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Oog voor Senioren

Jaarlijks uitstapje van gymgroepen KBO weer heel leuk

 
Iedere donderdagmorgen zijn 2 groepen van de KBO
Velden in een halve zaal van de Brede Maatschap-
pelijke Voorziening De Vilgaard actief bezig met
gymnastiekoefeningen, ondersteund door muziek.
De gymnastiekles staat onder leiding van Margriet
van der Stegen, een gediplomeerd sportdocent.
Het mooie van deze lessen is dat iedereen probeert
te doen wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt.
Lukt een oefening niet, dan is dit geen probleem.
Afgesloten wordt met een kop koffie en een gezellig
praatje. Jaarlijks sluiten deze groepen bij aanvang
van de vakantieperiode af met een leuke, ontspan-
nen activiteit ergens in de regio.
Dit jaar heeft de organisatie -evenals het vorig jaar-
gekozen om te gaan beugelen bij ’t Beugelke in
Melderslo. En zo wordt op donderdag 11 juli na
aankomst van de groepen (totaal 25 personen) in
Melderslo weer gezellig begonnen met koffie en
vlaai. Margriet maakt dan de indeling van de groe-
pen (wit en rood). Uitleg van het beugelspel wordt
gegeven door de eigenaar van de zaak.

Natuurlijk is en blijft het moeilijk om de zware bol
van 4 kilogram met de ‘sleger’ door de ring te
krijgen. Ook het voorkomen dat jouw bol in de ‘gäöt’
terecht komt, is eveneens een hele kunst. Maar hoe
dan ook, er wordt serieus gespeeld, maar er wordt
ook ontzettend veel gelachen. En vooral dat laatste
is belangrijk om er een leuke middag van te maken.
Wie er wint of verliest is eigenlijk niet zo relevant.

 
Op het einde van middag wordt afgesloten met een
heerlijk warm buffet. Veel te gauw zit de heel leuke
middag er op en iedereen gaat met een goed en
ontspannen gevoel voldaan naar huis.
 
Dank voor de foto’s die beschikbaar zijn gesteld door
mevrouw Zjoeta Maciejowska.
 
GvR/TvR

Themamiddag 'Slaapproblemen bij ouderen'
Op dinsdagmiddag 3 september zal Prof. Dr.
Ton Coenen in de Brede Maatschappelijke
Voorziening De Vilgaard een presentatie geven
over slaapproblemen bij ouderen. 

Aanvang: 14.00 uur.  Het belooft weer een
interessante middag te worden. 
Verdere informatie volgt in het Klokje. 
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Ine Jacobs neemt afscheid van Sociaal Café 
Na ruim 12 jaar neemt Ine Jacobs op vrijdag 28 juni
afscheid als kartrekker en coördinator van het So-
ciaal Café. In die jaren is deze activiteit dankzij haar
inzet uitgegroeid tot een begrip in Velden en omge-
ving. Naast haar zijn ook verschillende KBO-leden
actief als vrijwilliger bij het Sociaal Café.
 

 
Begin 2007 is het Sociaal Café opgericht onder
verantwoordelijkheid van Dichterbij. Het is een
gezellige ontmoetingsplek voor mensen met een
beperking. Elke twee weken is er voor hen een leuke
activiteit, variërend van muziek, spel, disco, knut-
selen, koetsentocht etc. Ook Gekke Maondaag (de
prins van het Sociaal Café), bezoek Sinterklaas en
kerstdiner staan stevig op de agenda geprikt. Vel-
dense verenigingen, groepen, artiesten en veel
vrijwilligers werken mee.Intussen is het Sociaal Café
al vele jaren onderdeel van de Stichting Veldense
Volkscultuur.

 
Na de jaarlijkse barbecue voor de bezoekers wordt
Ine in de vertrouwde thuisbasis van het Sociaal Café,
Het Wapen van Velden, in het zonnetje gezet. Frank
Heinemans, voorzitter Stichting Veldense Volkscul-
tuur schetst het ontstaan en de start van het Soci-
aal Café. Ine ging de uitdaging aan om de kar te
gaan trekken. Al die 12 jaren heeft Ine de organi-
satie in goede banen geleid. Ze doet de program-
mering, het regelen van de artiesten, zorgen voor
de financiën en techniek, afspraken maken met
vrijwilligers, checken of het vervoer is geregeld, etc.
Daarbij niets aan het toeval overlatend. Tot slot
zwaait Frank haar alle lof toe voor haar inzet.
Daarmee heeft zij het Sociaal Café duidelijk op de
kaart gezet.
 
 
 
 

Ook Leo wordt in de hulde betrokken voor zijn hulp
en beschikbaarheid waar dat nodig was. Waardering
is er ook namens het Gemeentebestuur van Venlo,
overgebracht door wethouder Alexander Vervoort.
“Onbetaalbaar vrijwilligerswerk is de kurk waar een
gemeenschap op drijft” en hij onderstreept zijn
woorden met een ferm boeket.Tom Verhaegh noemt
het in zijn woordje als volgt: “inzet vol passie; dat
is het mooiste wat je aan mensen kunt geven”.
 

Voor Ine zelf is het een complete verrassing dat ze
in het zonnetje wordt gezet. Normaal gesproken
heeft ze zelf de regie in handen; deze keer niet.
Volgens haar was de organisatie van deze bijeen-
komst er prima in geslaagd om dit voor haar geheim
te houden. In haar slotwoord zegt ze dit werk met
heel veel plezier te hebben gedaan. Maar liefst 288
avonden zijn er gehouden. Bij 283 daarvan was ze
er zelf bij. Dat zegt genoeg. Ine bedankt met name
de vrijwilligers. Mensen die klaar staan bij de voor-
bereiding en het begeleiden van de bezoekers,
kortom zij zorgen ervoor dat elke avond op rolletjes
verloopt. Zonder al die vrijwilligers had zij dit werk
nooit kunnen doen.

 
Aansluitend wordt Ine bedankt door de vrijwilligers
en de bezoekers en daarna is het de beurt aan alle
aanwezigen om haar de hand te drukken. Een ge-
zellige nazit met zang van Tom en Paul en muziek
van de Ravenvennerkapel is het sluitstuk van een
bijzondere avond. En Ine heeft in het vervolg wat
meer tijd voor andere dingen. Stilzitten zal het vast
niet worden.
 
HL
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Zaterdag 14 september: Sentiment in de Tent
Van 13 t/m 15 september a.s. vinden de 41e
Dorpsfeesten Velden plaats. In samenwerking met
KBO Velden wordt dit jaar speciaal voor de ‘Gouden
generatie’ een bijzonder muziekprogramma gebo-
den. Deze opvolger van de Seniorenmatinee luistert
naar de naam Sentiment in de Tent.  Een heus
lunchconcert dat begint om 11.00 uur en doorgaat
tot 14.00 uur. Geniet mee van optredens van o.a.
onze eigen Ravenvennerkapel en Forever Young
Collectief Venlo: 50 rockende oldtimers die zich op
popklassiekers storten! Misschien ontdekt u nog wel
Veldense rocksterren… Ook de jongste kids van
Dansstudio Liselotte Gijsen zijn van de partij.

Tijdens het concert wordt een warme lunch van soep
met broodjes geserveerd. Na afloop van Sentiment
in de Tent is de Zeepkistenrace.
 
Kaarten nu verkrijgbaar
Voor Sentiment in de Tent kunt u kaarten kopen à
€ 6,00. Hiervoor wordt een comfortabele stoel ge-
boden, u ontvangt een kop koffie en de lunch. En
uiteraard geniet u vanuit de beste plaatsen van het
muzikale spektakel. Koop uw kaart bij Hostellerie
De Maasduinen, Open Inloop De Vilgaard of de
Hoeskamer van de Rozenhof.
Mis het niet, want vol=vol!

Computercursussen najaar 2019
Half september 2019 starten wij weer
met de computercursussen in kleine
groepjes voor alle 40+ die ‘iets of
méér’ met de computer, laptop of

tablet willen doen. Tevoren is er de open dag op
vrijdag 30 augustus 2019 van 14-17 uur op Vilgert
21A in Velden (noord). Loop gewoon even binnen.
 

Cursussen en workshops zoals: tablet en smartpho-
ne, basiscursus, overstapcursus in verband met
beëindigen van Windows 7, fotoboek-maken, en hoe
vind je je foto’s terug. Voor andere wensen kunnen
we bekijken wat de mogelijkheden zijn.
E-mail: seniorwebvelden@live.nl, telefoon: 077-4721065
of www.seniorweb.nl/velden
 

Uit de bestuursvergadering van 3 juli 2019
Als invulling van de Senioren-
matinee van de Dorpsfeesten
is het Forever Young Collectief
uit Venlo onder leiding van
Anya Straatman gecontrac-
teerd voor een uitgebreid op-
treden. Hun optreden zal de

hoofdact van het programma vormen. Dit is het
resultaat van de nauwe samenwerking tussen KBO
Velden en de organisatie van de Dorpsfeesten. Ook
in aankondiging en promotie van de matinee werken
we samen met de Dorpsfeesten. De matinee gaat
overigens verder in een nieuwe formule en onder
een nieuwe naam: ‘Sentiment in de Tent’. Met deze
samenwerking bieden we een voor iedereen aan-
trekkelijk programma.
 

Net als vorig jaar gaat KBO Velden meedoen aan de
actie Rabo ClubSupport. Tijdens de actieperiode
kunnen leden van de Rabobank Venlo stemmen op
in totaal vijf verenigingen van hun keuze. Dit levert
direct geld op voor de clubkas. We streven ernaar
ook nu de voorbereiding van deze actie en de PR--
campagne in samenwerking met enkele andere
grote Veldense verenigingen te doen. Tussen 17
september en 11 oktober kunnen klanten van de
bank, die tevens lid zijn van de Rabobank, op hun
favoriete verenigingen stemmen.
 
Voor de actie/afsprakenlijst van deze vergadering
zie www.kbovelden.nl, subgroep ‘verslagen verga-
deringen’.                                                  
                                                                     HL
 

Mutaties ledenbestand KBO Velden
1 februari – 1 augustus 2019
 
Nieuwe leden
Mevr. Schreurs-Hes Burg. van Deelensingel Velden;
Mevr. Hovens-v.d. Zanden Beatrixstraat Velden;
Dhr. Cowan Oude Venloseweg Velden; Dhr. en Mevr.
Korsten-Ottenheijm Heideweg Velden; Dhr. en
Mevr. Brüll-Kort Berkenlaan Velden; Dhr. Munsters
Schoolstraat Velden.
 
Overleden leden 
Dhr. Lucassen Schoolstraat Velden; Mevr. Simons-

Peeters Dr. Blumenkampstraat Venlo; Mevr.
Knaapen-in 't Zandt Markt Velden; Dhr. P van Rens
Rozenhof Velden; Dhr. P. van Kerkhof Ooie-
vaarstraat Velden.
 
Leden afgemeld
Mevr. Thissen-Arts Burg. van Deelensingel Velden;
Mevr. J. Hermkens-van Deur Jan Verschurensingel
Velden.
 
 
Totaal aantal leden per 1 augustus 2019: 460
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Genieten van het zomerse weer
  

foto: Annie van Heesch
 

 
 

Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” 3e Jaargang
nummer 15, van 1 – 15 Juli 1949
 
liefe jonges !!!
de kermis was beestig goet begonne
want de hont van de kermis beet
bertie v. de meester al drek in ut
agsterste van zein agsterste en de

jonges van de kermis ginge al drek bei litjus aan de
kerse maar gontje van joepie van de koster sloeg
ze met de bessem weg en mein vader heef 3 me-
daljes gewonne zo hart houwde hei op ut hoof van
knut op de kermis en o jonges mein vader en mein
moeder hebbe allebei de sambaa gedans dat hebbe
de andere jonges ons vertelt en nu danse bei ons
ok de kippe en de geit al sambaa en met de raats-
verkiezink zegge ze dat velde gewonne heef maar
ik heb ut niet goet begrepe want savons speelde de
meziek een begrafenismars hoe kan dat nou he
jonges en bennie van krommentuins geer moes voor
straf in de kelder en toen zei hei heel lank niks meer
en toen ginge ze keike en toen hat hei 2 flesse kerse
leeggegeete en lag hei der lanks te slape en jonges
als jullie bij jullie een varke tegekome dan is dat der
een van velde want hier is er een varke van door en
nog wel een kontrak varke en niemant weet waar

ut is en nu zegge ze dat die wel in de maas verdron-
ke zal zijn en als er nu bei jullie een aandrijf dan is
ie ut en zondag hebbe we weer vaaderdag gehat en
mein vader kreeg een niej streikijzer voor in de
keuken en ik vond dat hei zuur keek en maas
pietje kreeg van zein vrouw 2 rolletjes pruimtabak
voor vaaderdag en zein bet was gans met bloeme
gestroojd want hei moes smiddags voor ut eette op
roze gaan ruste vinde jullie dat niet fijn jongens en
beenders toon die mog met vaaderdag van zein
vrouw één keer op de schommel met de vaader van
de kantonnier die al 83 jaar is en ut gink met die 2
beestig goet en hant van haaf is met de kermis snags
door ut varkesschoot moette kruipe en toen hei
smorges wakker wert waarre alle verkus weg en
toen heef de raadiejo hant zein varkus allemaal
omgeroepe en nu meent hei dat ut hem snags niet
goet gezeette heef gelove jullie dat ook jonges en
met pompe wiel hebbe we hier allemaal groot fees
gehat en nu hoop ik maar dat jullie ok gauw allemaal
kome dan hebbe weer groot fees en ga nu weer
gauw slaape en doe jullie ok heel veel groete van
joeppie van de koster en van jullie eeeenig liefheb-
bende frenske.
 
F.V.
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Rabo ClubSupport: stem mee!
Ook dit jaar doen we weer
mee met deze Rabobank
actie. Leden van de Rabo-
bank mogen stemmen op
hun favoriete clubs. Een

stem op KBO Velden levert rechtstreeks geld op voor
onze vereniging. Net als in 2018 stelt Rabobank
Venlo dit jaar € 75.000,- beschikbaar voor deze
actie. Dat bedrag wordt verdeeld op basis van het
aantal stemmen per vereniging. Om zoveel mogelijk
stemmers te bereiken, werken we ook nu samen
met enkele andere verenigingen uit Velden.
 
De samenwerking ziet er als volgt uit.
- KBO Velden
- Muziekvereniging Fanfare Velden
- Jeu de boulesclub “De Krómme Herk”
- Gekke Maondaagvereineging De Wuilus
- Schutterij St. Andreas (Sebastianusgilde)
 
Vanaf 27 september tot 11 oktober mag elk Rabo-
bank-lid 5 stemmen uitbrengen op 5 verschillende

verenigingen naar eigen keuze. Het is dus wel
noodzakelijk dat u ook lid bent van de Rabobank.
Dat is niet hetzelfde als een rekeninghouder bij de
Rabobank. Zo’n lidmaatschap brengt geen enkele
verplichting met zich mee. U krijgt wel regelmatig
informatie van de Rabobank. Als lid van de Rabo-
bank ontvangt u een persoonlijke code waarmee u
kunt stemmen.
 
Wanneer u nog geen lid bent van de Rabobank, maar
wel klant en u wilt toch uw stem uitbrengen, dan
kunt u zich alsnog bij de Rabobank aanmelden als lid.
 
Dat kan via:
www.rabo-clubsupport.nl/venlo-eo/over-rabo-club-
support. Hier vindt u tevens nadere informatie over
deze actie. Vragen? Neem gerust contact op met
Jan Keijers; telefoon 077- 472 2482
 
Wij rekenen op uw stem!
 
Jan Keijers

Um euver nao te dinke...
Ut is neet wat dich euverkumpt dat was te mei maaks
in die laeve maar wie daste d'r mei um geis.
 
Eine echte vriend is emus die ut leedje in dien hart
kent en veur dich duit zinge as dich de weurd ver-
gaete bis.
 
Emus dae nog noeits ein fout gemaakt haet, dae
haet ok nog noeits wat niejs gelierd.
 
Ein deur van meugelijkheid geit pas open as dich d'r
hard taege duis douwe.
 
Tied dae vindste neet zoeë maar. As dich gaer wat
wils doon moste d'r altied tied veur motte make.
 
Ik vergaef gaer gewoeën umdat ik aan ut einde van

deze daag leever gelukkig bin gewaes dan den
hieëlen daag kwaod.
 
Dae mier duit dan wao veur haen betaald wuurt,
krieg mier betaald dan wat haen d'r veur duit.
 
Doon geneete en bin dankbaar daste nog duis laeve.
Want d'r zien ok die hard motte vechte veur eur
laeve.
 
Realiseer dich wie wiet daste bis gekomme in plaats
van hoe wiet daste nog mos gaon.
 
Op ens kan alles verandere. Maak d'r ut beste van
mit die minse die ut meist veur dich beteikene.
 
Frans Theeuwen

Vrujer
Kienger stelle hiél duk vraoge,
aan ur pap of aan ur mam.
Uvver allerhandse dinge,
wie dát is, of hoe dát kán.
 
‘t Antwaord is dán meistal: “Later.”
“Later, ás geej groeëter ziet,
zult geej dit alles wal begriepe.”
 
Már later is nou nag zoeë wied.
Vrujer zag me: “Dát kump later.”
Már ás se dán in later bis,
dán heb se ech pas in de gater,
dát later al wer vrujer is.
 
Jan Arts  2008

Activiteiten in september

  3 sept. Themamiddag
  'Slaapproblemen bij ouderen'
  3 sept. Fietsmiddag
  4 sept. Bestuursvergadering
  4 sept. Kienmiddag
17 sept. Fietsmiddag
18 sept. Kienmiddag
25 sept. Nieuwsbrief/Magazine KBO-PCOB

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 september weergegeven.
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Uitstapje Noordbrabants Museum
Speciaal voor KBO Velden reed de Museum Plus Bus
op dinsdag 25 juni naar Den Bosch voor een bezoek
aan het Noordbrabants Museum. Een verfrissende
belevenis op een snikhete dag.
 
Reis en bezoek worden gratis aangeboden dankzij
de deelnemers aan de Bankgiroloterij. Met de Mu-
seum Plus Bus is het voor ouderen en mensen die
minder mobiel zijn, toch mogelijk een museum te
bezoeken. Deze speciale bus is dan ook van alle
gemakken voorzien, zoals comfortabele stoelen,
volop beenruimte en een breed gangpad. Een lift
voor rolstoelers completeert de uitrusting. 36 KBO-
leden nemen deel aan deze dagtocht, die rond 9.30
uur begint. We volgen een landelijke route door de
Limburgse en Noord-Brabantse dreven. Een zon-

overgoten landschap trekt aan ons voorbij. Mooi om
te zien, zeker vanuit een aangenaam geklimatiseer-
de bus.
 
Bij aankomst bij het Museumkwartier in Den Bosch
springt de indrukwekkende voorgevel van het mu-
seum direct in het oog. Een voorbeeld van grandeur
uit lang vervlogen tijden. Het is in de late 18e eeuw
gebouwd als Gouvernementspaleis. In de loop van
de eeuwen is het voor uiteenlopende doelen ge-
bruikt. Sinds 1983 is het Noordbrabants Museum
erin gevestigd. Bij de verbouwing en restauratie is
het interieur zo veel mogelijk in de oorspronkelijke
staat teruggebracht. Onder leiding van bevlogen en
enthousiast vertellende gidsen wordt in drie groepen
een rondje gemaakt langs de zalen.
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De schilderstukken aan de wanden zijn afgestemd
op de functie van elke zaal. Zo laat de ‘Blauwe Zaal’
(voormalig woonvertrek) voornamelijk huiselijke
taferelen zien. De gele salon -de feestzaal- toont
ons een keur aan bloemschilderijen.
 
Een van de groepen bekijkt de tentoonstelling van
werk van Bosschenaar Jan Sluijters (1881 – 1957),
een van de grondleggers van de moderne schilder-
kunst in Nederland. Rond 1900, als de fotografie in
opkomst is, wil hij niet alleen schilderen wat je ziet,
maar vooral zoals je het voelt. Met kleurschakerin-
gen brengt hij in zijn schilderijen dingen tot leven.
Zoals het rijpe korenveld, waar met een paar geraf-
fineerd gezette strepen de hete middagzon voelbaar
is. Op de vraag: “als je kunt uitzoeken, welk schil-
derij zou je dan thuis willen hebben?” is één schil-
derstuk duidelijk favoriet. Dat is de plaat die Sluijters
in 1929 schildert van zijn jarige dochtertje Liesje.
Fris en sprankelend; en als je het van dichtbij be-
kijkt, dan lijkt het net alsof de verf pas is opge-
droogd, terwijl het werk toch 90 jaar oud is.
 
Na al deze indrukken is het tijd voor een broodjes-
lunch in het museumrestaurant. Ruimschoots gele-
genheid om gezellig bij te praten en volop indrukken
uit te wisselen. Aansluitend kan iedereen nog op
eigen gelegenheid uitgebreid rondkijken.
 

Bij voorbeeld in de paleistuin met allerlei kunstwer-
ken tussen het groen in steen, staal en glas. Of een
blik werpen op de kleurrijke tentoonstelling met
werk van de Tilburgse broers Van Spaendonck, die
rond de tijd van de Franse Revolutie in Parijs furore
maakten als bloemschilders en daarmee een suc-
cesvolle carrière opbouwden. Ook de museumwinkel
en het designmuseum met een collectie van siera-
den en keramiek van kunstenaars uit deze en de
vorige eeuw trekken de aandacht. Eigenlijk tijd te
kort om alles goed te bekijken. Wel ruim voldoende
om met een goed gevoel te beginnen aan de thuis-
reis.
 
Iedereen heeft veel plezier aan dit uitstapje beleefd.
Dat blijkt wel uit alle reacties en niet in de laatste
plaats dankzij de goede uitleg en begeleiding. Ook
onderling is waar nodig steeds de helpende hand
toegestoken. Als KBO Velden weer een kans krijgt
om aan een museumbezoek met de Museum Plus
Bus deel te nemen, is het beslist de moeite waard
om mee te gaan. Een mooie belevenis, ook als je
niet direct een liefhebber van museumbezoek bent.
Echt een aanrader dus.
 
 
HL

Kanaaltunnel - 25 jaar geleden
De bouw van de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk duurde zeven jaar. Op 6 mei
1994 werd de bouw voltooid. De tunnel is ongeveer
50,5 kilometer lang, waarvan ongeveer 37,9 kilo-
meter onder water ligt. Er waren 15.000 mensen
nodig om de klus te klaren. Op 6 mei 1994 vond ook
de opening plaats door de toenmalige president
Francois Mitterand van Frankrijk en de Britse konin-
gin Elisabeth II. Via de tunnel kun je ongeveer in 35
minuten de afstand tussen beide landen overbrug-
gen. Beheer en exploitatie zijn in handen van Euro-
tunnel via een concessie voor 99 jaar.
 
Bron: Gerardus kalender van klooster Wittem

Bestaat eeuwige trouw?
We beloven elkaar aan de lopende band eeuwige
trouw, toch loopt een op de drie huwelijken -gemid-
deld na veertien jaar- op de klippen. Maar eeuwige
trouw bestaat wel, of we doen in elk geval goede
pogingen, kijk naar de Amerikaan Daniel Frederick
Bakeman en zijn vrouw Susan Brewer. Ze waren 91
jaar en 12 dagen getrouwd toen zij in 1863 (op
105-jarige leeftijd) overleed.
 
Van de dieren leeft maar drie procent monogaam.
De zwaan bijvoorbeeld. Volgens bioloog Frans de
Waal, gespecialiseerd in primaten, is de mens niet
gemaakt om monogaam te leven. Naast de mens
zijn er geen primaten, dus hoogontwikkelde zoog-
dieren, die meerdere keren nageslacht kunnen

krijgen en dat toch steeds met dezelfde partner
doen. Bovendien zijn dieren die seksueel dimorfisch
zijn, waarbij de mannetjes er dus anders uitzien dan
de vrouwtjes zoals de mens, doorgaans niet mono-
gaam. Waarom zijn we dan toch ooit met monoga-
mie begonnen? Onderzoek van de Karl State Uni-
versity (VS) suggereert dat dat is gebeurd om het
nageslacht te beschermen. Daarom blijft een man-
netje in de buurt van vrouw en kinderen. Bij dier-
soorten waarbij de vrouwtjes in groepen leven
heerst minder monogamie. De noodzaak is minder
groot door de aanwezigheid van andere vrouwtjes.
 
Bron Quest
Ben Gelaudemans
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Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 25 september 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.

Geslaagde KBO Fietstocht op 2 juli 

 
24 KBO-leden stapten goedgemutst op de fiets deze
middag; het was mooi fietsweer. Dit jaar waren er
3 fietsers die geen elektrische fiets hadden; de
overige fietsers hadden allen ondersteuning op hun
stalen ros. Gelukkig was er slechts een matig
windje. Het tempo lag ook niet erg hoog, een ge-
middelde van 14 kilometer per uur en het was dus
goed te doen voor iedereen. Van tevoren zaten we
een beetje 'in de rats’ of deze fietstocht wel door
kon gaan, want onze twee vaste fietsbegeleiders
Sjaak en Sjraar hadden ons laten weten dat ze met
deze taak gingen stoppen. Gelukkig hebben Jan en
Nardje Lenssen ons uit de brand geholpen, zij boden
aan om eenmalig deze tocht te regelen. Sjaak
Vermazeren, die bij de start aanwezig was, gaf nog
wat instructies toen de hesjes werden uitgedeeld.

 
En daarna volgden we onze voorman Jan Lenssen.
Hij had een mooie tocht uitgestippeld en samen met
Nardje had hij de route al tweemaal gefietst. We
fietsten in twee groepen. Jan ging aan kop in groep
1 en Nardje werd verzocht om in groep 2 de leiding
te nemen. We gingen van start richting het Zwart
Water en vervolgens door ’t Ven naar Herungen.
 

Daar was de eerste stop na 11 km.: een drinkpauze,
nabij de “sluis” aan het Nordkanal. Toen iedereen
bijgekomen was van de eerste etappe gingen we
verder via de Groote Heide wederom naar Duitsland.
We reden door een prachtig natuurgebied op fijne
fietswegen. Na weer 11 kilometer te hebben afge-
legd, was het tijd voor de grote pauze; iedereen had
zin in koffie. Deze stop was bij restaurant Birkenhof
in Nettetal. Op het grote terras, onder de berken,
namen we plaats aan 2 tafels en toen was er Kaffee
mit Kuchen. Het was jammer dat de zo gewilde
Apfelkuchen al vrij snel op was.
 

 
Sommige mensen moesten genoegen nemen met
Apfelstrudel, die er ook wel heel goed uitzag en zich
ook goed liet smaken. Sjaak en Sjraar waren met
de auto naar Birkenhof gekomen en ze sloten zich
nog even bij ons aan. Na een gezellig vertoeven op
dit mooie terras was het weer tijd om de fiets op te
zoeken en om weer huiswaarts te keren. We hadden
nog 11 kilometer voor de boeg en dit traject was
ook weer heel zorgvuldig uitgekozen door Jan. We
fietsten terug via ’t Ven; geen drukke wegen, geen
gevaarlijke oversteek en rustig de Herungerberg
afdalen. Via de bossen van natuurgebied het Zwart
Water kwamen we weer Velden binnen. Aan het
einde van de Paddeweg namen we afscheid van
elkaar. Hier werden Jan en Nardje bedankt voor het
organiseren van deze mooie en gezellige fietsmid-
dag. De hesjes werden ingeleverd en iedereen kon
toen zijn/haar eigen weg naar huis nemen. Iedereen
heeft genoten en we kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde fietsmiddag met gezellige deelnemers en
met drie maal elf kilometer op de teller.
Voor herhaling vatbaar, Jan…?? !!         
    
 
MJP.


