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Oog voor Senioren

KBO ondersteunt Vastenactie basisschool

Al vele jaren houdt de basisschool een Vastenactie.
De organisatie van basisschool ‘De Startbaan’ die is
belast met deze Vastenactie vindt het wel leuk en
passend om de KBO dit jaar hierin te betrekken.
Spontaan heeft het bestuur van de KBO ‘ja’ gezegd
tegen dit verzoek. Wat is er mooier om kinderen,
ouders, opa’s en oma’s samen te laten werken aan
een goed doel!
 
Het doel waar dit jaar voor is gekozen is een bijdra-
ge voor een health post voor eerste hulp in Faraba
Kairaba in Gambia. Op dit moment is ter plaatse

medische hulp pas mogelijk in een ziekenhuis dat
op een afstand van 15 kilometer is gelegen. Dikwijls
is deze afstand voor de mensen niet te overbruggen
of komen ze te laat.
 
Op dinsdag 31 maart 2015 vinden de diverse acti-
viteiten voor deze Vastenactie plaats in de Brede
Maatschappelijke Voorziening ‘De Vilgaard’.
Kinderen van de  basisschool lopen in sporthal ‘De
Vilgaard’ een sponsorloop. Ouders, opa’s en oma’s
kijken toe en sponseren een bedrag voor elk rondje
dat hun kind/kleinkind loopt. In de gang, sport- en
theatercafé  kunnen spullen wordt gekocht en lek-
kernijen worden genuttigd.
Door mensen van de KBO worden wafels gebakken
en ingemaakte groente en jam, kaarten, bloemstuk-
ken en gastendoekjes aangeboden en verkocht.
Het is gewoon leuk om te zien hoe jong en oud elkaar
in ‘De Vilgaard’ ontmoeten en alles uit de kast halen
om zich in te zetten voor deze vastenactie.
Hoewel het de eerste keer is dat de organisatie voor
deze vorm van samenwerking kiest, is deze combi-
natie- school met KBO – voor herhaling vatbaar.
 
GvR
 

Vrijwilligers gevraagd!
Vanaf 1 april 2015 zal er geen professionele kracht
meer aanwezig zijn op de donderdag in de Rozenhof.
Dat betekent dat de Dagbesteding, de Maaltijdvoor-
ziening en het Zitdansen op die dag op de tocht
staan. De genoemde activiteiten kunnen echter wel
doorgaan als er die dag voldoende vrijwilligers zijn
om zaken te begeleiden en daarmee de deur open
te houden. KBO-Velden wil samen met familieleden
van de gebruikers deze donderdag invullen door
aanwezig te zijn met een 2-tal vrijwilligers geduren-
de de hele dag van 9.00 tot 16.00 uur.
Het wordt een open inloop voorziening; iedereen
kan binnenkomen voor een kopje koffie, voor een
praatje en het doen van een spelletje. De vrijwilli-
gersuren kunnen in blokken worden ingevuld, dus
je hoeft geen hele dag aanwezig te zijn, er worden

ook geen verzorgende taken gevraagd! Hoe meer
mensen zich hiervoor aanmelden, des te minder
vaak ben je aan de beurt.
De concrete vraag is: wie  van onze KBO dames en
heren wil op de donderdag meehelpen en gastheer
of gastvrouw zijn in de Rozenhof  van ca. 9.00 uur
tot 11.30 uur en van ca.13.30 uur tot 16.00 uur.
Familieleden van de gebruikers van de warme
maaltijd willen er zijn van 11.30 tot 13.30 uur en
zullen de zorg rondom deze maaltijd bieden.
Heb je interesse en wil je meehelpen de Dagbeste-
ding in de Rozenhof open te houden, neem dan
contact op met:
Gerda Driessen     077- 4721467
Ine Jacobs            077- 4729057
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Belangrijke telefoonnummers 
Bewaar ze bij uw telefoon of zet ze in uw mobiele
telefoon
 
Alarmnummer: 112
Landelijk alarmnummer voor levensbedreigende
situaties of als u getuige bent van een ongeluk of
misdrijf. Ook bij een verdachte situatie in uw straat
belt u 112. Noteer signalementen van de personen
en eventuele kentekens van auto’s.
 

Aangifte via het landelijk service-
nummer van de politie: 0900 - 8844
Doe altijd aangifte bij de politie van
een misdrijf, zoals een inbraak of
overval, of een poging daartoe.

Bel 0900 – 8844 voor het maken van een afspraak
op het politiebureau of om direct telefonisch aangif-
te te doen. De politie vertelt u waar u hulp kunt
krijgen (slachtofferhulp, Schadefonds).
 
Meld Misdaad Anoniem:
0800 - 7000
Ernstige misdrijven kunt u anoniem melden.

Toch een inbraak, beroving of overval?
Geef het altijd door aan de politie en bel 112.
Doe aangifte, maak een afspraak via 0900 - 8844.
De politie onderzoekt uw woning. Houd de situatie
zoveel mogelijk zoals u die aantrof.  Mogelijk zijn er
sporen achtergelaten. Bel uw verzekeringsmaat-
schappij om uw vermissingen door te geven.
Beveilig uw woning om herhaling te voorkomen.
 
Laat bij diefstal uw betaalpassen blokkeren.
Zet het telefoonnummer om uw pas te blokkeren in
het geheugen van uw mobiele telefoon. Blokkeren
kan ook via www.pasblokkeren.nl
 
Laat bij diefstal uw mobiele telefoon blokkeren:
KPN: 08 00 01 05, Telfort: 09 00 95 96,
T-Mobile: 06 24 00 12 00, Hi: 66 12 00 12 00
Vodafone: 06 54 50 01 00
 
Informatie afkomstig van  Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid.
 

Kaartjes Zoo Parc Overloon verlopen binnenkort
In het verleden was het jaar-
lijks mogelijk om via de KBO of
andere verenigingen goedkope
entreekaartjes te kopen voor
het Zoo Parc Overloon.
 

Zoals u wellicht weet is de vorige eigenaar failliet
gegaan en is het Zoo Parc overgenomen door Libé-
ma (bekend van onder meer Safaripark Beekse
Bergen).
 
In eerste instantie is destijds aangegeven dat de
entreekaartjes onbeperkt geldig zijn. In een brief
die de KBO-Velden ontvangt op 9 april vermeldt de
vestigingsmanager van het Zoo Parc het volgende:
De eerder afgenomen entreekaartjes kunnen tot en
met 30 april 2015 worden gebruikt.
Tot en met 31 maart 2016 kunnen de entreekaart-

jes omgezet worden naar een jaarkaart. Het tarief
van een reguliere jaarkaart is € 35,-.  Bij het inle-
veren van 1 kaartje ontvangt u een jaarkaart voor
de prijs van € 25,-.
 
Het is ook mogelijk om via internet nieuwe kaarten
te kopen voor € 9,- per dagkaart.
Deze kaarten zijn geldig tot en met 31 maart 2016.
Is hier belangstelling voor, dan kunt u dit voor 5 mei
2015 doorgeven aan Ger van Rensch 077-4721797.
 
Opmerking: De KBO-Velden vindt de regeling van
de nieuwe eigenaar heel ongunstig.
Gezien het feit dat diverse leden nog over oude
entreekaartjes beschikken zal de KBO-Velden de
vestigingsmanager hierop aanspreken.
 
GvR

Valpreventie
Wat kunnen de oorza-
ken zijn van het vallen
bij senioren ? 
Allereerst is zo dat de
ene persoon sneller
valt dan de andere.
Invloed op het vallen
kunnen zijn: Vermin-
dert zicht, spierkracht
wordt minder en het

medicijngebruik.
Daarnaast speelt de omgeving een belangrijke rol. 
Enkele voorbeelden zijn: Slechte verlichting op
straat en stoeptegels die ongelijk liggen.

Bij een derde van de personen die vallen, gebeurt
dat in huis, waarbij de trap de grootste boosdoener
is. Zorg dat de trap geen boekenkast is, dus ruim
een trap op zodat geen enkel obstakel het zicht en
bewegen hindert. De medicijnen zoals slaap- en
kalmeringstabletten kunnen het vallen ook veroor-
zaken.
Wat kunt u zelf doen ?  
Aanpassen van de woning. Daarbij moet u denken
aan: Stoepje geschikt maken voor rollators, in de
badkamer een inloopdouche maken, in de woonka-
mer zorgen voor goede verlichting, vloerkleedjes
zoveel mogelijk vermijden en drempels indien mo-
gelijk verwijderen .
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Hoe houd je je hersenen gezond? 
Hersenexperts Erik Scher-
der en Dick Swaab geven
een 3-tal adviezen voor
een brein in topconditie.
In Nieuwsbrief 83 volgen
nog een 3-tal adviezen
van deze experts.

 
Wandel elke dag
Erik Scherder: "Zeven dagen in de week een half
uur lang stevig wandelen is goed voor je lijf én voor
je hersens. Dat komt doordat de activiteit van de
hippocampus, een hersengebied, toeneemt bij meer
lichaamsbeweging. Dit gebied speelt onder andere
een belangrijke rol bij het leren en bij het onthouden.
Door elke dag te lopen, verbetert je geheugen. Ook
neemt je vermogen toe om te plannen en je aan-
dacht steeds op iets nieuws te richten. Dat betekent
uiteindelijk dat je langer zelfstandig kunt blijven
functioneren."
 
Vermijd schade
Dick Swaab: "Of je brein op late leeftijd goed blijft
functioneren, is voor 50 procent genetisch bepaald.
Je kunt er dus gedurende je leven nog wat aan doen.
Zorg dat je zo min mogelijk hersenschade oploopt.
Zo is alcohol slecht voor je brein. Bij de één is een
glas per dag al schadelijk, de ander kan vijf glazen
drinken voordat het effect heeft. Schade kan ook
ontstaan wanneer je klappen tegen je hoofd krijgt,
bijvoorbeeld bij verkeersongelukken, boksen, door
te koppen bij voetbal en door elleboogstoten tegen
je hoofd. Bedenk verder: wat slecht is voor je

bloedvaten, is ook slecht voor je hersenen.
Laat je dus behandelen wanneer je een hoge
bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte hebt."
 
Daag jezelf uit
“Pak de trein, ga naar een concert, bezoek een
museum in een andere stad. Dat soort prikkels heb
je nodig om je hersenen jong te houden. Het is niet
erg als je het moeilijk vindt om je ov-chipkaart op
te laden; zo daag je je hersenen juist uit. Je wordt
scherp en alert als je je op deze manier 'opwindt'.
Je brein gaat beter functioneren en je kunt nieuwe
informatie sneller verwerken. Dat is weer goed voor
je vermogen om problemen op te lossen. Handig als
je bijvoorbeeld een nieuwe taal gaat leren, met alle
grammaticale moeilijkheden die dat met zich mee-
brengt", aldus Erik Scherder.
 
Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan
de VU Amsterdam. Een bevlogen leraar die meer-
dere keren de Onderwijsprijs won, een jaarlijkse
prijs voor docenten die zich sterk inzetten voor
verbetering van het onderwijs.
 
Dick Swaab is internationaal hersenonderzoeker. Hij
was hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit
van Amsterdam en dertig jaar directeur van het
Herseninstituut. Hij leidt daar nog steeds een on-
derzoeksgroep.
 
 
Bron: Gezondheidsnet

Schade bij dagje uit in Nederland
Stel u voor: tijdens een dagje fietsen in Drenthe
raakt uw smartphone  door een ongelukje tijdens
de fietstocht onherstelbaar beschadigd.
Valt dat onder de dekking van uw Reisverzekering?       
 
Antwoord: Wordt niet vergoed door uw Reisverze-
kering.
 
Met uw Reisverzekering kunt u op ieder moment op
vakantie. Het hele jaar door. Zonder zorgen! Maar
een belangrijke voorwaarde om bij een uitje in

Nederland een beroep te doen op de Reisverzekering
is dat er sprake moet zijn van minstens 1 geboekte
overnachting.
 
Gaat u een dagje de grens over, bijvoorbeeld naar
België of Duitsland? Dan geldt deze voorwaarde niet
en kunt u wel een beroep doen op uw Reisverzeke-
ring.
 
Informatie afkomstig van Centraal Beheer Achmea
 

Oorlogsherinneringen in Openluchttheater
Zaterdag 2 mei vertellen enkele Veldenaren in het
Openluchttheater over hun oorlogsherinneringen.
Het programma begint om 14.00 uur en wordt
omlijst met muziek uit die tijd. Bezoekers kunnen
foto’s bekijken die destijds in Velden zijn gemaakt.

Veel KBO-leden hebben zelf de oorlog  meegemaakt
en de Stichting Openluchttheater vindt het heel fijn
als veel van deze mensen bij dit gebeuren aanwezig
zijn.
 

Van de 'Gerardus kalender'
De weg naar geluk: ophouden je zorgen te maken over dingen waar je geen invloed op hebt.
 
Er zijn denkers en doeners, de ergsten zijn de denkers die denken dat ze wat doen.
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Weet je nog van toen?

Bovenstaand ziet u een foto van een 3-tal vracht-
auto’s van de familie Simons aan de Rijksweg 75 te
Velden. Deze foto is afkomstig van Leny Reijnders-
Simons.
 
De 3 personen op de foto zijn: Ger Jetten (links),
Hay Reijnders (midden) en Sraar Simons (rechts).
Op de foto die in het jaar 1958 is gemaakt, ziet u
duidelijk dat de Austin vrachtauto bij het transport-
bedrijf Simons in die jaren duidelijk favoriet is.
 
Uit het boek: ‘Velde tussen grens en Maas, wie’ste
bis en wie’ste vruejer waas’ nog het volgende:
Simons Wullem begint in 1918 een vrachtbedrijf met
paard en kar. Midden jaren dertig wordt de eerste
tweedehands veewagen aangeschaft, waarmee het
vee maar ook zand, grint, kolen en bieten naar de
diverse markten vervoerd kan worden. De komst na
de Tweede Wereldoorlog van een legertruck met
transportbanden maakt het handwerk wat lichter.

De eerste kipwagens zijn van de merken Austin en
Bedford. Zoon Sraar ‘Siem’Simons komt in 1948 in
het bedrijf en de eerste rood-geel  gekleurde ‘Siem-
kesvrachtwagens’ rijden voor de Boerenbond,
Rijkswaterstaat en diverse tuinders.
‘De Siem’ neemt in 1967 de zaak over en richt zich
hoofdzakelijk op goederenvervoer door heel Neder-
land en later internationaal. In 1992 nemen de
zonen Will en Paul de zaak van Sraar over.
Het grootste gedeelte van het bedrijf verhuist dan
naar Trade Port in Blerick. Over 3 jaar bestaat het
Transportbedrijf Simons Velden B.V. 100 jaar.
 
Zelf herinner ik me ook nog wel het een en ander
over transport en transportbedrijven uit die tijd. In
Velden zelf of in de dorpen in de omgeving daarvan
zijn in die tijd meerdere bedrijven die de boterham
verdienen met transport. Denk daarbij maar eens
aan: Kortenoeven Velden, Pingen Lomm, Hagens
Wellerlooi en Klabbers Well.           Vervolg op blz. 5.

As nemus wat duit
As ok nemus wat duit um al dae rotzooi te stoppe
Dae ut laeve van de minse verdrinkt en beroeid
Jao dan geit dees waereld geheid naor de knoppe
Dan waere zoeë de zeudjes van haat oetgestroeid.
 
En as nemus ut lef haet um nog brugge te bouwe
Um alles ierlijk te deile en ok onder vrinden te zien
Dan zal zeker ut vertrouwe al hiel gauw verflauwe
Dan gruien d’r vuel wortels van haat en van pien.

As ok nemus wat duit aan de waereld van morge
Met meiningen die verschille van partij tot partij
Dan kumpste die taege, misschien al euvermorge
Want dan kriegste allein haat in os maatschappij. 
 
 
Frans Theeuwen
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Heel veel werk moet in die tijd handmatig gebeuren.
Enkele voorbeelden: Bieten worden met de hand
geladen, pallets zijn er niet en handmatig moeten
zware kisten augurken of andere groenten en fruit
op de vrachtwagen geladen en gelost worden. Deze
kisten die naar de veiling worden gebracht, hebben
dikwijls een gewicht van 25 kg. De kisten staan ook
nog 8 of 9 hoog op de vrachtauto.
Best zwaar in vergelijking met de werkwijze van
tegenwoordig. Ook het zand/zout strooien in de
winter is geen pretje. Boven op een open laadbak
staan 2 mensen met een schop om het zand/zout
op de rijweg te gooien.
Verder is het personenvervoer met een vrachtauto
in die tijd niet vreemd. Met een overkapping op de
vrachtauto worden bijvoorbeeld mensen die wonen
in afgelegen gebieden, bij slechte winterse omstan-
digheden zondags naar de kerk gebracht. Een paar
veilingkisten dienen als trapje om op de laadbak te

komen. Aanstaande moeders mogen voor in de
cabine zitten.
Tijd voor ontspanning wordt er nu en dan natuurlijk
ook gemaakt. Eigenaren van transportbedrijven,
tuinders etc. treffen zich soms op kermissen of op
andere gelegenheden. er wordt gezellig gekletst en
gedronken tot in de late uurtjes.
Tussentijds worden dan –geheel of gedeeltelijk
aangeschoten- zaakjes geregeld.
Kortom een tijd waarin transport nog in de kinder-
schoenen staat en het hard werken is voor betref-
fende bedrijven, maar ook voor de boeren en tuin-
ders die de producten leveren.
Ik denk wel dat we mogen zeggen dat in die tijd
mede de basis is gelegd voor het transport dat
vandaag niet meer weg te denken is.
 
GvR.

Luisteren is een kunst
In Dagblad ‘De Limburger’ van
3 april staat een artikel over
een presentatie van het rapport
‘Bouwen aan Limburgse vitali-
teit’. Ter gelegenheid van deze
presentatie is een conferentie
in Reuver gehouden waarbij
vele wethouders, mensen uit
de zorg en cliënten aanwezig

zijn. Een steeds terugkerend thema deze avond is
‘luisteren’. Of beter gezegd het gebrek aan luiste-
rend vermogen. Hieronder een 2-tal notities die met
dit terugkerend thema te maken hebben.
 
Op het podium staan tijdens de conferentie enkele
cliënten die aan het woord komen. Ze vertellen dat
veel Limburgse mensen bezig zijn met het voeren
van goede keukentafelgesprekken. Andere mensen
vertellen duidelijk dat er heel veel keukentafelge-
sprekken worden gevoerd zonder dat er echt wordt
geluisterd naar wat de cliënt wil.
 
Een Limburgse gemeente houdt een avond waar de
burger zijn zegje mag doen. Dat is heel erg van deze
tijd. Een man in een rolstoel gaat er heen. Hij heeft
wel een paar punten die hij wil inbrengen.

Maar de voorzitter van de avond vindt het nodig om
eerst alle politici één voor één het woord te geven.
Die bespreken hoe belangrijk het is dat de burger
zijn zegje kan doen. Als de burger in de rolstoel
eindelijk aan de beurt is, is de beschikbare tijd op.
De man in de rolstoel spreekt daar de voorzitter op
aan na afloop. Die ziet gewoon niet dat zijn hande-
len haaks staat op wat hij beoogt. Dit is een van de
gevaren van de decentralisaties. Bestuurders en
politici die de mond vol hebben van ‘samen’ maar
uiteindelijk handelen vanuit de gedachte dat ze het
beter weten dan degenen voor wie ze zeggen op te
komen.
 
Bovenstaande voorbeelden geven aan dat luiste-
ren/communiceren dikwijls niet goed gaat.
Na elk gesprek moet je als cliënt toch zeker weten
waar je aan toe bent.
 
Tip: Hebt u als cliënt een gesprek met wie of waar
dan ook, zet uw vragen op papier, of laat dit door
uw kinderen doen. Maak voordat het gesprek begint
duidelijk dat u een aantal vragen op papier heeft
gezet waar u graag een antwoord op wilt.
 
GvR

Planning fase 2 buitengebied BMV

van 13 april tot en met 24 april 2015   Sloop kantine SV Velden
van 27 april tot en met 15 mei 2015  Sloop sporthal 'De Visgraaf'
van 4 mei tot en met 15 mei 2015  Aanleg terras nabij sport-en cultuurcafé
van 8 juni tot en met 12 juni 2015  Sloop kunstgras korfbalveld
van 15 juni tot en met 31 juli 2015  Aanleg korfbalvelden

Vele KBO-leden maken een of meerdere keren per week gebruik van de Brede Maatschappelijke voorzie-
ning ‘De Vilgaard’ of komen nu en dan op de sportvelden van SV Velden.
 
Hierbij  de planning die de gemeente Venlo voor de 2e fase 'Buitengebied’ BMV afgeeft.
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Uit de bestuursvergadering van 1 april
Frans Vousten meldt een 6-tal nieuwe leden.
 
Nardje Lenssen en Annie van Heesch nemen deel
aan de bestuursvergadering. Ze volgen 3 maanden
de diverse bestuursactiviteiten en geven dan aan of
ze al dan niet aspirant bestuurslid willen worden.
 
Het opstarten van een schrijfgroepje gaat niet door.
Voor deze nieuwe activiteit is te weinig belangstel-
ling.
 
Een 3-tal afgevaardigden van het bestuur van de
KBO hebben op 31 maart met andere gebruikers
van ‘De Vilgaard’ een overleg met de Stichting
Gemeenschapshuis de Vilgaard. (SGDV)
 
Enkele besproken zaken:
Gebouw is formeel niet opgeleverd en het contract
met de Gemeente is nog niet getekend.  Daarom is

er ook nog geen huurcontact voor de gebruikers.
SGDV huurt het gebouw van de Gemeente en ver-
huurt de ruimten aan de verenigingen.
 
De Stichting mag geen winst maken. In 2018 stopt
de subsidie van de Gemeente. Vanaf dat moment
mag SGDV geen verlies maken.
 
Voor de horeca in het gebouw is de Stichting Sport
en Cultuur Café ‘de Vilgaard’ opgericht.
SCC legt verantwoording af aan SGDV.
 
Onze voorzitter Ine Jacobs en penningmeester Cor
van der Zanden volgen namens de KBO de ontwik-
kelingen met betrekking tot gebruik/huur door de
KBO van de diverse ruimten in ‘De Vilgaard’.
 
GvR
 

Portemonnee gestolen?
In de vorige Nieuwsbrief  is een artikel opgenomen
dat gaat over de dekking van kosten op moment dat
uw portemonnee wordt gestolen.
Een van onze leden verstrekt hierover nog de na-
volgende aanvullende informatie.
 
Wanneer uw portemonnee, mét de pasjes gestolen
is en mogelijk de pincode is afgekeken, moet u de
passen zo snel mogelijk blokkeren. De meeste
dieven pinnen met de gestolen pas in een andere
plaats. U hebt dus als regel een beetje tijd.
De telefoonnummers hiervoor kunt u het beste in
uw mobiele telefoon opslaan om tijd te winnen.

Voor de RABO bank: 088722676 en voor de ING
bank: 0582126000.
 
Ook kunt u het bedrag, dat dieven buit kunnen
maken, zo klein mogelijk houden. Als u nooit, of
maar zelden rood staat, kunt u het rood staan laten
blokkeren. U kunt ook het maximale bedrag dat u
per week kunt opnemen, laten verminderen. Voor
de meeste  rekeningen is dit € 1.250,-  en dat hebt
u meestal niet nodig. Als u via internet bankiert kunt
u dit zelf doen. De anderen zullen even bij de bank
binnen moeten lopen.
 

Activiteiten in mei/juni 

5 mei Fietsmiddag KBO;
6 mei Bestuursvergadering;
6 mei Kienmiddag;
19 mei Voorjaarsreis;
19 mei Fietsmiddag KBO;
20 mei Kienmiddag;
26 mei Nestor/Nieuwsbrief;
2 juni Fietsmiddag KBO;
3 juni Bestuursvergadering
3 juni Kienmiddag;
4 juni Kermismatinee
16 juni Fietsmiddag KBO;
17 juni Kienmiddag
30 juni Nestor/Nieuwsbrief.

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek, line dance,
biljarten etc. vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
'De Vilgaard’ plaats. In onderstaand overzicht de
data van de overige activiteiten voor de maanden
mei/juni 2015 weergegeven.
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Biljarten KBO-Velden

Regelmatig belicht de redactie een van de  activi-
teiten van de KBO. Deze keer komt het biljarten en
kaarten bij de KBO kort aan bod.
 
Iedere middag van maandag tot en met vrijdag zijn
er leden van de KBO die biljarten in de Brede
Maatschappelijke Voorziening. Zoals u wellicht in
eerdere Nieuwsbrieven hebt vernomen, beschikt de
KBO in de nieuwe BMV over 2 gloednieuwe biljarts,
beschikbaar gesteld door de RABObank.
Er wordt competitie- en recreatiebiljart gespeeld.
De competitiewedstrijden vinden op maandag en
vrijdagmiddag plaats.
Team 1 speelt onder de naam ‘De Vilgaard’.
Op dinsdag en donderdagmiddag is er vrij biljarten.

Op woensdagmiddag is er eveneens vrij biljarten
maar deze middag zijn er te weinig spelers. Ook
wordt er tussentijds gekaart zodat er sprake is van
een mooie afwisseling.
Verder is er nog een groepje van de Fanfare die op
donderdagavond gebruik maakt van een biljart.
Wilt u – dames en heren van de KBO- eens wat meer
weten van het biljarten en kaarten bij de KBO?
Dat kan!  
Neem op een bepaalde middag eens een kijkje in
de BMV en vraag aan een van de leiders van een
team wat de mogelijkheden zijn.
 
GvR
 

KBO-lid speelt met familie gezellige partij koersbal

Op zondag 22 maart 2015 is de eerste familiedag
van de familie Notermans. Deze dag staat volledig
in het teken van gezelligheid. Er wordt lekker gege-
ten, gedronken en gekletst, maar het hoogtepunt
van de dag is het koersballen in BMV ‘De Vilgaard’.
 
Mede dankzij medewerking van de KBO kunnen wij
‘s middags met de hele familie in ‘De Vilgaard’ te-
recht om een paar uur fanatiek te koersballen. Nadat
de spelregels zijn uitgelegd en de teams zijn ge-

vormd, kan de strijd beginnen. KBO-lid Opa Tom is
de enige doorgewinterde koersballer die natuurlijk
precies weet hoe je de koersbal op de juiste manier
moet laten rollen.
Je kunt je voorstellen dat het voor de rest van de
familie even wennen is, met vele hilarische taferelen
als gevolg. Al snel hebben sommigen (de zogenaam-
de ‘natuurtalentjes’) een tactiek gevonden en wor-
den er ineens veel punten gescoord. Anderen blijven
er moeite mee houden, maar dat doet niets tekort
aan het plezier in het spel. Ook aan de zijlijn, waar
de teams die niet spelen moeten wachten, wordt er
fanatiek meegedacht en geklapt. De beste tip die
iedereen meekrijgt en vele malen wordt herhaald,
is: ‘niet te hard, hè!’. De gezellige middag wordt
afgesloten met de bekendmaking van de terechte
winnaar.
 
Kortom het koersballen is een geweldig grappig spel
dat iedereen kan leren. De combinatie van tactiek
en geluk zorgt ervoor dat iedereen een gelijke kans
krijgt om te kunnen winnen.
Maar uiteindelijk draait het toch om de gezelligheid,
en gezellig was het zeker!
 
Annie Crooijmans-Notermans
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