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Oog voor Senioren

Wens voor het nieuwe jaar 2011
Op oudjaar maak je de balans op van de goede en minder goede dingen. Je staat even stil bij het afge-
lopen jaar dat gevuld is met allerlei herinneringen.
Op nieuwjaar sluit je weer een stukje van je leven af, een nieuw begin. Vol goede moed gaan we er weer
tegen aan.
 
Als KBO zullen we ook in 2011 proberen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Zowel richting
gemeente als naar andere instanties. Ouderen, en met name kwetsbare ouderen krijgen het steeds
moeilijker. Alles wordt duurder en de subsidies worden stopgezet.
Ouderen kunnen niet meer staken maar daarom is het bundelen van krachten steeds belangrijker gewor-
den. Dan doen we o.a. via de Seniorenraad en de Unie KBO.
 
De KBO afdeling Velden bloeit, maar we moeten er ook voor zorgen dat we blijven groeien. Daarom zijn
we op zoek naar nieuwe activiteiten die ook de jongere senioren zullen aanspreken. Zij zijn onze leden
voor de toekomst maar ook de vrijwilligers van morgen.
Als we last hebben van een wat stoffig imago, dan moeten we dat afstoffen. Zonder overigens onze
trouwe leden te verloochenen.
 
Ik wens u toe, dat 2011 een jaar wordt waarvan u zegt: Het mag nog jaren duren!
 
Ine Jacobs-Bors (Voorzitter)      

Dinsdag 1 maart 2011 jaarvergadering KBO Velden
Reserveer alvast datum 

Echte "Witte Kerst" 2010
Veel mensen denken dat bij Kerstmis sneeuw hoort. Ze vinden dat mooi, maar er zijn ook veel mensen

die denken "Laat maar zitten". Al vele jaren hebben
we met "Kerst" geen sneeuw meer gekend. Kerstmis
2010 zal echter de boeken ingaan van extreem veel
sneeuw. Sinds de winter van 1963-1964 is er niet
meer zoveel sneeuw ineens gevallen. Op ruim 15
centimeter sneeuw werden we getrakteerd. Verder
maakte ook de temperatuur en de stuifsneeuw het
koude plaatje compleet. In de gehele maand de-
cember waren er trouwens veel winterse dagen. De
wegen en trottoirs waren meestal  niet of slechts
gedeeltelijk schoon. (zie ook foto). Heel lastig voor
vele senioren/ouderen die dikwijls genoodzaakt
waren om langdurig binnen te blijven.
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Help ouderen de kou door: zie om naar elkaar!
De afgelopen weken hebben we al een stevige
vorstperiode achter de rug terwijl de tweede helft
van de winter nog moet beginnen. Dit is een oproep
om ouderen de komende tijd extra hulp en aandacht
te geven. Daarnaast is het belangrijk dat ouderen
hun ‘schroom’ overwinnen en ook zelf om de hulp
vragen die bijna iedereen bereid is te geven – als
daar tenminste om gevraagd wordt. Ouderen en
verzorgend personeel moeten ook extra alert zijn
op onderkoelingsverschijnselen.
Voor veel ouderen is het door gladheid of sneeuw
moeilijk of zelfs onmogelijk om boodschappen te
doen. Ouderen lopen vooral gevaar als ze alleen
wonen en weinig contact hebben met vrienden en/
of familie of als ze door een handicap minder mobiel
zijn. Daarnaast zijn er medicijnen die het vermogen
om het lichaam op temperatuur te houden, beïn-
vloeden (antidepressiva, tranquillizers) en daardoor
een risico vormen.

Daarnaast is het be-
langrijk om aandacht
te hebben voor onder-
koeling. Ouderen koe-
len namelijk sneller af
door een verminderde
warmteproductie van
hun lichaam. Ze heb-
ben minder spiermas-
sa en daardoor een
slechtere isolatie van
het lichaam en de or-
ganen. Daarbij voelen
ouderen temperatuurs-
verschillen (en dus
kou) minder goed aan,
waardoor ze nog een
extra risico lopen. On-

derkoeling is te herkennen aan een lage lichaams-
temperatuur, rillen, bleekheid en een trage pols en
ademhaling.
 
Een aantal tips om onderkoeling tegen te gaan:
 
Een juiste temperatuur voor de huiskamer en
slaapkamer. Als ouderen veel stilzitten en niet zo
warm gekleed zijn, moet de temperatuur in de
huiskamer 22 tot 24 graden zijn en in de slaapkamer
20 graden. Een kleine warme kamer is beter dan
een grote tochtige kamer, vooral in oude huizen is
er een risico wegens weinig isolatie. 
Zorgen voor goede kleding en ondergoed, ook in
bed. Een elektrische deken kan hierbij uitkomst
bieden. 
Regelmatig bewegen. 
Goede voeding en regelmatige maaltijden (elke paar
uur iets eten). 
Niet te dicht bij de verwarming zitten, dan zijn er
teveel temperatuursschommelingen. 
Bied hulp aan. Mogelijk kunt u ouderen in de buurt
vragen of ze nog boodschappen of andere hulp nodig
hebben. Veel ouderen vinden het erg moeilijk om
hulp te vragen.

De gevolgen van onderkoeling door kou kunnen
ernstig zijn. Het kan aandoeningen en ziektes die
men al heeft, vooral hart en ademhalingsproblemen,
verergeren en zelfs tot sterfte leiden. Volgens cijfers
van het CBS stierven er in de eerste vier weken van
2009 duizend ouderen meer dan in voorgaande
jaren (boven de 80 jaar) door een combinatie van
kou en griep.

Veilig met de auto op weg
 
Hoe blijf ik me met de auto veilig voelen in het
verkeer?
Dat leest u in de digitale brochure ‘Blijf Veilig Mobiel
tips automobilisten’.
ANBO heeft als trekker van Blijf Veilig Mobiel samen
met Rijkswaterstaat de digitale folder ‘Blijf Veilig
Mobiel, tips voor automobilisten’ ontwikkeld. De
folder bevat een grote hoeveelheid tips op het gebied
van rijgedrag, voertuig, voorbereiding en rijvaar-
digheidscheck. De folder is speciaal bedoeld voor
iedereen die zich mogelijk onzeker voelt in het
verkeer en ontspannen en veilig met de auto op pad
wil. De tips zijn aangedragen door inhoudelijke
experts en senioren die deelnamen aan verschillen-
de sessies van Rijkswaterstaat.
Het stimuleren van verkeersveilige mobiliteit is de
missie van het samenwerkingsverband Blijf Veilig
Mobiel waaraan 10 organisaties deelnemen. Het lag

dus voor de hand om de folder als gezamenlijke
uitgave van Rijkswaterstaat en Blijf Veilig Mobiel uit
te brengen.
De folder is digitaal in te zien via: www.blijfveilig-
mobiel.nl
Nadere informatie kunt u ook verkrijgen via: info@-
blijfveiligmobiel.nl
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Weet je nog van toen? 
Een foto van de zelatricen van de Kindsheid op
excursie omstreeks 1958.
Op de foto staan bovenaan, van links naar rechts:
Gerda Beeker, Lies Theelen, Lieske Aerdts, Truus
van den Hombergh, An Gerits, Sjaan Peeters, ka-
pelaan Jos Canjels, Sef Beurskens, Annie Lommen,
Ine Geelen, Riek Rothoff, Toke Flinsenberg, Klaartje
Geurts, Marga Fleuren, Doortje Dirkx, Iets hoger:
de chauffeur van de autobus, vervolgens Maria
Janssen (kleuterleidster) Annie Brueren, en Lieske
van den Hombergh.
Onderaan: Elly Theelen, Dinie Theelen, Jo Theelen,
Mia Lommen, Nelke Theelen, Truus Martens, Iedje
Fleuren, Grada van Wylick, Annie Simons, Annie
Fleuren, Mia van Wylick en Annie Lucassen.     

Winterse Paddeweg

Doordenker
Alles blijft
Alles verandert
Alles blijft veranderen         (Jules Deelder)

Anders
Ik kan niks zegge
weit ut neet oet te legge
Neet oetlegge wat ik mijn.
 
Ik kan neet loupe
nog neet van heej nao daor
duks dink ik, kos ik dat maar.
 
Maar ik kan wel geneete
geneete van die kleine dinge
as minse veur mich ein liedje zinge
 
Ik kan zegge wat ik wil
dao steit nemus echt beej stil
as ik doon zegge wat ik wil.     F.Th.
 

Wat ein knoei tent:
Eine Vader en ein Mooder
mit ein dochter en eine zoeën,
zote same in ein aet tent,
hieël gelukkig, hieël gewoeën.
   
De kiender ,allebei aeve klein,
hebbe mien hart gewonne:
ze knoeide de hieële taofel vol
al veur dat ze ware begonne.       F.Th.

Stilleven

Filosofietje
De onderstroom van het leven is niet te sturen.
Wij zullen bewogen worden door het leven.
Dan is het fijn als je vrede hebt met het verloop der
dingen.
 
(uit de leer Tao)

Bestuur KBO en redactie
nieuwsbrief wensen alle
leden een gelukkig en ge-
zond jaar 2011
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Frenske
Uit de “Kieskop” van 1 November - 15 November
 1947
BRIEF  VAN   “FRENSKE”   van de Kwartelemert.  
 
Liefe jongens
O wat sein dor tog allemaal schrikkelikke dingen
gebeurt de laatste weken want onze haart koole zein
geen echte die stinke zo hart dat timmerwillum zein
vrouw dat is mein vrientje hermanke van pijeer van
timmerwillum zein oma van de kolendamp is flauw
gevallen en ook anneke van timmerwillum want die
hat buiten een televoonpaal moete vasgreipe en
toen hat onze nol veel spijt dat hei geen televoonpaal
was gewees en gon van peetersjoep bei ons op de
kwartelemert heef nu pas eg fietse geleert want die
fiedsde met 2 emmers melk in de  hant op de
reiksweg tegen een betonnepaaltje en toen rolde
onze tante kladderdedatsz over de weg maar mein
oudste broer hat gezien dat ze tegen de verver baer
gelagge hat en dad zal nu wel overgaan en de wilde
zweine in hollant overal is verschrikkelik overal
vrete ze de mensen op maar hier in velde hebbe ze
dor gelukkig nog geen gezien alleen koone hermaan
zein huishoudster hat een pakje gekregen met een
stuk zwein drin en nu loope alle honde uit velde de
hele dag om hermaan zein huis en nu zein we eew-
wich geschandvlekt want we zein van aarse verloren
met de stemming maar ze zegge dat ut kies kom-
mittee teveel gestoomde bokkum hat gegeten en
dat we verloren hebben omdat de gemeente amp-
tenaren hier de geiten hebben gaan leien en nu
klaage de mensen hier allemaal over de geiten want
als die een motor hooren beginne ze allemaal te
zinge en ze zegge dat ter nu 23 lantverraaijers in
velden zitte maar onze lieve heer hat er ook een die
betaalt wert en nu zulle der hier ook wel bei zein

maar die moete maar gelukkig zein met dat judas-
gelt dat zeg  joepie van de koster ook want nu ut
weer kouwer wort kreig die weer een snotterbel
maar ze zegge een hoop name van mensen die op
aarse gestemd hebben maar ik vint dat niet ereg
leuk want dat moete ze eers beweize dat zeg onze
juffrouw in de klas ook want die gaf mei om de ooren
omdat de inkpod leeggedronke hat en ik zei dat ut
niet waar was maar mein hele mont vol ink hat zitte
en toen is mein vader nog tot halv  twee snags
uitgebleve en toen hei thuis kwam deed hei niks dan
lagge en toen vroeg ik heel hart wie gewonne hat
maar dad vraag ik nooid meer want dat weet ik de
eerste week nog goet en bei boute sjang in hasseld
hadde ze te weinig panne op ut dak en nu hebbe ze
de panne maar een stuk weider uit elkaar gezet zeg
sjang en nu gaat ut goet en o jongens ik zou ut beina
vergeete we hebbe nu niej bier van vier glaasjes
ben je al beina zat en dad vint ik erg joeksig voor
mein vader wat zal die nu dikwijls lollig zijn en  nu
zegge ze ook nog dat velde  bei vendelo gaat en
daar ben ik heel blei om want dan hebbe we 3 keer
kermis bei ons tuis en in vendelo en in blerik en dan
mag aarse zeine rammelkas houwe want die voel ik
nog alteit en dan kreige we hier ook een petattefriet
kraambje en nu hoeve we nooit meer van aarse te
winne maar dat zal wel ut ergste voor de geit zein
maar nu ga ik weer gauw slapen en droom dan maar
van de indiese kermis. Daaaag allemaal jullie eenig
liefhebbende frenske. 
 
F.V.                                                                  -
                                                                        -
                   

Ledenmutaties
Overleden leden(t/m 26/12/10)   
Mevrouw  N. Munten- Jansen Rozenhof  5 Velden
De heer L. Lommen Vilgert 23 A Velden
Nieuwe leden (t/m 26/12/10)   
Mevrouw Faasen- van Diepen Paddeweg 15 Velden
De heer H. de Swart Wederik 38 Velden

Aan alle biljartliefhebbers 
Iedere werkdag is er ’s middags tussen 13.00 en
17.00 uur gelegenheid om in de foyer van ‘de
Kiêsstolp’ te biljarten. De maandag- en vrijdagmid-
dag zijn gereserveerd voor de competitiespelers, de
overige middagen kunnen recreanten terecht.
Tussen het biljarten door kan gezellig een kaartje
worden gelegd.
Tot nu toe werd het biljarten meestal via de biljart-
klok afgerekend. Omdat er verschillende systemen
van afrekenen bestonden, heeft het bestuur ge-

meend de klokken niet meer te laten gebruiken en
te vervangen door een vaste bijdrage. Aan iedere
geregelde biljarter wordt een extra contributie ge-
vraagd van € 30 per jaar, te voldoen via de bestaan-
de automatische machtiging.  Heeft u belangstel-
ling, dan kunt u vrijblijvend enkele keren gaan ‘-
proeven’ of het bevalt. Besluit u regelmatig te gaan
deelnemen, dan geldt ook voor u de contributiere-
geling, die elke maand kan ingaan.
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Sorry dat ik slechthorend ben
Mensen ik zou iets willen zeggen
Het is zo moeilijk uit te leggen
Want het komt zo dikwijls voor
dat ik het, echt waar, niet hoor.
 
Jullie schreeuwen soms zo hard
Neem mij nou liever eens apart
Want dan kun je er van op aan
Dat ik het beter kan verstaan.

 
Het doet mij heel veel verdriet
Als wordt gezegd: je luistert niet!
Maar praten er meerdere tegelijk
Dan weet ik echt niet waar het op lijkt.
 
Wanneer ik eens niet goed reageer
Op een afstand van een meter of meer
Denk maar is goed na-  dat ik er buiten sta.  Fr. Th.

Nieuws van de Dorpsraad
De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar
of regelt tussentijds bepaalde zaken die voor het
dorp Velden van belang zijn. Regelmatig zijn er
openbare bijeenkomsten waarbij de inwoners van
Velden welkom zijn, om te vernemen waar de
Dorpsraad zoal mee bezig is. Ook krijgen de inwo-
ners een vragenronde, waarin ze zaken over Velden
aan de orde kunnen stellen.
Enkele  zaken waar de Dorpsraad nu  mee bezig is:
Overleg is gevoerd over de gladheidsbestrijding. De
gemeente Venlo heeft een eigen strooibeleid. Er   
wordt duidelijk minder gestrooid  dan voorheen in 
Arcen en Velden. U heeft dit ook  kunnen le-
zen in het Klokje en in het E3 Journaal. De Dorps-
raad heeft met nadruk gevraagd om een 4-tal 
wegen die nu zijn geschrapt  toch op te nemen in
het strooiplan.  
 
De Rijksoverheid heeft ook dit jaar  "Voucherrege-
ling" verlengd.  De Dorpsraad heeft intern aan de
werkgroepen gevraagd om te kijken of er een project
is dat daarvoor in aanmerking komt. Is er volgens
u een klein project (bijvoorbeeld een zaak voor het
algemeen belang van het dorp) dat daarvoor in
aanmerking zou kunnen komen laat het weten aan
het secretariaat van de  Dorpsraad. Het mail adres
is: dorpsraadvelden@gmail.com 
 
De gemeente Venlo heeft een ambtenaar aangesteld
die gaat kijken welke woningbouw projecten   
binnen de gemeente wel en welke pas op langere
termijn zullen worden uitgevoerd.
De Dorpsraad heeft een gesprek gehad met Nouvil-
le (Projectontwikkeling). Kenbaar is gemaakt dat
wat het plan aan de Vilgert (gedeelte tussen boe-
renbond en de sportvelden) betreft er thans 14
woningen worden gebouwd. Komende 10 jaren
zullen naar verwachting daar terplaatse 10 wonin-
gen per jaar worden gebouwd.
 
Wellicht is het u opgevallen, dat er al langdurig een
afsluiting is geplaatst op de Stappersstraat (onver-
harde weg richting Maas). De situatie ligt er al
langdurig hetzelfde bij.  Veel voetgangers/ fietsers
en aanwonenden ondervinden hinder. De gemeente
heeft kenbaar gemaakt dat eind januari 2011 groot
onderhoud aan de pompput en aan de leidingen zal
worden uitgevoerd.

     
  
Met de herindeling met Venlo heeft het oude ge-
meentebestuur van Arcen en Velden aan de dorpen
Arcen, Lomm en Velden een bedrag beschikbaar
gesteld. Voor dit bedrag moest iets gedaan worden
wat herinnert aan de voormalige gemeente Arcen
en Velden. Een werkgroep is aan de slag gegaan en
heeft kunstenaar Huub Rossel benaderd. Voor elk
dorp is een kunstwerk ontworpen van corten staal.
In Velden staat dit kunstwerk op de hoek Bernhard-
straat/Oude Venloseweg (bij Karel Dirckx) Het
kunstwerk wordt genoemd "Eenheid" . Het eiken-
blad  motief symboliseert de eenheid in de bosge-
bieden die we hebben. De zigzag vorm duidt op de
kronkelde Maas. Op het stoeltje ( dit staat in Velden
rechts- in Lomm in het  midden - en in Arcen links)
en  door de openingen kunnen kinderen spelen. Op
11 december 2010 heeft burgemeester Bruls offici-
eel het  kunstwerk in Lomm geopend. Met de han-
deling in Lomm waren ook gelijktijdig de kunstwer-
ken in Arcen en Velden geopend.
   

  
   
 
 
              
 
 
Een foto gemaakt in Lomm op het Antoniusplein
door fotograaf Lé Giesen van "de krant" . U ziet van 
rechts naar links burgemeester Hubert Bruls, de
kunstenaar Huub Rossel en 4 dames van de dorps-
raden Arcen, Lomm en Velden.(idee kunstwerK)  
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Marie José Peters Extern secretaris 077-4721874 mjvtpeters@hetnet.nl
Ger van Rensch Intern secretaris 077-4721797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Penningmeester 077-4721334 hodorado@wanadoo.nl
Jo van Keeken Vice voorzitter 077-4721201 jovankeeken@planet.nl
Ger Peeters Bestuurslid 077-4721422 gerpeeters@home.nl
Anny Theelen Bestuurslid 077-4723006 leoanny.theelenvh@ziggo.nl
Frans Vousten Bestuurslid 077-4722149  
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-4722968 chritjanssen@ziggo.nl

Gevraagd: Nieuw lid voor de redactie van de Nieuwsbrief
De redactie bestaat nu uit 4 leden. Frans Theeuwen heeft aangegeven per 1 maart 2011 (jaarvergadering) 
te willen stoppen. Het stoppen van Frans betekent alleen dat hij de maandelijkse redactie vergaderingen
niet meer zal bijwonen. De artikelen die Frans maandelijks met plezier verzorgt,  zoals "op bezoek bij",
de gedichten en de overige kopie blijft hij gelukkig gewoon schrijven.  De redactie wil graag de openge-
vallen plaats opvullen.
Voelt u zich geroepen of kent u iemand die graag lid van de redactie wil worden, geef het even door aan
een van de redactieleden of iemand van het bestuur.        

Uit de bestuursvergadering van 1 december 2010
Op de vergadering van 1 december is het bestuur
gestart met de voorbereiding van de jaarvergade-
ring. Deze zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 1
maart. Ook zijn eerste afspraken gemaakt over de
begroting voor 2011.   
 
De sport- en ontspanningsactiviteiten zullen zich
zoveel mogelijk zelf moeten bedruipen. Op dit
moment wordt nog onderzocht wat dat betekent
voor de biljarters. Het streven is om m.i.v. 1 janu-
ari 2011 te komen tot één regeling voor zowel re-
creanten als competitiespelers. 

Het bestuur heeft besloten niets te veranderen aan
de afspraken rond de bezoeken aan jarigen door de
Felicitatiedienst. Wel zal voortaan een ander cadeau
worden aangeboden. 

Het bestuur zal zich op de extra-vergadering van
KBO-Limburg op 20 januari uiterst kritisch opstellen
tegenover een eventuele contributieverhoging van
de bond. 
 

Onze voorzitter is namens de KBO-afdelingen van
Arcen, Lomm en Velden lid van de Seniorenraad van
de Gemeente Venlo. Nu de gemeente per 1 januari
2012 gaat stoppen met subsidiëring van de oude-
renbonden wachten we af welke betekenis die raad
nog heeft. 
 
Het Sintendrismatinee op zaterdagmiddag 27 no-
vember telde ruim 60 dansers. De vloer was dan
ook regelmatig goed gevuld. Deze activiteit blijft
voor herhaling vatbaar. 
 
Voor de Kerstviering op dinsdagmiddag 14 decem-
ber zijn de laatste puntjes op de i gezet. (Inmiddels
hebben zich ruim 100 deelnemers aangemeld.) 
 
Maarten Jansen, die namens de Dorpsraad de ver-
gadering bijwoonde, gaf een korte toelichting op
taak en werkwijze van de raad. De Dorpsraad wil
een rol vervullen in het vergroten van het welzijn
van de senioren in Velden. Waar nodig, bijvoorbeeld
bij onderhandelingen met de Gemeente, kan de KBO
bij de raad aankloppen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA's)

Sjaak Hovens - 077-4721413
Frans van Neer* - 077-8502443
Wiel Scheffer - 077-4722782
Jo van Keeken* - 077-4721201
Marie José Peters * ( is geen VOA- wel belastingzaken) - 077- 4721874

Regelgeving in Nederland is niet gemakkelijk. Daarom beschikt onze vereniging over 4 vrijwillige ouderen
adviseurs (VOA’s) die extra in regelgeving ten behoeve van senioren/ouderen zijn opgeleid. De VOA's zijn
graag bereid om u ondersteuning te bieden. De VOA’s met een * willen u bovendien graag helpen bij het
regelen van belastingzaken.
Indien u daar prijs op stelt op dan kunt u de volgende VOA’s bellen:                       
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IJsplezier op de Venkoelen

Winterpret bij Jagersrust

Belangstelling voor Yoga?
In het verleden zijn er Yoga lessen gegeven  in
Velden voor senioren door de Stichting Synthese.
Op een bepaald moment was er te weinig belang-
stelling. Verschillende deelnemers zijn daarna met 
Synthese in Venlo verder gegaan. Er is kenbaar
gemaakt dat er weer enige belangstelling is om de
Yoga lessen in Velden weer op te pakken. Wij als
KBO willen daarin graag een coördinerende rol
vervullen. Uiteraard willen we eerst de belangstel-
ling polsen, want bij geringe belangstelling zal de
huidige situatie in Venlo gehandhaafd blijven. 
De vraag is dus: Heeft u belangstelling laat het 
weten aan Marie-José Peters telefoon 077- 4721874
of per mail mjvtpeters@hetnet.nl      

Brede Maatschappelijke
Voorziening
In het dagblad van 23 december 2010 heeft u de
voortgang van de BMV in Velden kunnen vernemen.
Totaal is voor de 2 gebouwen (MFA in Arcen en BMV
in Velden)  5 miljoen euro bezuinigd. Een en ander
wordt dus kleiner en anders. De basisschool in
Velden krijgt minder leslokalen. De huidige sporthal
wordt afgebroken en er wordt een nieuwe sporthal
gebouwd die wel aan de eisen die tegenwoordig aan
sporthallen worden gesteld voldoet. Aanvankelijk
was het de bedoeling nog een grotere sporthal te
bouwen, maar daar is nadat de behoefte is bekeken
van afgezien. Omdat het gebouw kleiner wordt en
de huidige sporthal wordt gesloopt wordt de indeling
op het complex iets ruimer. De diverse tekeningen
moeten nog worden gemaakt en de bouwvergun-
ning moet nog worden aangevraagd. Er wordt nog
onderzocht wie het beheer en de exploitatie van het
gehele gebouw gaat verzorgen. Voorkeur is op dit
moment om vrijwilligers van de diverse verenigin-
gen samen met enkele vaste krachten dit te laten
verzorgen. (verenigingsmodel). Kortom er is al het
nodige gedaan , maar er dient nog veel te geschie-
den. De belangen van de senioren van Velden
worden in het geheel proces  goed behartigd door
het KBO bestuur en de Dorpsraad. Weet u iets
waarvan u zegt dat dit zeker niet vergeten mag
worden, maak het nu kenbaar bij iemand van het
KBO bestuur.
 
Samen kunnen we meer !
 

Seniorenmiddag in Baarlo
In het kader van de Volksfeesten Baarlo wordt
jaarlijks een Seniorenmiddag gehouden. Elk jaar
een leuk programma van zang en muziek en vele
andere mooie zaken. Dit jaar is dat op donderdag-
middag 23 juni 2011 . De kosten bedragen €7,- per
persoon.(inclusief koffie en vlaai) 
Vanaf 1 januari 2011 kunt u reserveren per telefoon
077-4772461 (niet in weekend)  of per e-mail j.van.
haaf@kpnplanet.nl 

Abonnement voor KBO leden
Een  jaarabonnement geldig voor de kasteeltuinen
in Arcen, Zoo Park Overloon en diverse andere
Zodiac parken kost normaal € 40,- Als KBO-lid wordt
u een abonnement aangeboden voor  € 25,- 
Heeft u belangstelling dan dient u rekening te
houden met het volgende:
-   Pasje aanvragen met inschrijfformulier.
-   Abonnement is alleen geldig voor pasjeshouder
(ster)
-   Tot uiterlijk 31 januari 2011 formulier inleveren.
 
Wilt u meer informatie neem dan contact op met de
heer Ger Peeters bestuurslid KBO  telefoon
077-4721422     

De Godslamp
Een lege kerk is niet verlaten,
je kunt er stil met iemand praten.
Er is een hart, dat je kan horen,
en waar je hart door wordt herboren.
Zit er mar met gevouwen handen
en laat de Godslamp in je branden.
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Goede sfeer op kerstviering
Op dinsdag 14 december 2010 om  14.00 uur hadden zich 150 KBO leden verzameld om deel te nemen
aan de kerstviering. De zaal was gezellig en sfeervol ingericht. De middag begon met een optreden van
een groepje kleine kinderen uit de crèche van de "Kiêsstolp", prachtig en ongedwongen.  Daarna een

interessant kerstverhaal voorgedragen door een 6 tal personen. Tussentijds bracht het zangkoor mooie 
kerstliederen ten gehore. De rol van Maria en Jozef tijdens het kerstverhaal en de uitbeelding daarvan
was Leo en Gerda Nabben op het lijf geschreven.  Na de pauze een keurig verzorgde koffietafel door
"Wapen van Velden" met tussentijds het harmonica duo Ger en Coen. Na de koffietafel nog even gezellig
een drankje ter afsluiting. Een geslaagde kerstviering.                 


