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Oog voor Senioren

In een heel ontspannen sfeer een leuk kerststukje maken

Een van de activiteiten die de KBO de laatste jaren
organiseert, is het maken van kerststukjes door de
leden die dit mooi vinden. Een 20-tal dames hebben
zich hiervoor opgegeven. De activiteit vindt plaats
op dinsdagmiddag 11 december 2018 in de zaal van
de BMV De Vilgaard. Mevrouw Janneke Gooren, die
zorg draagt voor begeleiding van de groep, heeft

samen met Annie van Heesch al het nodige voorwerk
gedaan. De deelnemers aan de workshop kunnen
bij wijze van spreken zo aan de slag. Het nodige
kleine gereedschap, het groen, balletjes, een
glaasje en alles wat je nodig hebt om een leuk
kerststukje te maken, is voorhanden. Aan het begin
geeft Janneke aan dat de deelnemers de vrijheid
hebben om een rond of langwerpig stukje te maken.
Tussendoor geeft ze tips of helpt een handje als dat
nodig of beter is. Een uur later kom ik binnen om
een paar foto’s te maken. Prachtig om te zien hoe
creatief onze leden bezig zijn geweest. Achter het
kerststukje zie je dan een van hen staan of zitten
die met een tevreden gevoel het stukje presenteert.
Al met al een zeer geslaagde activiteit en een mooie,
leerzame middag voor deze groep dames van de
KBO.
 
Ger van Rensch
 

Actie Zwarte Pieten in kader van het Jan Linders Fonds

 
Een van de acties uit het Jan Linders Fonds (samen-
werking 2018 - Goede doel Jan Linders Supermarkt

en KBO Velden) is een 2-tal Zwarte Pieten in de
supermarkt van Jan Linders in Velden te laten
komen. Veel tijd en moeite is erin gestoken om deze
Zwarte Pieten tijdig in de winkel van Jan Linders in
Velden te krijgen. Ondanks het drukke programma
rondom Sinterklaas en natuurlijk ook de drukke tijd
van de Sint en de Pieten is het de organisatie van
de KBO toch gelukt om op zaterdag 1 december
2018 twee mooie Zwarte Pieten vanaf 10.00 uur in
de winkel te krijgen en kennis te laten maken met
de aanwezigen, maar vooral ook om snoepjes en
pepernoten uit te delen aan de kinderen.
Ook deze laatste actie van de KBO in het kader van
het Jan Linders Fonds is evenals de diverse andere
acties van dit jaar bijzonder geslaagd.
 
Ger van Rensch

Automatische incasso’s in 2019
Onze penningmeester Cor van der Zanden maakt 1 keer per jaar de automatische incasso’s aan onze
leden kenbaar. In onderstaand overzicht is een en ander weergegeven.
MBVO 23 januari € 40,- ; Contributie 6 februari € 24,- ; Biljarten 6 maart € 40,-.
De 2 andere bedragen van MBVO volgen later.
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Beste leje van de KBO
2018 is weer veurbeej, maar ut waas
waal ein jaor um effe beej stil te
staon. Ein jaor det van ós vrijwilli-
gers, maar hiel zeker van de be-
stuursleje mier aandach en werk
haet geverg dan in ein normaal
vereinigingsjaor.
 
Dink maar ens aan:

1. De extra subsidie van € 1000,- die we kregen van
de dórpsraod. Daoveur meuste weej wal ein project
organiseren in het kader van 'gezóndheid en gezónd
alder waere'. Weej hebbe de hoésarts, de fysiothe-
rapeut, de diëtiste, de apotheker en eine scen-arts
heej beej betrokke. Weej hebbe ut aangedörf um
moeilijke laevesvraoge neet oét de waeg te gaon.
Óndanks de K in de aafkorting KBO. Die K steit vur
Katholiek…maar die K steit vur mich auk veur
Krachtig. Geej meug zelf keze wao geej óch ’t beste
beej veult.
 
2. Het organiseren van ‘t Project van de RABO bank
waat ós ein extra bedraag van € 895,23 haet opge-
leverd.
 
3. De samenwerking met Jan Linders in het kader
van het Jan Linders Fonds.
 

Door alle financiële bijdrages van ut aafgeloupe jaor
kinnen we alle koste dekken zónder det weej de
contributie mótte verhuuege. Ik wil alle vrijwilligers
bedanke die tiedens dees en alle andere activiteite
bereid ware um mei te helpe. Auk ein waord van
dank aan alle bestuursleje die óngemerk hiél waat
eurkes vreeje tiéd in ós vereiniging staeke.
 
Beste minse,
Ut nieje jaor is alweer dao
En auk in 2019
steit ut bestuur van de KBO weer veur óch klaor.
Waat de toekóms auk bringe maag
Blief altiéd eine optimist
De kins neet miér doon dan dien bes
Wie of waat ‘t lot auk beslis
Ik wins óch en alle minse um óch haer
‘t Allebeste vur ‘t nieje jaor.
Gelök in groeëte en kleine dinge.
 
De ierste vootstappe in 2019 zien al gezatte. Weej
hebbe weer 365 spiksplinter nieje daag  um te ge-
nete van moeëije dinge. Namens ‘t bestuur wins ik
óch ein gezónd 2019 toe.
 
Ine Jacobs, veurzitter
 
Venloos dialect, geschreven door Ine Jacobs.

Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst

 
Op 2  januari hadden we onze Nieuwjaarsbijeen-
komst in de foyer van De Vilgaard, die hiervoor
gezellig was ingericht. 7 Tafels fijn gedekt met het
tafelkleedje en het plantje en natuurlijk ontbraken
de wafels niet, die door Nardje waren gebakken. Zo
tegen 14.00 uur kwamen de eerste gasten binnen-
druppelen en dat werden er uiteindelijk 56. Toch
een mooi aantal en de ruimte was hiermee goed
gevuld. Als iedereen aan de koffie en de heerlijke
wafels zit, neemt voorzitter Ine het woord. Zij heeft
een mooie speech voorbereid. Allereerst wenst zij
ons alle goeds en vooral een goede gezondheid voor
het nieuwe jaar. Vervolgens blikt zij terug op het
afgelopen jaar 2018. Het was een goed en zeer druk
verenigingsjaar. Alle acties die we hadden, werden
vernoemd en er is veel werk verzet wat de nodige
tijd en inspanning vergde. Alle vrijwilligers die

hieraan hebben meegewerkt, werden bedankt.
Daarna kwam er een grote verrassing voor alle
bestuursleden, voor ‘mijn team’ zoals Ine dat
noemde. Een voor een werden de bestuursleden
naar voren groepen en toegesproken met een
persoonlijk dankwoordje. Als dank voor de inzet
kregen ze een wijnpakketje aangeboden. Annie en
Nardje, het gouden team, werden samen be-
dankt. Tot slot kwam onze vicevoorzitter Kees naar
voren om Ine, onze zeer actieve voorzitter, in het
zonnetje te zetten. Ook zij werd bedankt voor haar
tomeloze inzet en ook daarbij ontbrak het wijntje
niet. Samen zijn we een goed team en ieder van ons
heeft zijn eigen kwaliteiten en inbreng! Dat mocht
wel eens gezegd zijn volgens Ine. Dankjewel daar-
voor Ine. Je hebt ons echt verrast en dat deed ons
goed. Daarna werd er gepraat en een glaasje  ge-
dronken; het zag er heel gezellig en ontspannen uit.
Iedereen had veel te vertellen en te wensen! Rond
half vier werden we nog getrakteerd op warme
hapjes vanuit de keuken van De Vilgaard en die
lieten zich goed smaken bij het wijntje, het biertje
of een ander drankje. Zo tegen de klok van vijf uur
begonnen de eerste gasten huiswaarts te keren en
het was duidelijk merkbaar dat iedereen genoten
had van deze fijne Nieuwjaarsmiddag. Ik eindig dit
verslag dan ook met de woorden die een van onze
leden mij nog in een mail schreef: “Bedankt voor de
gezellige, goed verzorgde middag in de BMV.”
                                                                   MJP.

2



Oproep: informatie gevraagd over evacuatie in Roden 

  Veldense evacués. 
  Deze opname is gemaakt in Tolbert.
 
Tijdens de evacuatie in de laatste oorlogsmaanden
(januari – mei 1945) zijn ongeveer 600 inwoners
van Velden ondergebracht bij families in Roden en
omliggende dorpen. Verreweg het grootste aantal

Veldenaren dat destijds in één gemeente is opge-
nomen en bijna een derde van het aantal geëvacu-
eerde inwoners van Velden.
 
Op maandag 9 april a.s. verzorgt de Historische
Vereniging Roon te Roden een avond voor haar
leden. Zij wil daarbij met name aandacht besteden
aan de evacués die ten tijde van de Tweede Wereld-
oorlog in Roden e.o. verbleven.
 
Bent u of uw familie in Roden en omstreken geëva-
cueerd geweest? Kent u verhalen daarover en hebt
u nog foto’s uit die tijd?
 
Neem dan contact op met de Historische Vereniging
in Roden via tiemebastiaans@home.nl

Wie regelt en betaalt de uitvaart van een zwerver?
Als een zwerver overlijdt, zal eerst naar nabestaan-
den gezocht worden. Zijn die er niet of kunnen ze
de uitvaart niet betalen, dan regelt de gemeente
waarin de zwerver is overleden de begrafenis. Die
bepaalt dan hoe de uitvaart eruit zal zien, of er
bloemen zijn, de rouwkaarten en koffie en cake
achteraf. Het hangt een beetje van de gemeente en
van de omstandigheden af, maar meestal zal men
proberen de kosten zo laag mogelijk te houden.

Standaard wordt voor een begrafenis gekozen.
Mochten nabestaanden alsnog opduiken, dan heb-
ben die een plek om te rouwen. Ze lopen dan wel
de kans dat de kosten op hen verhaald worden.
Volgens de wet zijn de nabestaanden verantwoor-
delijk voor iemands uitvaart.       
        
Bron Quest  
Ben Gelaudemans

Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 3e Jaargang
nummer 12, van 15 - 31 mei 1949
 
Liefe  jonges !!!
Als jullie bei jullie de fietst van haarie
van graat van ut kerkhof tegekome
moette jullie hem vashouwe wand
die is gejat bei mulders marie uit ut

kafee en bei de blokhut naame ze een kisje met
neegehondert drie en zestig sente mee en deeze
week zein der weer een hoop veerdig want pietje v.
de slangert en gontje van graat van de berg en wim
seron en hant van de klef zein allemaal getrouwt en
die moette ut nu dan ok maar zelf weete en
maaspietje heef een nes met zes jonge vosse
druitgehaalt en daar zaate 2 kippe in en 3 haaze en
een kaal ekster en 20 pakjes kauwgum en een bord
haaringslaaj en een inkomstebelastink briefje en
nou zien julie wel dat onze menister alles vint wand
de meisjes onder de 18 jaar hebbe op ut oranje bal
van de keunigin allemaal 2 daage derna een bon
gekrege omdad ze zo fein hadde kunne danse en
die gaan nauw met de kermis allemaal naar de re-
treet die is nog goetkoper dan een bal en o jonges

ut oranje fees was pragtig wei hebbe een reuze film
gehat in de blokhut en allemaal een dikke lollie en
der was een verschrikkelluk groot deefiellee op de
merrt maar ut oranje kommitee moet nog veel
grooter worden want gans velde wag nog op de
feesreede en der was niemant bei die der een kon
houwe en alle mense hebben nouw getekend voor
naar vendele te gaan behalve duif haj zien zuster
zeg hei want die zeg dat er in vendele zo al duizent
megjes te veel zein en dan schiette ze hier in velde
allemaal drover en dat zeg joepie van de koster ook
en de krante staan der allemaal vol van dat velde
aarse gaat verlaate en ze zegge dat we een heel
dikke kans hebbe dus jullie kunne jullie er vas op
gaan spitse behalve de volkskrant die schreiv pre-
cies wat aarse geer wil hebbe maar in velde laate
ze zig niet meer voor snot pietje gebruike das waar
einmaal he jonges en de volgende keer schreiv ik
julie daar nog veel meer niejs over want ik moet nu
naar bet en wens julie heel veel liefs ook van joep-
pie van de koster van jullie eeeeeenig liefhebbende
“Frenske”.                                                     
 
F.V.   

'Laat geen van uw talenten onbenut: het bos zou erg stil zijn
als onder de vogels alleen de allerbeste zangers zich zouden
laten horen.'
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Weet je nog van toen?

Voor deze aflevering hebben we uit het vijfjarenboek
‘Het Dagblad voor Noord- Limburg 1985-1990’ 9
foto’s geselecteerd. Die hebben destijds de krant -
toen nog het Dagblad voor Noord-Limburg- gehaald.
 
Linksboven: 2 januari 1986 - Minikalf in Velden
Op het bedrijf van tuinder-veehouder Pierre Huijs
in Hasselt is een klein kalfje ter wereld gekomen
met een geboortegewicht van slechts 13 kilo. Nor-
maal weegt een kalf bij de geboorte dertig tot
veertig kilo. Op de foto Pierre met een van zijn
kleinkinderen bij de nieuwe aanwinst.
 
Midden boven: 16 mei 1986 - Glansrijke pro-
motie VC Velden
Moeiteloos heeft VC Velden de obstakels naar de 2e
divisie opzij geschoven. De volleybalploeg liet er
geen twijfel over bestaan, dat ze de sterkste was in
de promotieronde. Een prachtige prestatie van een
sterk team. Op de bovenste rij van links naar rechts:
Huub van den Heuvel (sportmasseur), André Kuij-
pers, Gert Willemsen, John Kuijpers, Toon van den
Kroonenberg (Arcen) en Wiel Fleuren (trainer /

coach). Op de onderste rij van links naar rechts: Ger
Willemsen, Hans Hegger, Peter Janssen (Reuver) en
Ton van den Berg.
De foto is gemaakt in de -inmiddels afgebroken-
sportzaal aan de Kloosterstraat. In deze kleine,
maar wel gezellige sportzaal waren de tegenstan-
ders vaak onder de indruk van de dicht op het
speelveld zittende VC Velden supporters. (tekst met
dank aan Wiel Fleuren).
 
Rechtsboven: 29 augustus 1987 - Ingebruik-
name verenigingsgebouw
Een mijlpaal voor de in 1981 opgerichte Historische
Werkgroep Arcen-Lomm- Velden werd bereikt met
de officiële ingebruikname van haar nieuwe vereni-
gingsgebouw. Burgemeester Mooren verrichtte de
officiële openingshandeling. De kroon op het werk
van Hay Gout die samen met tal van vrijwilligers de
restauratieklus heeft geklaard. De tegenwoordige
Hansenhof is gebouwd op de restanten van een oude
boerenhoeve (gebouwd in 1803), die in 1983 geheel
afbrandde en tot dan in gebruik was als schuur. Een
groot probleem bij de herbouw was het beschikbaar
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krijgen van authentiek bouwmateriaal. Hierdoor en
ook omdat het werk in vrije tijd moest worden ge-
daan, heeft het enkele jaren geduurd voordat de
bouw kon worden afgerond. In de beginjaren dien-
de de Hansenhof naast expositieruimte en vereni-
gingslokaal voor de Historische Werkgroep tevens
als clubgebouw voor Strix Aluco. Intussen is de
Hansenhof -een ‘hallenhuis’- uitgebreid met een
bakhuisje, een smederij en wagenmakerij en als
laatste de leerlooierij.
 
Links midden: IJsselsteyn, 18 juni 1989 - 
Tijden van Ben Hur herleven
De tijden van Ben Hur herleefden in Ysselsteyn. Na
afloop van de zeskamp kon het publiek genieten van
een spectaculaire demonstratie wagenrennen. Lei
Geelen gaf hier als een ‘moderne Ben Hur’ met een
Romeinse strijdwagen, voortgetrokken door zijn
Haflinger-vierspan een show, waarbij de paarden
een snelheid van zo’n 50 km. per uur behaalden.
In een krantenartikel van maart 1997 noemt Lei de
Haflinger-shows ‘een uit de hand gelopen hobby’.
Eind jaren ’70 begonnen met één paard en 18 jaar
later stonden er 12 viervoeters in de wei, zo vertelt
hij. Aanvankelijk deed hij alleen mee aan regionale
evenementen, later was hij ook present bij nationa-
le en internationale menwedstrijden, zoals de We-
reldruiterspelen, Indoor Brabant en shows in Den-
emarken en Oostenrijk.
 
Middelste in de middenrij: Velden, 6 februari
1986 - Trienkesdaag
In Velden wordt sinds 1978 Trienkesdaag gehouden.
Dat gebeurt op de donderdag vóór Carnaval. Het
initiatief hiervoor is eind 1977 genomen door Zus
Allard, Anneke Knaapen, Jo Simons - Joosten, Bep
Steegh en Mie Hermkens. Aan Rie van Soest–
Jansbeken viel als eerste vrouwelijke burgemeester
in deze regio de eer te beurt om de eerste Trienkes-
dag op 2 februari 1978 te openen. Dat deed zij de
daarop volgende jaren ook tot en met Trienkesdag
1986. Voor haar de laatste keer als burgemeester
van Arcen & Velden. Op de foto zien we o.a. Anne-
ke Knaapen, Zus Allard, burgemeester Rie van Soest
en Truus Geurts – Gooren.
.
Rechts midden: Arcen, 29 augustus 1986 -
Afscheid burgemeester Van Soest- Jansbeken
Lovende woorden, veel bloemen en geschenken
kreeg burgemeester Rie van Soest- Jansbeken tij-
dens de buitengewone gemeenteraadsvergadering
en de receptie die ter gelegenheid van haar afscheid
als burgemeester van de gemeente Arcen en Velden
werd gehouden. Zij was gedurende 12½ jaar (van-
af januari 1974) de eerste en enige vrouwelijke

burgemeester van een Limburgse gemeente ge-
weest. Ine Jacobs overhandigde haar als dank voor
haar werk in al die jaren namens de gemeenteraad
een karaf.
 
Linksonder: 22 december 1989 - Expositie in
Hansenhof
De Historische Werkgroep Arcen- Lomm- Velden
heeft in Hansenhof in Velden een expositie ingericht
met als thema ‘Van graan tot brood’. Alles is er te
zien vanaf het malen van het graan tot meel, het
bereiden van het deeg, het bakken op ambachtelij-
ke wijze tot de verkoop van brood in de bakkers-
winkel. Op de foto Hay Ewalts in de nagebouwde
bakkerswinkel uit ‘grootmoederstijd’. Na deze ex-
positie zouden er nog vele volgen, o.a. gewijd aan
thema’s als ‘vroeger was het anders’, het onderwijs
en niet te vergeten de expositie in het kader van
het herdenken van de 50-jarige bevrijding in 1995.
 
Midden onder: 28 juni 1989 - Paardenshow op
de Markt in Velden
Haflingers, Fjorden, Oldenburgers en Friezen; ze
waren allemaal present op de Markt. Winkeliersver-
eniging ‘Gaer Gedaon’ organiseerde er een grote
paardenshow en demonstraties wagenmennen. De
voorbereiding was een flinke klus, want het hele
marktplein werd voorzien van een flinke laag gele
zand om voor de viervoeters de natuurlijke omstan-
digheden zo goed mogelijk na te bootsen. Op de
foto showt May, dochter van Ton en Jo van de Venne,
de Belgische trekpaarden van Jaap Rothoff.
 
Rechtsonder: 9 juli 1987 - Tuinbouwbedrijf
Gebroeders Verbeek
Boeren en tuinders staan bekend als inventieve
mensen. Hun werkzaamheden worden soms verge-
makkelijkt, maar ook vaak bemoeilijkt door de
hoogte van de kassen. Zo ook bij het bedrijf van de
gebroeders Verbeek aan de Muldersweg. Wat is er
dan handiger dan een stel aluminium stelten onder
de voeten te binden om als ‘reus’ in de kas te
kunnen werken bij de tomatenpluk. We zien o.a.
Harry Vousten en Leo Verbeek met dit zelfbedachte
hulpmiddel aan het werk. Vele innovaties zouden in
de loop van de jaren volgen in het bedrijf, dat in
1998 overschakelde op biologische teelt. Inmiddels
is BioVerbeek uitgegroeid tot een toonaangevende
onderneming op het gebied van natuurlijke en
duurzame teelt van komkommers, paprika’s en
tomaten.
 
 
GvR / HL
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Uit de bestuursvergadering van 5 dec. 2018 en 2 jan. 2019
Er zijn in november en decem-
ber 5 nieuwe leden door Frans
Vousten ingeschreven.
 
Enkele acties voor organisatie
activiteiten worden geëvalu-
eerd. Het betreft:

 
- Actie Zwarte Pieten Goede Doel Jan Linders Fonds.
Op zaterdag 1 december is deze actie gehouden.
Actie is keurig verzorgd. Eveneens is dit de laatste
actie voor het Jan Linders fonds. In januari 2019
ontvangt de KBO Velden het eindbedrag voor de 5
beste activiteiten.
 
- De kerstmiddag met medewerking van Tonny
Wijnands uit Zeilberg is bijzonder goed en plezierig
verlopen. Veel positieve reacties van onze leden zijn
bij het bestuur binnengekomen. De organisatie start
weer met de voorbereidingen van de kerstmiddag
2019: iemand of een groep uitnodigen voor het
verzorgen van een leuke middag voor onze leden.
 
- Ook de Workshop Kerststukjes maken en Kerst-
stukjes maken met kinderen van Basisschool De
Startbaan zijn heel goed verlopen en zullen in 2019
weer plaatsvinden.
 
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn op
13 november 2018 naar de vergadering van de
Klankbordgroep in de BMV De Vilgaard geweest. In
dit overleg heeft het bestuur van de BMV kenbaar
gemaakt, dat de huurtarieven in 2019 wegens in-
flatiecorrectie met 2% zullen stijgen. Deze inflatie-
correctie is nodig om voldoende middelen te krijgen
voor noodzakelijk onderhoud.
 
 
 

Ger van Rensch heeft 2 jaar geleden aangegeven
dat hij begin maart aanstaande stopt met het inter-
ne secretariaat. Hij blijft bestuurslid en blijft mee-
werken om de Nieuwsbrief van de KBO samen te
stellen. Hay Lucassen gaat als aspirant-bestuurslid
voorlopig voor 1 jaar het interne secretariaat ver-
zorgen.
 
Chrit Janssen blijft nog 4 jaar actief als bestuurslid
van de KBO.
 
Het DB (dagelijks bestuur) komt op 4 februari 2019
om 13.30 uur bij elkaar om de Algemene Ledenver-
gadering van de KBO Velden, die op 12 maart 2019
wordt gehouden, voor te bereiden.
 
Op 11 februari 2019 om 14.30 uur vindt er in de
BMV De Vilgaard een gezamenlijk overleg plaats
tussen de besturen van de KBO-afdelingen Arcen,
Lomm en Velden. Ook wordt er een rondleiding in
en om de BMV voor deze bestuursleden gegeven.
 
Tijdens de vergadering wordt een groepsfoto ge-
maakt van het bestuur die in het Jaarprogramma
2019 wordt opgenomen.
 
In de rondvraag wordt nog even stilgestaan bij de
vele activiteiten die het KBO-bestuur met de vele
vrijwilligers in het afgelopen jaar heeft ver-
zorgd. Een pluimpje voor het vele en keurige werk
van deze mensen is zeker op zijn plaats.
 
De actie/afsprakenlijst van deze vergadering treft u
aan op de website: www.kbovelden.nl, onder de
subgroep ‘Verslagen vergaderingen’.
                                                                 GvR
 

Samenwerking Ouderen-Jongeren
Het is intussen een tradi-
tie geworden: alweer voor
het 3e jaar werden door
kinderen van groep 1/2 en
ouderen kerststukjes ge-
maakt. Op woensdagmor-
gen 19 december, half
negen, arriveerden 8 dames
bij Basisschool De Start-
baan. Gewapend met

snoeischaar en mesje, klaar om te beginnen met
het helpen van de groepen om een mooi kerststuk-
je te maken. De door de kinderen meegebrachte
potjes en schaaltjes werden met oases gevuld en er
kon worden gestart met de eerste groep. Om te

beginnen moest het groen erin, maar voor veel
kinderen duurde het toch wel lang alvorens ze hun
eigen versierselen konden aanbrengen, want dat
was toch wel het belangrijkste. Tot slot mocht elk
kind ook nog 2 echte bloemen (gesponsord door
Cosmos) uitzoeken om het stukje helemaal af te
maken. Na de pauze, waarin de dames genoten van
een kopje koffie/thee met een chocolaatje, kon weer
worden gestart met de tweede groep, waarin zich
alles herhaalde. Na afloop werden alle stukjes
tentoongesteld op de vensterbanken, zodat ieder-
een kon genieten van de mooie kunstwerkjes.
 
Een echt Kerstgevoel !!!
 

Dinsdag 12 maart Algemene Ledenvergadering KBO Velden
De vergadering vindt plaats bij ‘Het Wapen van
Velden’, aanvang 14.00 uur. De jaarstukken voor

deze vergadering ontvangt u bij de Nieuwsbrief van
februari.
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Kerstmiddag KBO sfeervol en heel gezellig
Op vrijdag 14 december hebben we 130 leden be-
groet op onze kerstmiddag. Vanaf 13.15 uur stro-
men de eerste gasten binnen om zodoende een
goede plaats te hebben in de sfeervol ingerichte en
aangeklede zaal. Tegen 14.00 uur wordt de koffie
en thee geserveerd met daarbij een heerlijk stuk
kerstcake. Aansluitend begint dan het programma
en een aantal kinderen van de Startbaan verschijnt
op de bühne en dragen een kerstgedicht voor,
daarna zingen ze nog een kerstlied. Volgens Tonny
Wijnands  -onze gasttroubadour van deze kerstmid-
dag- worden ze gefilmd en zijn ze die avond te zien
in Hart van Nederland. Dat is toch een mooi com-
pliment voor de kinderen! En dat is dan meteen de
eerste grap van troubadour Tonny.
 

foto Tonny Wijnands: Huub Verhaegh
 
Daarna is het de beurt aan onze voorzitter Ine. Zij
spreekt het welkomstwoord uit en heeft wat huis-
houdelijke mededelingen. Vervolgens trakteert zij
ons op een zelfgeschreven en mooi kerstverhaal.
Het verhaal over hoe Kerstmis was in haar eigen
jeugd bij haar thuis: samen naar de nachtmis, de 3
missen, de ‘knien’ die werd gebraden en het gezel-
lig samenzijn bij het kribje en de kerstboom. Geen
overdaad, geen ‘schermpjes aan’, simpel en vre-
dig. Op het laatst maakt ze de vergelijking met
Kerstmis van nu en die is toch wel heel anders in de
huidige, onrustige en soms beangstigende wereld.
Daarom gaan we er vandaag een vrolijke middag
van maken en brengen we een ‘licht’ programma.
Na een korte pauze is het tijd voor het gastoptreden
van deze middag. Daar komt Tonny Wijnands met
zijn gitaar op de rug en hij heet iedereen welkom in
de ‘Ziggo Dome’ van Velden. Al snel weet hij de hele
zaal mee te krijgen met zijn liedjes en verhaaltjes
over hoe het vroeger was toen de KBO-leden nog
jong waren. Het gezin, de lagere school, de dans-
avonden, de verkeringen. “Aan is aan en uit is uit”,
was het motto in de verkeringstijd van toen. Alles
wordt doorgenomen en doorspekt met toepasselijke
liedjes van die tijd. Er zijn weinig kerstliedjes in het
programma, maar dat wisten wij van tevoren. Bij
het liedje ‘De herdertjes lagen bij nachte', was de
reactie van Tonny: och, laat ze maar mooi slapen.

Na de pauze het tweede optreden van Tonny Wij-
nands. Het is weer net zo gezellig en spitsvondig als
voor de pauze.Wederom krijgt hij de hele zaal mee
met zijn grappen en zijn liedjes.

 
Er wordt veel gelachen, geklapt en meegezongen.
Even zijn we weer in de danszaal van vroeger en hij
krijgt zelfs een aantal dames aan het twisten. Als
Tonny klaar is, houdt het applaus niet op en onze
mensen willen een 'zugabe'. Nou, en die krijgen we.
Hij gaat nog 10 minuten door. Al met al een zeer
geslaagd optreden en het was fijn om weer eens
hartelijk te kunnen lachen in deze donkere dagen.
Dan worden de tafels voorzien van spijs en drank
en dit keer is daar 'warm vlees' bij! Onze vrijwilligers
hebben hard gewerkt om de activiteiten van de
Goede Doelen Actie van Jan Linders te doen slagen,
dus dit extraatje bij de koffietafel is welverdiend!
Rond vijf uur kan iedereen dan genieten van een
rijkelijk gevulde 'koffietafel'.

 
Het laat zich allemaal goed smaken en het wordt
heel rustig in de zaal. Als de maaltijd genuttigd is,
betreedt Ine de bühne weer en is het tijd voor een
slotwoord. Dat doet zij in de vorm van een mooi en
toepasselijk kerstgedicht waarvan de laatste regel
luidt: Koester al het goede, sluit je af van wat er
niet toe doet en ga met heel veel vertrouwen het
nieuwe jaar tegemoet. Tot slot bedankt Ine alle
vrijwilligers die deze middag mogelijk hebben ge-
maakt en de meeste dank is bestemd voor Annie en
Nardje, die samen de gehele organisatie voor hun
rekening namen. Voor iedereen Fijne Kerstdagen,
kom goed thuis en tot ziens op onze Nieuwjaarsre-
ceptie op 2 januari 2019, hier in De Vilgaard.
                                                        
MJP.
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Toneel ook nu weer goed gewaardeerd
Al vele jaren komt de toneelclub 60+ uit Horst naar
Velden om een leuke middag voor onze KBO-leden
te verzorgen. Bij deze activiteit -die dit jaar op
dinsdag 27 november 2018 wordt gehouden- is de
zaal ook nu weer goed gevuld. De vrijwilligers
ontvangen bij binnenkomst een presentje voor hun
inzet voor de KBO Velden in het afgelopen jaar. Als
de toneelclub uit Horst na het openingswoord van
voorzitter Ine met het eerste deel van het toneel -
de ‘schonmooders’- van start gaat, zitten er in de
zaal van BMV De Vilgaard totaal 135 KBO-leden.
 

 
Zoals meestal in het toneelwereldje is er een pro-
bleem dat even opgelost moet worden. Deze keer
zijn er 2 ‘schonmooders’ in het spel en de onechte
‘schonmooder’ moet ontmaskerd worden. Het
echtpaar Marie en Wim krijgen bezoek van ome
Jaspers die gekleed als ’mooder’ op bezoek komt en
op de planken dartelt of het de echte rappe ‘schon-
mooder is’. Als de ome uit Argentinië ook nog op
bezoek komt, wordt het ‘schonmooder’ probleem
alleen maar groter. Uiteindelijk blijkt dat mevrouw
van Vliet (Katootje) en niemand anders de echte
‘schonmooder’ is.

 
In de pauze worden lootjes verkocht voor de tom-
bola die in het teken staat van ‘Goede Doel’ Jan
Linders Fonds.
 
 

Totaal wordt er voor het ongekende bedrag van bijna
€ 500,- aan loten verkocht. Heel veel leden gaan
met een prijs(je) van Jan Linders of met wafels van
vrijwilligers van onze vereniging naar huis. Drie
leden gaan zelfs met een grote boodschappentas
met inhoud van Jan Linders naar huis.
 

 
In de pauze verrast de Sint de aanwezigen met een
bliksembezoek. Ine ontvangt de Goedheiligman en
begeleidt hem tijdens dit intermezzo. De Sint vindt
het op zijn beurt geweldig om zoveel junioren van
vroeger hier bij elkaar te zien.
 
Na de pauze het 2e gedeelte van het toneel. Dat
gaat over een ‘stukske of lepke grond’. Naad en Nel
hebben een stukske grond. Dat perceel ligt zeer
gunstig en drie partijen willen dit wel kopen. Die
partijen zijn: de gemeente, de kerk en zelfs de
'naobere’ die Naad en Nel al sinds jaar en dag niet
meer hebben gezien. Mochten ze erin slagen om het
'stukske grond' goed te verkopen dan ontstaan er
nieuwe mogelijkheden voor de dochter en vriend.
Wethouder Seelen en zijn bekakte echtgenote, de
pastoor met zijn 1000-voud in de hemel komen en
de naobere -met de vrouw die alles wil goed maken-
doen er alles aan om het ‘stukske’ te bemachtigen.
‘Krantebetje’ doet er alles aan om het nieuws over
het ‘stukse’ te verspreiden. Uiteindelijk loopt de
ingewikkelde kwestie toch goed af.
Rond 17.00 uur gaan de vele KBO-leden met een
tevreden gevoel weer huiswaarts. Een mooie, ont-
spannen middag zit erop. Aan de toneelclub 60+ uit
Horst is gevraagd om volgend jaar weer terug te
komen naar Velden.
 
 
Ger van Rensch


