aha Frenske, is mam thoes?
Nae, die is d’r naet.
Bis te allein?
Nae, mien braor is wal heej.
Kán ik dae dán efkes aan den tillefoon kriege?
Ik zal um haole.

Efkes later
 
Ik heb gezag dát ik mien braor efkes zuj gaon haole,
már dát geit naet.
Waorum dát dán naet, Frenske?
“Ik kán um naet oet de weeg kriege”, zag Frenske.
 
Frans Theeuwen
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Weet je nog van toen?

Deze luchtfoto van het ‘Sint Thomascollege’ in Venlo
is gemaakt in 1934 en komt uit het boek ‘Venlo van
boven bekeken’ dat is uitgebracht in 2003. Aan dit
boek is ook de basis voor de onderstaande tekst
ontleend.
 
Het omvangrijke en beeldbepalende gebouw van het
voormalige Sint Thomascollege, tegenwoordig on-
derdeel van het Valuascollege, ligt aan het begin
van de Hogeweg. De school werd in 1890 opgericht
als ‘Progymnasium’, een driejarige opleiding met
algemeen vormende vakken en enig Latijn en
Grieks. Voor een volwaardig gymnasium moesten
Venlose leerlingen destijds naar Roermond of nog
verder reizen. De voorloper van dit ‘Progymnasium’
was de Latijnse School die in 1611 werd gesticht in
het toen gebouwde ‘Ald Weishoes’. Al enkele jaren
later kreeg deze school haar onderkomen in het
klooster van de Kruisheren aan de Begijnengang en
daarna was de opleiding gevestigd aan de Markt in
de Venlose binnenstad. Van daaruit werd de nieuw-
bouw aan de Hogeweg betrokken.
 
Architect van het oudste deel van het complex aan
de Hogeweg was de Venlonaar Henri Seelen. Op
deze foto is dat het rechter gedeelte van het bouw-
werk, met de twee uitspringende gevels. Jules
Kayser tekende voor de uitbreiding van 1922-1923
(links van het oude bouwdeel). Van zijn hand is
tenslotte ook de nieuwbouw van het internaat (het
Juvenaat), het meest linkse gedeelte van het com-

plex. Vanaf 1920 is de school jarenlang geleid door
de paters Augustijnen die hier ook hun klooster
hadden. De foto laat aan de achterzijde van het
scholencomplex nog percelen tuindersgrond zien.
Hier staat nu de nieuwe scholencampus van het
Valuascollege. Deze school is onderdeel van de
Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken die is
ontstaan door een grote scholenfusie, waarvan het
voormalig Sint Thomascollege, het Collegium Mari-
anum en Scholengemeenschap De Hamert deel
uitmaakten.
 
Het gebouw uit 1890 ligt tegenover de oostelijke
toegang tot het ‘Villapark’, tegenwoordig Wilhel-
minapark geheten. In 1892 hebben Venlose nota-
belen de Puteanus-Parkvereniging opgericht, met
als doel de verkoop van bouwpercelen waarvan de
bebouwing tevens tot verfraaiing van de stad zou
moeten leiden. De Belgische tuin- en landschapsar-
chitect Liévin Rosseels ontwierp een fraai stadspark
in Engelse landschapsstijl. Spoedig werden de
eerste villa’s gebouwd: ‘Puteanus’ en ‘Goltzius’. Het
zou echter tot in de twintigste eeuw duren voordat
alle percelen waren bebouwd. Op de voorgrond zien
we enkele van de karakteristieke villa’s in het Wil-
helminapark.
 
Bron luchtfoto: KLM - Aerocarto. Sinds 1 januari
2003 overgegaan naar AVIODROME.
Brontekst bij foto: Frans Hermans, Gemeente
Archief Venlo

'Een middelmatige leraar vertelt, een goede leraar legt uit, de
betere leraar demonstreert en de beste leraar inspireert.'
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Uit de bestuursvergadering van 6 maart 2019
Frans Vousten heeft afgelopen
maand 3 nieuwe leden inge-
schreven.
 
Deze vergadering notuleert
Ger van Rensch voor de laatste
keer de bestuursvergadering.

Totaal heeft hij dit 12 jaar gedaan. Voorzitter Ine
bedankt Ger namens het bestuur voor al het werk
(intern secretariaat) dat hij voor de KBO Velden
heeft gedaan. Als bestuurslid (komende 2 jaar) en
als coördinator van onze Nieuwsbrief blijft hij zich
inzetten voor onze KBO-afdeling.
 
Besproken wordt het plan van aanpak voor de
dagtocht met de Museum Plus Bus op dinsdag 25
juni 2019 naar het Noord-Brabants Museum en het
Design Museum in Den Bosch. Voorrang hebben die
leden die niet zelfstandig een museum kunnen be-
zoeken. In de Nieuwsbrief die uitkomt op 1 mei 2019
meer informatie over deze dagtocht.

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op
12 maart 2019 in ‘Het Wapen van Velden’. In deze
bestuursvergadering worden de laatste puntjes nog
op de ‘i’ gezet.
 
Marie-José en Kees gaan naar de Bestuursvergade-
ring op 13 maart 2019 van de Regio KBO’s in de
gemeente Venlo.
 
Een werkgroep  binnen het bestuur gaat in overleg
met een afvaardiging van Gekke Maondaagvereine-
ging De Wuilus. Inzet is om de Seniorenzitting op
zondagmiddag aantrekkelijker te maken.
 
De actie/afsprakenlijst van deze vergadering treft u
aan op de website www.kbovelden.nl onder de
subgroep ‘Verslagen vergaderingen’.
 
 
GvR
 

Activiteiten in april en mei

  2 april Fietsmiddag
  3 april Bestuursvergadering
  3 april Kienmiddag
16 april Fietsmiddag
17 april Kienmiddag
24 april Korenmiddag Meijel
  1 mei Bestuursvergadering
  1 mei Kienmiddag
  1 mei Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
  7 mei KBO-reis
  7 mei Fietsmiddag
15 mei Kienmiddag
21 mei Fietsmiddag
29 mei Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief

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
maanden april en mei weergegeven.
 

Op dinsdag 7 mei a.s. maken we een uitstapje per
bus. Tot nu toe maakten we elk jaar twee dagreizen.
Het wordt echter steeds lastiger om elke keer de
bus vol te krijgen. Daarom is in overleg tussen de
reiscommissie en het bestuur besloten om nog maar
één reis per jaar te organiseren. Uiteraard heeft de
reiscommissie haar best gedaan om weer wat leuks
te bedenken voor deze reis. Een tipje van de sluier
lichten we op: we gaan naar de Utrechtse Vecht!
Verder verklapt de organisatie nog niks, want het
moet natuurlijk spannend blijven. Zeker is in ieder
geval wel, dat het een prachtige streek is waar het
nodige te zien is. Alle reden dus om aan deze reis
deel te nemen. Normaal gesproken treft u het
aanmeldingsformulier aan bij onze Nieuwsbrief aan.
Maar aangezien de volgende Nieuwsbrief op 1 mei
a.s. verschijnt, zal het aanmeldingsformulier voor
de reis in april a.s. apart bij de leden worden be-
zorgd. Op dit formulier staat ook nadere informatie
over de reis, zoals vertrek- een aankomsttijden.
 
De reiscommissie: Mary Bosboom en Annie Lommen

KBO-reis dinsdag 7 mei a.s.
 
 

Näöle
Idderein haet wát te näöle,
“‘t Is te heit, ‘t is te kald,
al die vaje in mien snuutje,
zoeë liek ik ens zoeë ald.”
 
Gaef enne knipoug nár ‘t laeve,
is ‘t kald, of is `t heit,
zit dien snoet nouw vaol mit vaje,
‘t laeve geit zoeë wie ‘t geit.
 
Jan Arts 2018
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Dit zijn zo van die vanzelfsprekende plekjes. Je kent
ze wel maar je gaat er vaak aan voorbij zonder ze
op te merken. Soms vertellen ze een verhaal. Zoals
het bonte geheel van eikenbladeren op de rotonde
Kraneveld. Ontworpen en gemaakt door Frank
Heinemans; geplaatst in 2000. De eikenbladeren
verwijzen naar het wapen van Velden en het geheel
is bedoeld als ode aan de Veldense glastuinbouw
(samen met het informatiebord iets verderop). Dan
nemen we een kijkje in een bakkerij in vroegere
dagen. Afgebeeld op de buitengevel van Bakkerij
Fleuren. Het aloude bakkersambacht is in de kern
hetzelfde gebleven maar wordt met eigentijdse
technieken in een modern bedrijf toegepast. Frank
Heinemans heeft het schilderij gemaakt in 1994 bij
gelegenheid van de toenmalige modernisering van
bakkerij en winkel. Frenske staat nog altijd op de
uitkijk op de ‘Kwartelemert’, waar Wilhelminastraat,
Dorpsstraat en Vorstweg bij elkaar komen. Klaar om
alle nieuwtjes op te vangen om door te brieven naar
de Veldense militairen in Nederlands-Indië (1946 –
1950). Inspirator en pseudoniem voor kapper Jan

Schlooz om al die nieuwtjes aan het papier toe te
vertrouwen. Ook in deze aflevering van de Nieuws-
brief kletst onze vriend er lustig op los. Al dateert
het verhaaltje uit juni 1949, het blijft herkenbaar.
Op die manier verbindt Frenske ook het heden met
het verleden. De steen op een pleintje aan de
Rijksweg dient als herinnering aan de jumelage
Arcen – Lomm – Velden en Salzhemmendorf (Ne-
dersaksen). In 2000 werd de steen geplaatst bij
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van deze
onderlinge vriendschapsband. Vrijwel elk jaar waren
er uitwisselingen waaraan de lokale politiek, onder-
nemers en verenigingen deelnamen. Geleidelijk
verminderde de intensiteit van de contacten en na
het opgaan van de Gemeente Arcen en Velden in
Gemeente Venlo is het samenwerkingsverband in
2012 officieel afgesloten bij gelegenheid van de
Floriade. Tot slot een Mariabeeldje in een nis in een
gevel aan de Dorpsstraat. Eenvoudig en toch dui-
delijk aanwezig.
 
GvR (fotocollage) - HL (tekst)

'Het belangrijkste ingrediënt voor geluk is het contact met
onze naasten.'
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Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 1 mei 2019   
 

Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@ziggo.nl
Cor van der Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl

Voor overige contactpersonen: zie Jaarprogramma.

Aandacht
Aandacht is een
variatie van liefde.
 
Ze is een geschenk
dat je ontvangt
en geven kunt.
 
Ze is niet alleen
op zichzelf gericht.
Ze ziet ook een ander.
 
Ze verspreidt licht.
Ze heeft fantasie
en is verrassend.
 

Ze haalt mensen
uit de schaduw.
Ze is attent en creatief.
Ze denkt aan wie
gemist wordt.
 
Ze kan stil zijn.
Maar ook stem geven
aan wat vergeten wordt.
 
Aandacht is voedsel voor de ziel.
Onmisbaar als de liefde.
 
MJP.     (schrijver: Marinus van den Berg)
 


