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Workshop 'kerststukje maken' leerzaam en leuk

 Al enkele jaren heeft de KBO Velden in het activi-teitenprogramma een middag gereserveerd waarinleden een workshop kunnen bijwonen over hetmaken van een leuk kerststukje. Deze workshopwordt gehouden op dinsdagmiddag 10 december2019 in een zaal van BMV De Vilgaard. JannekeGooren heeft de leiding over een groep van 17

dames die zich vooraf hebben opgegeven.Materiaal heeft Janneke meer dan voldoende mee-gebracht. Zelf heeft ze al een voorbeeld van het temaken kerststukje gemaakt. Ook helpt ze op mo-menten dat een deelnemer even niet precies weethoe zij verder moet. Tussentijds is er ruim gelegen-heid om een kop koffie of thee te drinken en evengezellig bij te kletsen. Als de dames rond 16.00 uur huiswaarts keren,hebben ze allen een mooi kerststukje gemaakt waarze thuis zeker nog enkele weken van kunnen genie-ten. Een leerzame -maar zeker ook een gezelligemiddag- zit er eigenlijk veel te gauw weer op endiverse dames en Janneke hebben al aangegevendat ze heel graag in december 2020 deze activiteitweer willen houden.  GvR

Van de voorzitter...
Uit eigen ervaring weet ik nuhoe het voelt als je niet meerkunt lopen en aan een rolstoelgebonden bent. Voor veel din-gen heb je telkens de hulp vaneen ander nodig. Veel van onzeoudere leden hebben ook loop-problemen. Als je dan ook nietmeer zelfstandig de deur uitkunt, wordt de wereld wel ergklein. Daarom is het fijn alsdeze mensen aan de activitei-ten die door de KBO georgani-seerd worden, kunnen blijven deelnemen. Het te-rugdringen van de eenzaamheid is daarbij een be-langrijke doelstelling. Mensen worden tegenwoordigsteeds ouder. We krijgen steeds meer leden die detachtig zijn gepasseerd. Het is dus wenselijk dat er

activiteiten plaatsvinden waaraan deze groep, ge-zamenlijk met de andere leden, kan blijven deelne-men. Als bestuur van de KBO hebben we daaromafgelopen jaar ook de samenwerking gezocht metandere organisaties in het dorp. In 2020 willen wehier graag mee doorgaan. Persoonlijk wil ik graag iedereen bedanken voor defijne reacties die ik tijdens mijn ziekenhuisopnamegehad heb. Dat heeft me goed gedaan. Op vrijdag3 januari was mijn laatste operatie gepland. Als ditkeer alles goed gegaan is, ben ik nu aan het reva-lideren en op de ledenvergadering in maart hoop iker weer te zijn. Ik wens iedereen een GEZOND 2020toe! Ine JacobsVoorzitter
Dinsdag 10 maart Algemene Ledenvergadering KBO Velden
De vergadering vindt plaats bij ‘Het Wapen van Velden’, aanvang 14.00 uur. De jaarstukken voor dezevergadering ontvangt u bij de Nieuwsbrief van maart. 
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Geslaagde kerstmiddag op 17 december
Gekke Maondaag is al voorbijals deze Nieuwsbrief wordt be-zorgd. Voor ons gevoel lijkt hetnu alsof de kerstmiddag alweereen hele tijd geleden is. Maarop dinsdag 17 december zijn erook al tekenen die wijzen op dein ’t verschiet liggende ‘GekkeMaondaag-tijdperk’. De zaalrondkijkend zien we aan hetplafond de omgekeerd hangen-de kleurige parapluutjes: degeel/groene van De Wuilus ende wit/blauwe van de Jeugdin-stuif. Aan de zijwand prijken debanners van beide verenigingen. Het podium isnatuurlijk gehuld in een stemmige kerstsfeer envoorzien van solsleutels als teken dat muziek dehoofdmoot van het kerstprogramma vormt. Kerst-versiering en de subtiel aanwezige Gekke Maon-daag-tekenen harmoniëren opvallend goed metelkaar en attenderen ons erop hoe snel seizoenenelkaar afwisselen. Terug naar de kerstmiddag, waarzo’n 125 mensen konden genieten van een muzika-le kerstmiddag, deels in Limburgse sferen. Na de koffie met cake enhet welkomstwoord vanKees van Overveld is ereerst een optreden vangroep 4 van basisschoolDe Startbaan onder lei-ding van Truus Koetsen-ruijter. Feestelijk uitge-dost met kerstmutsen envoorzien van ‘multifuncti-onele’ en kleurige instru-menten geven de 40 ‘toekomstige artiesten’ eenleuk optreden. Vooral hun yell: ‘Hé meneer deKerstman!’ doet het goed. Voor de gulle gever uithet hoge noorden zou die zonder meer aanleidingzijn om zijn rendieren spoorslags richting Velden telaten koersen. 

 Na de muzikale kerstwens van de Veldense jeugd:‘Merry Christmas and a happy New Year’ is het tijdvoor de hoofdact. Een optreden van MargrietSchlössels en haar vaste begeleider Ger Maessen. 

De Midden-Limburgse sopraan brengt in het eerstegedeelte van het optreden een keur van internati-onale kerst ‘evergreens’. Melodieën die vrijwel ie-dereen van jongs af kent en die toch telkens weerdie mooie kerstsfeer oproepen. We denken dan aanstukken zoals Silver bells, Let it snow en ‘I’ll be homefor Christmas. 

 Afgewisseld met gedichtjes, verhalen en enkeleLimburgse kerstliedjes. Na de pauze komt een meerLimburgs getint repertoire aan bod, zoals ’t Kepelkevan Harry Bordon en bekende nummers van deLimburgse troubadours Frits Rademakers (’t Huiks-ke) en Sjef Diederen (d’r ouwe meulestein). OokToon Hermans wordt niet overgeslagen met zijnbekende 24 rozen. Indruk maken zeker het Allelujavan Leonard Cohen op Limburgse tekst en een ge-dicht met als boodschap: ‘Hoe schoeën is ’t laeve;genaet d’r van’. Een mooi slot van een geslaagdoptreden. De artiesten krijgen dan ook een aandach-tig gehoor.

 Gevolg is dat de pauze optimaal wordt gebruikt omonder het genot van een drankje bij te praten endat gebeurt ook na afloop van het optreden.De aansluitende koffietafel met warme pastei valtgoed in de smaak en iedereen neemt de tijd om erlekker van te genieten. Het is al ruim na zessen alser aanstalten worden gemaakt om met een goed‘kerstgevoel’ huiswaarts te gaan. Dit jaar is de kerstmiddag op dinsdag 15 december.Het programma wordt dan ingevuld door de ‘Vrolij-ke Notenkrakers’ uit Venray. Deze groep staat ga-rant voor een sfeervol en aantrekkelijk muzikaalprogramma. Alvast onthouden dus die datum, ofnog beter: noteren en vrijhouden!
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Brief van "Frenske" v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” 3e Jaargang num-mer 17, van 1 - 15 Augustus 1949 Liefe  jongenswete jullie jonges dat de klup van demiddestand allemaal in amsterdamin ut vliegmasjien gereeje hebbe entoen ze de lug inginge trok toon vanadolf ut gordeintje toe en toen vroege ze toonwaarom hei dat deet en toen zei hei dat de zon hemin de oogge scheen en toen begonne ze allemaal telagge want toon hat nog wel een zonnebril op enzou hei ut hem meschien gekneeppe hebbe jongesen der waarre zes jufrouwe bei in de lug en die haddeal drek herrie of ut de zuiderzee of de noortzee wasen joeppie van de koster en ik hadde allebei eenzonnebril gekog van 5 sent en toen we bei vrouwpol waare had joepie hem in oore dreive en ik hatde neusgaate al vol zo hart was hei gesmolte datzulle wel geen egte gewees zein he jonges en o watmoette we nu aanvange met koopmans willie uitschandelo die is zondag met een van de tweelingevan bekkers lei uit lottum op stap gewees en numoet hei der zondag weer naar toe maar nu weethei niet wat voor stuk dat hei zondag gehat heef enaan welke kant dat hei nou zondag moet beginnevinde jullie dat niet verschrikkelik jonges en devoorige week heb ik jullie geschreve dat tieze nesvan de week van kuubkes sjaak der een gekleef hatgekreege maar dat was verkeert hoor jonges dit isniet van de week maar van de mük van kuubkessjaak want jullie snappe tog wel dat die zeinschoonzuster der geen kleef die is veel te blei dathei zo lekkere honnie ponnie in de familie heef maardat was de schult van de drukker die snap mei somsniet dat zeg joeppie van de koster ook en o jongesvan morge hebbe we in de school een sirkus gehatvan jan klaase en katreintje maar dat was beestigspannent want jullie hadde eens moete zien wat jander een op katreintje veemde die was ram knokoutmaar katrein die poodde der hem een trug ram vande sokke presies zoals mein vaader en moeder somsteege mekaar doen net zo joeksig en o jongeszondag hebbe we hier een groot vestival gehat van

de muziek en ik moes een bortje drage en meevoorop loope naas een heele hooge oome door utganse dorp en toen wei op de merret kwame bleevewe der midden in staan bei een hoop zand en sementen toen vroeg die ome wat is dat en toen zei ik datis ut graf van de onbekende soldaad van velde entoen nam de ganse meziek de muts af want ik kontog niet zegge dat de merret ok al gebruikt wortvoor een spiesplaats om sement te make en toenzaage ze daar 15 plakjes gras ligge met een stukholt der op en toen vroege ze wat dat was en toenzei ik hier ligge 15 romeinse keizers begraave entoen buigde de meziek heel diep want ik kon togniet zegge dat dat de 15 puus van de merret bomewaare die hier nog alteid ligge te rotte en dat dergeen een burgemeester of wedhouwer of raatlidkans ziet deze in 4 jaar druit te kreige en de menseder ieder avont de nek drover moete breeke en toenkwaame we op de ouwe plak van bruure beer in utdorp en daar ligge een ganse hoop bootte en toenvroege ze wat is dat en toen zei ik dat is hier eenscheepvaart tentoonstelling want ik kan tog nietzegge dat we in velde de puinplaats nu al midde inut dorp hebbe en toen ginge we naar de feeswei enik zag al drek dat de koster de appele hat afgedaan.en waarom dat begreip ik niet en der waare duizen-de mensen en toen ik een half uur gewag hat gingmein meziek weer weg uit de wei want ut was daargloeient heet en der was geen bier te kreige en datbegreip ik niet want de fanfaar hat nog wel geschre-ve dat we allemaal moeste kome want der was veelgelt nodig voor de fanfaar en mein moeder zeg datvroeger de fanfaar alles zelf deet en dan hadde zenog veel meer verkog en toen ben ik heel moe naarbet gegaan en droomde toen dat op de feeswei nogniet eens een koffiekan was voor de koffie en noggeen brootjes gesmeert dat moes nog allemaalgebeure toen de mense al allemaal daar waare maarik droomde toen maar gauw van jullie en wensjullie ook van joeppie heel veel groete van jullieeeeeenig liefhebbende FRENSKE. F.V.

Gebruik alcohol door gelovigen
Gebruiken gelovigen die geen alcohol mogen drin-ken, wel alcohol om instrumenten te ontsmetten?Volgens de Bijbel wekt alcohol zonden als agressieen lust op en leidt het tot zorgen en ongevoeligheid.Het boeddhisme meent dat een borrel de innerlijkerust en vrede verstoort, terwijl dat juist precies iswat een boeddhist probeert te bewerkstelligen. Ende islam vindt de beneveling: haram: oftewel slechtvoor lichaam en ziel. Maar het is de religies die al-coholgebruik verbieden of afraden meestal te doenom de inname ervan. Desalniettemin vloeide tijdenshet Avondmaal de wijn rijkelijk, zegt bijzonderhoogleraar religie en cultuur Wouter Slob van deRijksuniversiteit Groningen. Het christendom kent

dan ook geen principiële bezwaren tegen het drinkenvan alcohol en ook niet tegen het ontsmetten vanmedische instrumenten hiermee. In de boeddhisti-sche tradities wordt dat laatste zelfs aangemoedigd,omdat het geen invloed heeft op de helderheid, ende gezondheid van mensen juist ten goede komt.De islam bespreekt de kwestie in fatwa literatuur endie acht het toelaatbaar om met alcohol te ontsmet-ten. ‘In beginsel zijn er dus geen religieuze redenenom het gebruik van alcohol voor het reinigen vanmedische instrumenten te verbieden’, sluit Slob af.Wie dat toch zou bepleiten is wellicht roomser dande paus.                           Ben Gelaudemans Bron: Quest
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Leurs Tuincentrum zet vrijwilligers 'in het zonnetje'
Enige tijd geleden stond er een oproep van LeursTuincentrum in een krant, waarin de mogelijkheidwerd geboden om een of meer vrijwilligers voor tedragen voor een gezamenlijk ontbijt in TuincaféLeurs. Men kon iemand voordragen, waarvan hij ofzij dacht, dat deze persoon bijzonder vrijwilligers-werk verricht voor iemand anders, de buurt, dorpof stad. Het maximum aantal vrijwilligers dat konworden voorgedragen was 50 personen. Een com-missie binnen Leurs Tuincentrum beoordeeldedaarna wie van de voorgedragen personen in aan-merking kwamen om aan het ontbijt deel te nemen.Elke genomineerde mocht bovendien een genodig-de meenemen. Dit gezamenlijk ontbijt werd gehou-den op maandagmorgen 23 december. 

 Een 2-tal mensen uit Velden hebben de moeitegenomen om Henk Geelen en Ger van Rensch voorte dragen. Nadat ze zijn geselecteerd, is de vraagaan deze vrijwilligers: ‘Willen jullie dat?’  Beidepersonen willen dit heel graag en ze zien het tochals een heel fijne en onverwachte waardering voorhet vrijwilligerswerk dat ze al weer 8 jaar elke weeksamen doen. 

En zo verschijnen ze samen met hun echtgenotesaan het ontbijt. Ter plaatse zien ze ook nog TonnieLenssen, die door iemand anders is voorgedragen.Toevallig zijn de drie lid van onze KBO-afdeling. In onderstaand gedicht (dichter N.N.) wordt heelmooi de beleving van deze morgen weergegeven. Cadeautje Leurs Tuincentrum  Wat ons nu toch is overkomen,daar kun je als vrijwilliger van dromen.Veldense mensen hadden ons genomineerden werden we voor het vrijwilligerswerk geëerd. Na een belletje van Peggy Leurs,mochten we komen ontbijten zonder beurs!Met nog liefst 48 andere “stille krachten”,stond ze ons bij de deur op te wachten. Tot grote verrassing was dat nog niet alleswe kregen ieder nog van alles.Een waardebon en een mooie witte orchidee,kreeg elke vrijwilliger ook nog mee! Peggy, bedankt voor deze  royale gestewij waarderen dit als de beste!Die extra aandacht dat doet goed,maar dat is niet waarom iedereen het doet!   Met een fijn en tevreden gevoel -een beetje waar-dering is toch mooi- keert iedereen huiswaarts.Dank aan die personen/partij die het mogelijkhebben gemaakt om deze vrijwilligers even 'in hetzonnetje’ te zetten.  GvR

Ierse zegenwens
Niet dat geen enkele wolk van smart over je zalkomen, niet dat je levensweg één lang pad overrozen zal zijn, niet dat je ooit een traan van spijtzult vergieten. Nee, dat alles wens ik je niet. Wanttranen zuiveren het hart en smart adelt het gemoed.Maar mijn wens is dat je in je hart de gouden her-innering bewaren mag van elke rijke dag. Mijn wens voor jou is: dat elke gave die God jouschonk in het nieuwe jaar groeien mag. Dat er steedsmensen mogen zijn die de hand reiken als hetmoeilijk is. Dat in elk uur van vreugde én verdriet,vrede en troost je mogen vergezellen.  Bron: H. Gerardus kalender

Gedichtje
Dink nou neet te gauw en ok neet te lichtEuver de groeëte kracht van ein gedichtWat smeis vuel sterker is as ein medicienDat kan dan ok duks um ein gooije rije zien.    En smeis geit ut dan euver verdreet of pienWat emus anders neet taege dich kan zeggeUt kan dich dan inhald gaeve in ein minuutProbeer dan is um dat gedicht oet te legge. Dan kumpt de boeëdschap hieël zeker aanEn dan haet ut gedicht zien werk ok gedaonWant de kracht van ein hieël good gedichtDat zal ok altied beej ederein blieve bestaon. Frans Theeuwen
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Op zaterdag 7 december 2019 worden de mensenuit Velden en omgeving in de gelegenheid gesteldom tijdens een paar uurtjes ‘open huis’ de geheelnieuw gebouwde apotheek en huisartsenpraktijkecht van binnen te bekijken. In alle ruimten kan hetpubliek een kijkje nemen. Vele senioren/ouderen,waaronder veel KBO-leden, maken van deze gele-genheid dan ook dankbaar gebruik. Bij mijn rond-gang blijkt uit reacties van mensen dat zij vergelij-kingen maken met die ruimten en omgeving waarbeide partijen voorheen gebruik van hebben ge-maakt. Heel in het kort enkele reacties: ‘Wat veel ruimteen overzichtelijkheid in de apotheek’‘Aan privacy is toch wel de nodige aandacht besteed’‘Mooi dat de huisartsenpraktijk meer ruimten be-schikbaar heeft voor praktijkondersteuning’‘We hoeven nu geen moeite meer te doen om eenparkeerplaats te vinden. Met name aan het functioneren van de 'robot' (au-tomaat waaruit ook buiten de openingstijden medi-

cijnen kunnen worden gehaald) wordt door eenafvaardiging van het personeel veel aandacht ge-schonken. Veel mensen maken er al gebruik van envinden het gemakkelijk. Sommige senioren/oude-ren moeten nog wennen, dit heeft voor hen nogeven tijd nodig. Ook diverse ruimten van anderepartijen -zoals bijvoorbeeld Fysio en Buurtzorg- zijnopengesteld voor het publiek. Kortom: beide partijen hebben er alles aan gedaanom het gebouw -zoveel als mogelijk is- aan tepassen aan de hedendaagse wensen en eisen vande eerstelijnsgezondheidszorg. Dus het gebouw isduidelijk een aanwinst voor de partijen zelf, maarzeer zeker ook voor de gemeenschap van Velden. Op de fotocollage ziet u twee foto’s van de huisart-senpraktijk, een foto van de buitenzijde van demedicijnenautomaat en een foto van de balies vande apotheek.  GvR
Mutaties ledenbestand KBO Velden
1 augustus 2019 - 31 december 2019 Nieuwe ledenDhr. en Mevr. Koeleman-in ’t Zandt BernhardstraatVelden; Dhr. en Mevr. Cuijpers-Verhaegh PaawegVelden.   Overleden ledenMevr. Hermkens-Flinsenberg Schoolstraat Velden;Mevr. Verhaegh-Dings Rozenhof Velden; Mevr.Tummers-Weijs Oude Venloseweg Velden.  

Leden afgemeldMevr. Mooren Venrayseweg Blerick; Mevr. Jacobs-Jacobs Rozenhof Velden; Mej. Obers RozenhofVelden; Dhr. Rothoff  Kloosterstraat Velden; Mevr.Sassen Kromhals Velden; Mevr. Verhaegh-VosbeekUrsulinenweide Grubbenvorst; Mevr. Zeelen-Kete-lings Dr. Aletta Jacobsstraat Venlo; Dhr. CowanOude Venloseweg Velden.  Totaal aantal leden per 1 januari 2020: 458  

Apotheek St. Andreas en Huisartsenpraktijk Maasduinen
  

Evacuees
Zoeëlang de werreld nag blief dreie,Zal d’r altied oeërlog zien.Wánt naemes gunt d’n buurman welvaart,En dát duit óntzettend pien. Bis se dán in röstig water,Hes se en daak bouve de kop, 

Mós se wer nar örges anders,Wánt de praoftied zit d’r op. Asielzeukers dát zien ok minse,Minse zoeë wie ik en dich.En guf se die en bietje wermte,Dán zuus se ok en blie gezich.         Jan Arts 2019 
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Uit de bestuursvergadering van 11 dec. 2019 en 8 jan. 2020
Frans Vousten heeft op het eindvan 2019 nog een nieuw lidingeschreven. In het afgelopenjaar heeft hij in totaal 21 nieu-we leden geworven. De datum van de AlgemeneLedenvergadering wordt vastgesteld op dinsdag 10maart a.s. en wordt gehouden in de zaal van hetWapen van Velden. Aanvang 14.00 uur. Op kermisdinsdag -9 juni a.s.- wordt een dansma-tinee gehouden in BMV De Vilgaard. Het is wel zaakdat er voldoende belangstelling is (tenminste 40deelnemers) om deze activiteit in de toekomst nogverantwoord door te kunnen laten gaan. Terugblik op Wuilusmatinee 17 november: eenmooie zitting met een aantrekkelijk programma, datmet medewerking van KBO Velden tot stand is ge-komen. Met 108 aanwezigen was de belangstellingduidelijk hoger dan in 2018. KBO Velden staat openvoor voortzetting van de samenwerking met DeWuilus wat betreft de invulling van de Wuilusmati-nee. De toneelmiddag, verzorgd door Toneelgroep60plus uit Horst viel goed in de smaak, zo blijkt uitde reacties van de vele bezoekers. Voor herhalingvatbaar. De invulling voor 2020 wordt komendvoorjaar bekeken.  

Het project Risk Factory, waarbij mensen risico’s ophet gebied van gezondheid en veiligheid zelf kunnenervaren en beleven, krijgt in 2020 een vervolg. KBOLimburg heeft het plan om het bezoeken van de RiskFactory voor alle KBO-leden mogelijk te maken.Nadere informatie volgt te zijner tijd. De vrijwilligers van de felicitatiedienst zijn weeringepland voor de af te leggen visites in 2020. Zekrijgen het wel drukker dit jaar, maar vooralsnog iselke jarige die hiervoor in aanmerking komt verze-kerd van een bezoekje. We kijken terug op een mooie kerstmiddag. Van de125 aanwezigen zijn veel positieve reacties ontvan-gen. Het programma is goed ontvangen; zowel deact van leerlingen van basisschool De Startbaan alshet sfeervolle optreden van het muzikale duo Mar-griet Schlössels en Ger Maessen. Ook de koffietafelviel goed in de smaak. De nieuwjaarsbijeenkomst op donderdagmiddag 2januari is prima verlopen. Gewoon gezellig, infor-meel en spontaan. De 51 aanwezigen hebben er eenmooie middag aan beleefd. In maart a.s. wordt het jaarlijkse informele overlegmet de besturen van de KBO’s van Arcen, Lomm enVelden gehouden. Deze bijeenkomst wordt dezekeer gehouden in Lomm.                                                                     HL

Belastingaangifte over 2019

Ria Hermans 077-472 2053
Jo van Keeken 077-472 1201 / 06-13704276
Frans van Neer 06-51207729
Marie-José Peters 077-472 1874

Het belastingseizoen staatweer voor de deur. Onze belas-tinginvullers staan weer klaarom u te helpen bij uw aangifte.Als u niet beschikt over eenDigiD code, hebben zij eennieuwe machtigingscode nodig,waarmee zij vanaf 1 maart uw vooraf ingevuldegegevens over het vorig jaar kunnen ‘ophalen’ bijde Belastingdienst. Wie het vorig jaar gebruik heeftgemaakt van een machtiging, krijgt automatischeen nieuwe toegestuurd. Zo niet, dan vraagt uwinvuller zo nodig een nieuwe code voor u aan. Daarhebben ze uw Burgerservicenummer (BSN) en uwgeboortedatum voor nodig. Ook dit jaar kunt u aangifte doen tot 1 mei. 

Onze invullers stellen het zeer op prijs als u allebenodigde gegevens al bij elkaar hebt gezocht. Voorhet invullen vragen zij een onkostenvergoeding van€ 5,- per adres. Leden van onze afdeling kunnenvoor het verzorgen van hun aangifte en het even-tueel aanvragen van zorg- en huurtoeslag contactopnemen met: 

 In verband met het aanvragen van de benodigdemachtigingen en de planning vragen zij u om opkorte termijn een afspraak te maken.

Automatische incasso’s in 2020
Onze penningmeester Cor van der Zanden maakt 1 keer per jaar de automatische incasso’s aan onzeleden kenbaar. In onderstaand overzicht is een en ander weergegeven.MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) 23 januari € 30,-; Contributie 6 februari € 24,-; Biljarten 6 maart€ 40,-; MBVO 8 mei € 30,-; MBVO 11 september €30,-. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Velden
Bij het begin van een nieuw jaar is het een goedegewoonte om elkaar alle goeds te wensen voor hetjaar dat voor ons ligt. Tijdens de nieuwjaarsbijeen-komst van KBO Velden op donderdag 2 januari is ervolop gelegenheid om elkaar op een ontspannenmanier te ontmoeten. In de knus ingerichte foyervan de BMV maken 51 leden van de mogelijkheidgebruik om het nieuwe jaar te komen vieren. 

 Vicevoorzitter Kees van Overveld heet eeniederwelkom en geeft allereerst een korte terugblik. 2019is immers niet onopgemerkt aan ons voorbij gegaan.In verband met haar gezondheid is voorzitter IneJacobs al een tijdje uit de running en hopelijk leidthaar aanstaande heupoperatie tot een goed envoorspoedig herstel.Ook penningmeester Cor vander Zanden heeft te kampen gehad met ziekte, maarhij is gelukkig weer aanwezig.

 Voor onze vereniging is 2019 een goed jaar geweest.De inzet van KBO-leden voor de Veldense gemeen-schap is op verschillende manieren gewaardeerd.Zo is op 27 januari de Kiëskop uitgereikt aan JanLommen en op 26 april mochten Ger Peeters, Janen Els Arts een koninklijke onderscheiding in ont-vangst nemen. Karel Dirkx is op 10 november jl.gehuldigd vanwege zijn 80-jarig lidmaatschap vanhet kerkkoor in Velden. Onze deelname aan de actie Rabobank ClubSupportleverde ons ruim € 1.000,- op die worden ingezetten behoeve van eenzame ouderen in Velden. Eengezonde vereniging heeft een groot aantal leden.Dankzij de inspanning van Frans Vousten is onsledenbestand gegroeid naar ruim 450. Een prestatievan formaat! Dat wij een actieve vereniging zijn ismede te danken aan de tomeloze inzet van onzeruim 75 vrijwilligers.

Met name zij zorgen voor een breed palet aan acti-viteiten. Naast de wekelijkse (MBVO en koersballen) entweewekelijkse activiteiten (kienen en fietsen) zijner de themamiddagen (erfrecht en omgaan metslaapproblemen), de ontspanningsmiddagen mettoneel en muziek, een hobbymiddag en de kerst-middag. Allemaal activiteiten met een goede op-komst. Daarnaast waren er onze dagreis naar deUtrechtse Vecht en een bezoek aan het Noordbra-bants Museum in Den Bosch met de Museum PlusBus. Ook onze Nieuwsbrief heeft veel trouwe lezersdie het als een bron van plezier ervaren en zo hetgevoel houden erbij te horen. Ook het werk van de felicitatiedienst, de ouderen-adviseurs, de eettafel en open inloop Rozenhofworden zeer gewaardeerd. In het persoonlijkecontact met leden doen zij veel en dankbaar werk.Alle reden om met een goed gevoel terug te kijkenop onze activiteiten in 2019.

 Voor het nieuwe jaar ligt er al een mooi programmamet nieuwe uitdagingen voor het jaar dat voor onsligt. Het Jaarprogramma 2020 dat bij deze Nieuws-brief is gevoegd, geeft een overzicht van de veleactiviteiten. Activiteiten waarvoor niet alleen devrijwilligers, maar ook de deelnemers hard nodigzijn om er samen een succes van te maken. Ter afsluiting vermeldt Kees het feit dat 2020 eenschrikkeljaar is: één dag extra om:- het mooie te tonen- het goede te doen- het ware te zien. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere 365 dagenvan het nieuwe jaar. Onder het genot van wafeltjes,koffie en een drankje wordt nog uitgebreid bijge-praat en genoten van de gezelligheid. Een goedbegin met de uitdaging om er weer een mooi jaarvan te maken! Nieuwjaarswens bestuurAan allen voor dit nieuwe jaar het geluk van eengoede gezondheid gewenst en een in alle opzichtengelukkig en fijn 2020.Kees van Overveld, vicevoorzitter
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Evacuatie op herhaling
  

Het is 75 jaar geleden dat de evacuatie van Veldenin oorlogstijd begon met een barre tocht te voetdoor de sneeuw naar Straelen, op weg naar eenongewisse bestemming. De 2.000 Veldenaren dietoen in Schandelo verbleven, hebben het nodigemoeten doorstaan. Alles achterlatend wat hundierbaar was, zo zijn de mensen toen aan de eva-cuatietocht begonnen. Op zondag 19 januari 2020 is deze tocht herhaald,maar nu in vrede en vrijheid. Als herinnering aande moeilijke periode van de evacuatie, maar ook inhet teken van de verbroedering met Straelen en hetin stand houden van de goede onderlinge band.Ruim 250 deelnemers komen bepakt en bezakt naarhet dorpscentrum van Velden -tussen de kerk encafé De Sport-. Gehuld in kleding die past bij dejaren ’40 en voorzien van volgepakte kinderwagens,handkarren, kruiwagens, fietsen en zelfgemaaktesleetjes. Alles is gedaan om de omstandighedennatuurgetrouw na te bootsen. Onder de deelnemerszijn mensen die Velden reeds lang geleden hebbenverlaten, maar ook een aantal dat destijds zelf deevacuatie heeft meegemaakt en ook jongeren zijnvan de partij. Het programma begint met de onthulling van deherinneringsplaquette die in silhouet de beroemdeevacuatiefoto van Velden weergeeft. Dit wordt ge-daan door Han Hermkens, zoon van Harry Herm-kens, die op 14 januari 1945 de foto heeft genomen.Na een schets van de situatie van de tijd die aan deevacuatie vooraf ging, klinkt het bekende lied uit deevacuatie-scène in de Veldense Revue: ‘Velde miendörpke ik mót dich gaon verlaote’. Vanuit dit gevoelen met begeleiding door militaire voertuigen,waarin ook een aantal mensen heeft plaatsgeno-men, begint de tocht van zo’n 8 kilometer.

Groot is de belangstelling langs de route en er isveel media-aandacht voor het schouwspel. De stoetpasseert de boerderijen waarin de dorpelingendestijds waren ondergebracht in stallen, schuren,op zolders en in kelders, kippenhokken en andereruimten. Het Evacuatiekruis bij de Drie Dennen -73jaar gelden geplaatst- dat voor deze gelegenheid isvoorzien van bloemen, staat symbool voor het zwarekruis dat de Veldenaren met de evacuatie te dragenhebben gekregen en de moed waarmee Velden diemoeilijke tijd te boven is gekomen. In de pauze bij Bauerncafé Jacobs wordt soep ge-geten. Indrukken worden uitgewisseld en omroepennemen radio- en Tv-interviews op. De vlekkeloosverlopen tocht eindigt bij de Bofrost Halle in Strae-len. Een hartelijk welkom volgt waarbij iedereen eenroos krijgt aangeboden; voor velen een ‘kippenvel-moment’. Na het maken van groepsfoto’s is het tijdvoor boerenkool met worst. In de toespraken wordtde nadruk gelegd op de goede band tussen Veldenen Straelen en de mooie samenwerkingsverbandenzoals tussen De Wuilus en GKG Straelen. Ook DinyKuijpers, een ‘Veldens mechje’, dat sinds 1961 inStraelen woont, komt aan het woord en vertelt haarherinneringen aan de evacuatie, die zij als 6-jarigeheeft meegemaakt. Stof tot napraten is er ruim-schoots. Het is een bijzondere en memorabele daggeworden, die nog lang een bron van gesprek zalzijn. De organisatoren van deze tocht mogen er trotsop zijn. zie ook: www.veldense-volkscultuur.nl  HLfoto's GvR


