
Nieuwsbrief KBO Velden

Uniek jubileum Karel Dirkx
Karel Dirkx (ook lid van KBO Velden) is maar liefst80 jaar lid van het kerkelijk zangkoor in Velden. 

Een unieke mijlpaal, die volgens ingewijden in dekerkelijke koorzang nog niet eerder werd gehaald.Als 9-jarige schooljongen begon Karel in 1939 in hetjongenskoortje. Nu -80 jaar later- is hij nog altijdeen trouw en bevlogen zanger, die steeds paraat is.Vanwege dit heugelijke feit is Karel op zondag 10december jl. gehuldigd. Hij ontving een oorkondenamens de St-Gregoriusvereniging. Bij deze vere-niging zijn alle kerkelijke zangkoren in het bisdomRoermond aangesloten. Ook kreeg Karel eenbeeldje, voorstellend ‘de zanger’. Ontworpen engemaakt door Mieke Knaapen. Ook Gerda Dirkxwerd in de hulde betrokken voor haar steun gedu-rende vele jaren. Karel heeft nog altijd veel plezierin het zingen en dat plezier straalt van hem af. Zijnlijfspreuk is dan ook: ‘zingende mensen zijn geluk-kige mensen’ en Karel is er het levende bewijs van.

Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Velden 
Op donderdag 2 januari 2020 (van 14.00 - 17.00uur) houdt onze KBO voor de leden haar jaarlijksenieuwjaarsbijeenkomst in BMV De Vilgaard. Tijdenseen gezellig samenzijn en onder het genot van eenkopje koffie, een hapje en een drankje willen wesamen met u terugblikken op het oude jaar en hetnieuwe welkom heten.
Wij nodigen u allen van harte uit en hopen dezemiddag veel leden te mogen begroeten. 

Kerstmiddag KBO
Dinsdag 17 december houden we onze jaarlijksekerstmiddag. Deze middag begint om 14.00 uur(inloop vanaf 13.30 uur) in BMV De Vilgaard. Deorganisatie heeft weer een mooi programma samen-gesteld. Bij deze Nieuwsbrief treft u een apart bladaan met het programma en het opgavestrookje. Wij wensen u allemaal een fijne middag en tot ziens. Het Bestuur
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Impressie besturendag KBO in De Locht
KBO Limburg – regio’s Venlo - Beesel, Peel en Maasorganiseerde op woensdag 23 oktober jl. een mid-dagprogramma voor bestuursleden van KBO-afde-lingen in beide regio’s. Het doel van zo’n besturen-dag is om contacten te leggen en te onderhouden,maar vooral om ervaringen en ideeën uit te wisselen.Ruim 80 KBO-bestuurders van 20 KBO-afdelingenwaren van de partij. Als locatie diende Streekmu-seum De Locht te Melderslo. Een inspirerende plekmet veel activiteiten, die al snel aanleiding geven

om indrukken met elkaar te delen. Veel verenigin-gen kampen o.a. met terugloop van leden, dus le-denwerving is beslist voor elke afdeling een thema.Ook blijft het uitdagend om aantrekkelijke activitei-ten te organiseren. We kijken terug op een nuttigebijeenkomst. Goed als bestuursleden van KBO-af-delingen elkaar weten te vinden.  HL
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Aftrapbijeenkomst Risk Factory
De diverse KBO-afdelingen hebben in september2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en deKBO Limburg een vooraankondiging ontvangen overde aftrapbijeenkomst van de Risk Factory. Een af-vaardiging van maximaal 2 personen per afdelingkan deze bijeenkomst bijwonen.  

 De Risk Factory is een informatie- en doecentrum,opgezet door de Veiligheidsregio Limburg-Noord inde voormalige Brandweerkazerne aan de Nijmeeg-seweg in Venlo, waarbij veiligheid en gezondheidcentraal staan. Met realistische en interactievescenario’s, zoals contact met hulpdiensten, ver-keersveiligheid, internetgebruik en brandgevaar,krijgen senioren uit heel Limburg de mogelijkheidom de risico’s op deze gebieden te ervaren en teleren hoe te handelen. Namens het bestuur van de KBO Velden hebben GerPeeters en Ger van Rensch op woensdag 6 novem-ber 2019 aan deze bijeenkomst deelgenomen.   

Bijzonderheden:15 burgemeesters in de regio vormen het bestuurvan de veiligheidsregio Limburg- Noord.Nick Boersma is projectleider van Risk Factory.Partners zijn o.a. Brandweer, Politie, Provincie,Veiligheidsregio, Rabobank en Radboudumc.Uitgebreid wordt toelichting gegeven over de diver-se scenario’s in het belevingscentrum. Doel vanproject Risk Factory is gezonder en veiliger ouderworden. Na het officiële gedeelte wordt het formulier‘Samenwerking tussen de KBO en VeiligheidsregioLimburg- Noord’ getekend. Na de indeling van de groepen wordt een bezoekgebracht aan het belevingscentrum. Het belevings-centrum omvat nagebouwde kamers en ruimtenwaar diverse gevaarlijke situaties zichtbaar zijn. Demensen van een groep kunnen en mogen terplaatse beoordelen wat eigenlijk anders zou moe-ten. Algemene indruk van de diverse aanwezigenna het bezoek aan het belevingscentrum is positief:heel leerzaam en meer dan de moeite waard. In  de loop van 2020 krijgen alle KBO-afdelingen inde regio de mogelijkheid om een bijeenkomst vanRisk Factory te volgen. De KBO-afdelingen kunnenzich voor een van de bijeenkomsten  op een woens-dag- of donderdagmiddag inschrijven. In ons be-stuur wordt besproken hoe en wanneer een en andervoor onze afdeling in 2020 wordt georganiseerd. Wehouden u op de hoogte.                                               Bestuur KBO Velden
Vergeven brengt vrede
Wanneer vergeven heel erg nodig is, zijn we er vaakniet toe bereid. We voelen ons het slachtoffer vanhet onrecht dat ons is aangedaan en zijn nu hetslachtoffer van onze eigen woede, wat vreselijk veelenergie kost.

Woede en verbittering blokkeren onze groei en onsvermogen om te helen. Alle betrokkenen gaan er opachteruit. Bron: David W.Schell
Evacuatie 1945 op herhaling
In januari 2020 is het 75 jaar geleden dat de Vel-denaren op last van de bezetter zijn geëvacueerdnaar ‘het Noorden’. In de vroege morgen van zondag14 januari 1945 vanuit Schandelo door de sneeuwte voet naar Straelen. Het begin van een barre tocht,vol ontberingen en met een ongewisse bestemming.Stichting Veldense Volkscultuur organiseert een‘herhaling’ van de evacuatievoettocht van Veldennaar Straelen op zondag 19 januari a.s. In DeKapper van november is nadere informatie overdeze tocht opgenomen. Aan de deelnemers wordtgevraagd om zich zoveel mogelijk te hullen in kle-ding van vroeger. Het is een traject van ongeveer8 kilometer. Vertrek bij de kerk om 10.00 uur. InStraelen wordt de groep ontvangen door een wel-komstcomité. 

Deelname kost € 10,- per persoon, waarin inbegre-pen koffie en soep onderweg, een broodje op heteindpunt in Straelen en terugreis naar Velden pertouringcar. Opgeven kan door storting van € 10,-p.p. met vermelding van uw e-mailadres op reke-ning NL 38 RABO 0103 2964 17 ten name vanStichting Veldense Volkscultuur. Na ontvangst vande betaling worden aanvullende gegevens toege-stuurd. Vragen over deze voettocht? Mail naarevacuatievelden1945@outlook.com of bel met0031-610313970. Persoonlijke verhalen over de evacuatie blijven altijdbijzonder. Wilt u een persoonlijk relaas vertellen ofkent u een verhaal uit overlevering? Laat het wetenaan de redactie. 
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Mooi resultaat voor KBO bij Rabo ClubSupport
Tussen 27 september en 11 oktober jl. konden ledenvan Rabobank Venlo e.o. stemmen op hun favorie-te clubs. KBO Velden heeft ook aan deze actiemeegedaan. De stemmen zijn geteld en op donder-dag 31 oktober jl. werden de uitkomsten bekendgemaakt tijdens een schitterende finale in DeMaaspoort in aanwezigheid van alle deelnemendeverenigingen. De presentatie was in handen vanMaurice Graef, oud profvoetballer van VVV. Net alsvorig jaar, toen deze actie in het voorjaar is gehou-den, was er ook nu € 75.000,- beschikbaar voorverenigingen. In totaal hebben de leden van Rabo-bank Venlo ruim 12.000 stemmen uitgebracht opde 175 deelnemende clubs. Nagenoeg dezelfdeaantallen als vorig jaar. Veldense verenigingenkregen 1.246 stemmen wat een bedrag van€ 7.642,- opleverde. KBO Velden scoorde prima met170 stemmen. Dit aantal was goed voor een mooiresultaat van maar liefst € 1.046,80. Daarmeeeindigt de KBO op de derde plaats van de vereni-gingen die in Velden het meeste aantal stemmenhebben behaald. Alleen GMV De Wuilus en de Fan-fare kregen een hoger aantal stemmen. De Fanfarewas zelfs de absolute topper van alle verenigingen(175!) die aan deze actie hebben meegedaan. Deopbrengst van dit jaar is ook hoger dan het resultaatvan vorig jaar (€ 895,23). Toen kreeg onze vereni-ging 147 stemmen; nu dus 23 meer. Ook dit jaarzijn we in de voorbereidingen en reclame voor deze

actie samen opgetrokken met vier andere groteVeldense verenigingen: de Fanfare, GMV De Wuilus,Jeu de boulesclub ‘de Krómme Herk’ en Schutterij/ St.-Sebastianusgilde. Dit vijftal behaalde samen835 stemmen; twee-derde van het op Veldenseverenigingen uitgebrachte aantal stemmen. Dezegezamenlijke aanpak isbeslist effectief geweest.Bovendien zal het zekerhebben gescheeld, datvan de vijf stemmen dieelk Rabobank-lid kon uit-brengen, er twee aan zijn/ haar meest favorieteclub konden worden ge-geven. KBO Velden is danook erg tevreden met ditmooie resultaat. Een sym-pathieke actie van de Ra-bobank. Dank aan allestemmers, die op KBOVelden hebben gestemd. Tijdens de finale-avondheeft Jan Keijers namens het KBO-bestuur decheque in ontvangst genomen. De opbrengst zalworden besteed aan ontmoetingsbijeenkomstenvoor alle ouderen in Velden.  HL

Welke Nederlander is internationaal de bekendste ooit?
Geen simpele vraag, hebben we het over levendeIBN'ers (Internationaal Bekende Nederlanders),zoals dj Armin van Buuren en fotomodel DoutzenKroes, of over overleden  IBN'ers, zoals spionneMata Hari en voetballer Johan Cruijff? Er zijnstaatslieden van internationale allure (Joseph Luns,Koning Willem-Alexander) en ontdekkingsreizigersen helden. Zo wordt Michiel de Ruyter (1607 -1676)gezien als de grootste admiraal van zijn tijd. Debekendheid van Nederlandse uitvinders en weten-schappers als Antoni van Leeuwenhoek en JanTinbergen reikte ook over de landsgrenzen, net alsdie van de sporters Ruud Gullit en Fanny Blankers-Koen. Dan zijn er nog schrijvers, schilders en ac-teurs: Harry Mulisch, Vincent van Gogh, RutgerHauer. Onderzoek is nooit gedaan naar wie de titelmeest bekende IBN'er verdient en ook een officiëleverkiezing ontbreekt. Het meest in de buurt van eengefundeerd antwoord komt misschien het artikel datin het tijdschrift de Groene Amsterdammer ver-

scheen. In 1998 bogen redactieleden zich over eenlijst van honderd IBN'ers. De jury had geen enkeletwijfel bij deze IBN'er nummer een. Hoewel geborenin Duitsland (… ) en 'illegaal'* aanwezig in Amster-dam, schreef zij het bekendste boek uit de Neder-landstalige literatuur. En daarmee roepen wij AnneFrank voorlopig ook maar uit tot de InternationaalBekendste Nederlander ooit. Mede daarom staan ervaak lange rijen mensen voor het achterhuis, waarAnne Frank van 6 juli 1942 tot 4 augustus 1944ondergedoken was. *Anne Frank en haar familie verloren in 1941 hunDuitse nationaliteit vanwege een Duitse wet. Defamilie werd op dat moment staatloos. (Anne FrankStichting) Ben Gelaudemans                                                 bron: QUEST 

Activiteiten in januari
Bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek en koersballen vinden wekelijks op vaste tijden inBMV De Vilgaard en de Rozenhof plaats. De data van de overige activiteiten voor de maand januari zijn:2 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst, 7 januari - Fietsmiddag, 8 januari - Bestuursvergadering, 15 januari- Kienmiddag, 21 januari - Fietsmiddag, 29 januari - Nieuwsbrief, Jaarprogramma 2020 en Magazine KBO-PCOB. 
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Wuilusmatinee valt goed in de smaak
De organisatie van de GMV De Wuilus heeft dit jaar-in samenwerking met onze KBO-afdeling- gekozenvoor een ander concept voor de seniorenmatinee opzondagmiddag 17 november 2019. ‘Enne geweldigegezellige middaag vur ós seniore már ok vur gansVelde!’ staat op het affiche van de GMV De Wuiluste lezen. Als voorzitter Harold Hafmans om 13.49uur de matinee opent, zijn er nog voldoende zit-plaatsen in de grote zaal. Maar hoe dan ook: deopkomst in de gezellig ingerichte zaal is in elk gevalveel beter dan afgelopen jaren. In het begin van zijntoespraak wenst hij onze voorzitter Ine en penning-meester Cor -die allebei in het ziekenhuis zijn op-genomen- van harte beterschap. Voor de pauze wordt het publiek al een mooi pro-gramma aangeboden met o.a. Max Gubbels (school)en Sem de Wilde (op kamp) in de buut, optredensvan Job en Femke,  Carnavalsvereniging de Kavi-aarknauwers van de Ald Adjudante, Ron en Marissa,de gardes van de junioren en de Jeugdinstuif. Aldeze partijen brengen er voor de pauze al goed destemming in. 

 Na de pauze zorgen Thei en Marij, met een halfuurtje zang, met hun alom bekende liedjes zoals'Honderddoezend Kieer', 'Geneet van ut laeve', eenpotpourri met carnavalsliedjes en niet te  vergeten'’t Veldboeket' voor een heel gezellige stemming inde zaal.  

Mooi om te zien dat het duo -begin november ge-ridderd onder andere in verband met hun 33-jarigjubileum- geen enkele moeite hoeft te doen om dezaal mee te krijgen. Daarna voeren de junioren- ende prinsengarde een mooie show op, ‘De KWIS’ metactueel nieuws komt ter sprake. Diverse anderegroepen voeren nog hun eigen mooie show op.Vrijwel op het laatst van  de middag  verschijnt deuit Baexem komende buuttereedner John van Bilsenmet zijn buut 'De gemein(d)e bode'.  

 Als bode maakt hij dagelijks toch wel het nodigemee in het zogenaamde ‘Hoenderhok’, dat kunt uwel begrijpen. Met de nodige humor krijgt hij de zaalal vrij gauw op zijn hand en zijn buut is dan ookmeer dan de moeite waard. Om 17.45 uur zit degoed verzorgde en gezellige matinee er op. Al metal is het nieuwe concept van GMV De Wuilus  insamenwerking met onze KBO- afdeling meer dangeslaagd te noemen. Het enige minpuntje dat diverse senioren achterafaangeven is: 'als het matinee rond 17.00 uur wasgeëindigd, had ik dat prettiger gevonden'.   Ger van Rensch 

Um euver nao te dinke...
Veur vuel minse is waste ok duis, noeit genog. Isdat dien probleem of eur probleem? De duis minse taege komme veur ein vraog. Of zezien ein zegen of meschien ein les. Bin gelukkig. Neet umdat alles good is, maar umdaste ut gooije in alles kins zeen. De beste dinge in ut laeve zien onverwachts. Ge-woeën um dat d’r gen verwachtinge ware. Stop met dich zelf aaf te keure veur alles waste neetbis. Heb dich zelf leef um alles waste nou bis. Smeis vraoge weej emus um d’r te zien. Niks mier.

Allein veule dat daen andere van dich duis halde. De waorheid is daste smeis gewoen mos doon watgood veur dich is en dat ook good veult veur dich. Ut laeve is kort. Kiek allein waor ut laeve echt umdreid en laot de rest maar los. Vreei  zien van verwachtingen dan kumpste vanbinne ok gemekkelijk tot en fijne rust. Denk good nao as dich allein bis. En let op dienweurd as dich beej of met andere minse bis.  Frans Theeuwen
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Uit de bestuursvergadering van 6 november 2019
Vanwege ziekenhuisop-name van voorzitter IneJacobs wordt deze verga-dering geleid door vice-voorzitter Kees van Over-veld. Frans Vousten heeft vier nieuwe leden ingeschre-ven. KBO Velden heeft met een opbrengst van € 1.046,80een mooi resultaat behaald bij Rabo ClubSupport,de actie van Rabobank Venlo ten bate van plaatse-lijke verenigingen. Het bedrag wordt ingezet voorextra ontmoetingsbijeenkomsten voor alle ouderenin Velden. Meer over de uitkomsten van deze actieelders in deze Nieuwsbrief. Op woensdag 23 oktober jl. heeft een aantal ledenvan het bestuur deelgenomen aan een middagpro-gramma voor bestuursleden van KBO-afdelingen inNoord-Limburg. Het was een nuttige middag metvolop gelegenheid om met bestuursleden van an-

dere afdelingen ervaringen uit te wisselen en ideeënop te doen. In deze Nieuwsbrief is een impressievan deze middag opgenomen. Namens het bestuur hebben Ger Peeters en Ger vanRensch op woensdag 6 november jl. deelgenomenaan de aftrapbijeenkomst van de Risk Factory inVenlo voor en met KBO Limburg-Noord. Vanaf 1januari a.s. is deze Risk Factory ook geopend voorsenioren. Zij kunnen hier risico’s op het gebied vangezondheid en veiligheid ervaren en beleven. Indeze Nieuwsbrief wordt hier verder op ingegaan. De voorbereidingen voor de kerstmiddag op 17december a.s. zijn in gang gezet. Het aanmeldings-formulier is in deze Nieuwsbrief opgenomen. Voor de actie/afsprakenlijst van deze vergaderingzie www.kbovelden.nl, subgroep ‘verslagen verga-deringen’. HL 

De kerstboom
Trots stond hij daar, de stoere eikaan de rand van het bos.Hij lachte om het kleine gruten schimpte er op los.Hij kon een mens verpozing geventegen wind, de regen en de zon.Iets wat die kleine denniemand geven kon.Maar nu het hartje winter isKerstmis te verstaan.Nu is het met die pracht en praalvan die stoere eik gedaan.Maar een eindje verderopin een hel verlichte woningdaar stond die kleine dappere denen voelde zich daar koning.

Wat hadden ze hem mooi versierdmet kaarsen, lint en engelenhaar.Nu kon hij de mensheid dienenzo ging dat ieder jaar.Toevallig stond hij bij een raamen had hij een goed zichtop die kale stoere eikdie schaamde zich wellicht.Nu waren de rollen omgekeerdzoals dat in het leven gaat.Ieder heeft zijn eigen charmeen die toon je vroeg of laat.  Ingezonden door N.L., bron onbekend.

Magical Christmas Fair 21 en 22 december a.s.
Stichting Kerstmarkt Velden houdt op zaterdag-avond 21 en zondag 22 december ‘Magical Christ-mas Fair’ in en rondom BMV De Vilgaard. Nieuw iseen kerstprogramma op zaterdagavond vanaf 18.00uur. De schooljeugd van De Startbaan ontsteekt danhet licht in de kerstboom vóór de BMV. Aansluitendis er een optreden van muziekleerlingen, die samenmet de Fanfare feestelijk hun deelname aan ‘Meermuziek in de klas’ afsluiten. Op zondag 22 december is er van 11.00 tot 17.00in de zaal een doorlopend kerstprogramma met zangen muziek en een optreden van de danstalenten vanDansstudio Liselotte Gijsen. De bezoekers kunnen

genieten van winterse lekkernijen, muziek en goo-chelacts. Natuurlijk is ook de Kerstman present.Nieuw is een tombola met leuke prijzen. Op debinnen- en buitenmarktzijn allerlei artikelen tekoop, zoals zelfgemaakte(streek)producten, waar-onder jams, chutneys ensiropen, maar ook kunst-zinnige voorwerpen. Ma-gical Christmas Fair komt tot stand in samenwerkingmet verenigingen, Veldense ondernemers, basis-school De Startbaan, BMV De Vilgaard en veelvrijwilligers.
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Andreas in beeld
  

De eerste dagen van december -rond de tijd waar-op deze Nieuwsbrief wordt bezorgd- stonden vroe-ger in Velden in het teken van de ‘winterkermis’ofwel de ‘sintendriskermis’. Een gezellig familiefeestmet bezoek van ooms en tantes en verdere familie.Vaak was er pas geslacht en werd er dan ook goedgegeten. Aanleiding voor dit festijn was de feestdagvan de H. Andreas, de patroon van Velden, op 30november. Andreas, afkomstig uit Betsaïda in Galilea, is zoalsbekend een van de 12 apostelen en broer vanPetrus. Net als zijn broer verdient hij als visser dekost. In de bijbel staat nauwelijks iets over hem; hijkomt maar een paar keer aan het woord. Kennelijkis Andreas meer het type van ‘niet praten maardoen’. Dat wordt wel anders wanneer hij als geloofs-verkondiger de wereld in trekt. Zijn tocht voert hemnaar gebieden als Scythië en Bithynië (gelegen inKlein Azië resp. ten noorden en ten zuiden van deZwarte Zee), Griekenland en Thracië (het huidigeBulgarije). Volgens de overlevering ontpopt Andre-as zich tot een vurig en gepassioneerd prediker. Jekunt je er eigenlijk geen voorstelling van maken hoehij zo’n immens gebied heeft kunnen doorkruisenen tegelijk het vertrouwen heeft weten te winnenvan al die veelal ruwe volken en stammen. Uitein-delijk wordt hij gekruisigd in Patras. Naar zijn eigenkeuze op een diagonaal kruis. Het ‘Andreaskruis’ bijspoorwegovergangen dankt hieraan zijn naam. Andreas geldt vooral als patroonheilige van deoosterse kerken en geniet in het oosten nog altijdgrote verering. Hoe komt hij dan in Velden terecht?Buiten Velden zijn er immers niet zoveel Andreas-kerken in Nederland. Voor een verklaring moetenwe terug naar het verre verleden, naar de tijd datVelden, samen met Arcen en Lomm, behoorde totde Voogdij van Straelen. Dat was vóór 1330. Dekerk van Straelen, destijds alleen vernoemd naarde H. Petrus, is dan de hoofdkerk. Het verhaal gaat,dat de kerken van Arcen en Velden gezien werden

als ‘broederkerken’ van Straelen en vandaar detoewijding aan de broers Petrus (Arcen) en Andreas(Velden). Later is zowel in Straelen als in Arcen (in1683) de H. Paulus als patroonheilige toegevoegd. Boven de hoofdingang van de kerk van Velden staatals een trouwe wachter het robuuste beeld vanAndreas. Uitgevoerd in beton maar beschadigd tij-dens de oorlog. In de Veldense kerk zijn drie karak-teristieke beelden van Andreas te zien. Het oudsteis een beeld uit mergel, staande vóór zijn kruis. Hethoofd ontbreekt. Dit beeld dat een plaats had bovende toegang van de oude kerk wordt door deskundi-gen gedateerd op circa 1425. Tegen de koormuurhangt het uit 1845 daterende beeld van de gekrui-sigde Andreas. Het meest bekend is het beeld in hetrechter zijaltaar. Daar staat Andreas: stoer en metvastberaden uitstraling. Als de ruwe visserman volovertuiging en letterlijk recht door zee. Goed vaninborst en sociaal bewogen. Dit beeld is in 1896gemaakt door de firma J. Thissen uit Roermond. Op de feestdag van St.-Andreas was het destijdsgebruikelijk om na de kerkelijke viering de relikwievan de patroonheilige te vereren. Op de foto zienwe de houder in de vorm van een stralenkrans metin het midden de reliek van St.-Andreas. Ook be-zoekers van buiten Velden namen deel aan de reli-kwie-verering -zo is het verhaal- en gingen daarnaop kermisbezoek bij hun familie in Velden. Venlo-naren noemden die relikwie-verering min of meergekscherend ‘de wuilus kusse’. Die ‘wuilus’ is eenindirecte verwijzing naar Andreas als goedaardigeen vooral trouwe man, die daarmee ook in zekerezin model staat voor de Veldenaar. Onze GekkeMaondaagvereiniging dankt haar naam aan dezezegswijze. Een naam met een verhaal. Met Andreasin de basis als inspirator. HLFotografie: pastoor Müller
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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.Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 29 januari 2020   

Leuke toneelmiddag 
Op dinsdag 19 november is de bühne in De Vilgaardvrij voor Senioren Toneelclub 60+ uit Horst. Zo’n120 aanwezigen zitten klaar om te genieten van driekomische eenakters. Na het welkomstwoord vanKees van Overveld staan de enthousiaste spelers alte popelen om te beginnen. 

 Als eerste eenakter wordt gespeeld: ‘ózze Gerrit oetAmerika’. Het verhaal van de ongetrouwd geblevenboerenzoon, die zijn geluk beproeft in Amerika enna 40 jaar zijn familie eens komt opzoeken. En diefamilie ziet het al helemaal voor zich: ome Gerritdie kwistig met geld gaat rondstrooien. Niet dus. Bijtoeval ontmoet Gerrit zijn oude jeugdliefde en zebesluiten alsnog te gaan trouwen. De hebberigefamilieleden kunnen fluiten naar de ‘dollars’ endruipen teleurgesteld af. Maar als troostprijsjemogen ze wel op de bruiloft komen. Na de pauze speelt Theo Heldens de monoloog ‘deEndekoel’. De 75-jarige Sjang komt elke dag deeendjes voeren met het brood dat hij over heeft. 

 Voor deze gelegenheid mag het publiek voor ‘eend-je’ spelen. Hij vertelt tegen de diertjes zijn levens-verhaal. Sjang heeft na de dood van zijn vrouw eennieuwe liefde leren kennen, met wie hij straks in hethuwelijksbootje gaat stappen.     

Zijn zielenroerselen passeren de revue: met wee-moed kijkt hij terug op vroeger. Over het leven inde tegenwoordige tijd heeft hij zo zijn bedenkingen.Het doet hem goed dat hij bij de eendjes zijn verhaalkwijt kan. Zo hoeft hij minder te ‘prakkezaere’.Alsbeloning krijgen de eendjes morgen de ‘pruumkes-wek’ die bij het bruiloftsfeest overblijft. 

 De ‘beautyfarm’ is het sluitstuk van de trilogie.Moeders heeft een cadeaubon gekregen voor eenbezoek aan de beautyfarm (‘de mooimaakboerde-rij’). Ze heeft het niet zo begrepen op allerlei ‘be-handelingen’ en heeft voor de zekerheid haar laar-zen aangetrokken voor het modderbad. Een kolde-riek spel, doorspekt met grappige woordspelingen.Met als les, dat rimpels er niet toe doen als je goeiezin hebt en dat je met een mooi gezicht een slechthumeur niet kunt verbloemen. Een geslaagde middag met goed en energiek spelvan deze toneelgroep. Humor met een knipoog. Hieren daar gelardeerd met een levenswijsheid die vooriedereen herkenbaar is. De moeite waard om nogeven na te genieten. 

  HLfoto's: Ger van Rensch


