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Fietsen met de KBO-Velden
Op dinsdag 7 juli 2015 houden we onze jaarlijkse
fietstocht. Elders in deze Nieuwsbrief treft u een
folder aan met verdere informatie.

Belangstelling om mee te gaan?
Reserveer alvast datum en tijd op de kalender.
 

Biljartteam KBO-Velden kampioen

In de competitie 2014-'15 van de Senioren Biljart
Bond Regio Venlo (SBBV) is een biljartteam van de
KBO-Velden kampioen geworden. Het team bestaat
uit: André Zeelen, Albert Paulus, Sraar Peeters,
Hans Eikelenberg en Jac Brueren.
De foto bij dit artikel is gemaakt tijdens de jaarver-
gadering van de SBBV, waarin het kampioensteam
werd gehuldigd.

De overmacht van het team in de competitie was
groot: zij behaalden in 38 wedstrijden 248 wed-
strijdpunten terwijl de nummer twee bleef steken
op 219 wedstrijdpunten.
Hoewel er bij de start van de competitie nog ge-
speeld werd in De Kiêsstolp, noemde het kampi-
oensteam zich toen al ‘De Vilgaard’ (omwille van
een bepaald artikel in het reglement van de SBBV)
terwijl de andere teams van KBO-Velden nog naar
De Kiêsstolp waren genoemd.
Inmiddels is dat reglement aangepast zodat in de
volgende competitie alle biljartteams van de KBO-
Velden kunnen gaan spelen onder de naam ‘De
Vilgaard’.
 
Foto en artikel ingezonden door Albert Paulus
 
Het bestuur en de leden van de KBO-Velden felici-
teren dit team met het behalen van het kampioen-
schap bij de Senioren Biljart Bond Regio Venlo
(SBBV).
 

KBO-Velden actief bij de Wandelvierdaagse
De Stichting Kinderva-
kantiewerk Velden orga-
niseerde dit jaar al weer
voor de 6e keer de Wan-
delvierdaagse. De KBO-
Velden verzorgt al die
jaren alle controle- en
oversteekposten voor dit
evenement. Dit jaar, op
2-3-4 en 5 juni, zijn in

totaal 25 KBO-leden actief geweest om met veel
plezier genoemde taken te verzorgen. De mensen
van de organisatie laten tijdens en na afloop duide-
lijk merken dat ze heel blij zijn met de medewerking

van de senioren van de KBO. Heel gezellig wordt
met een ‘natje en een droogje’ na afloop met de
organisatie nog even nagebabbeld op het terras bij
café ‘Aan de Pomp’.
 
Wist u trouwens dat...
Frans en Annie Vousten met heel veel plezier jaar-
lijks van de partij zijn op een van de controleposten.
Frans in 1957 al vrijwilligerswerk deed voor het
Kindervakantiewerk Velden waarvan Dien Ewalts
een van de grondleggers is.
 
GvR.
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Van de voorzitter...  
Vanaf 1 april dit jaar heeft de
KBO er weer een nieuwe taak
bij. Zoals u weet zorgt een
groep vrijwilligers van de KBO
iedere dinsdag voor een verse
warme maaltijd in 'Het huis van
de Wijk' in de Rozenhof. Iedere
dinsdag genieten daar 24 al-
leenstaande ouderen van een
heerlijke, gezamenlijke maal-
tijd. Gerda Driessen, Truus

Hafmans en Anny Lommen zijn voortreffelijke koks.
Op de overige dagen werden de maaltijden tot nu
toe verzorgd door de Zorggroep Noord-Limburg.
Per 1 april is de Zorggroep gestopt met deze acti-
viteit omdat het door de nieuwe WMO-wet een taak
van de gemeente is geworden. De gemeente heeft
echter besloten om de dagopvang en dus ook de
maaltijdvoorziening nog maar drie dagen per week
te verzorgen: op maandag, woensdag en vrijdag.
Dat betekende dat diverse ouderen, die niet meer
zelfstandig kunnen koken, op donderdag geen
warme maaltijd meer zouden krijgen.
Paniek bij veel ouderen!
 
Omdat de KBO op donderdagmiddag al het zitdan-
sen verzorgde in de Rozenhof, werd aan het bestuur
gevraagd of de KBO op donderdagmorgen de mo-
gelijkheid had om de open-inloop vanaf 9.00 uur en
ook de maaltijdvoorziening om 12.00 uur te verzor-
gen. Wij zijn op zoek gegaan naar vrijwilligers die
zich hiervoor zouden willen inzetten.
En….die hebben we gevonden!
Anja Nooijen en Thea Hafmans hebben zich bereid
verklaard om iedere donderdagmorgen als gast-
vrouwen aanwezig te zijn in de zorgruimte van de
Rozenhof. Annie van Heesch, Bep Felten en Ine
Jacobs zijn reserves.
 
 

De gastvrouwen maken een praatje met de ouderen
die daar een kopje koffie komen drinken, lezen
eventueel stukjes uit de krant voor of doen een
spelletje als men daar zin in heeft. Verder zorgen
ze ervoor dat voor de 16 gasten om 12.00 uur een
heerlijke, warme maaltijd op tafel staat. Koken
hoeven ze zelf niet te doen. De catering van slage-
rij 'De Karbinder' brengt om 12.00 uur een verse,
warme maaltijd die de dames alleen maar hoeven
uitserveren. Daar krijgen ze hulp bij van een aantal
vrijwilligers die bij toerbeurt vanaf 11.30 uur komen
helpen met het tafeldekken, serveren en uiteraard
met de afwas want dat hoort er ook bij natuurlijk.
 

 
De KBO heeft samen met de gemeente ervoor ge-
zorgd dat er een goede professionele vaatwasser in
de keuken werd geïnstalleerd waardoor die klus nu
iets makkelijker is geworden.
Als KBO staan we voor het welzijn van alle ouderen
in Velden en we zijn er trots op dat het ook dit keer
weer gelukt is. Met dank aan alle vrijwilligers.
 
Ine Jacobs,
voorzitter

Inloopmiddag Rabobank Venlo over veilig bankzaken doen

Paul Titulair, de seniorenadviseur van Rabobank
Venlo, is op 26 mei onze gastspreker.
Wil Scheffer opent de middag en heet de aanwezi-
gen, maar liefst 45 personen, van harte welkom.
Daarna geeft hij het woord aan Paul, die  deze
middag twee zaken zal bespreken:

-De bankwereld
-Veilig internetbankieren.
 
Paul begint te vertellen en zijn verhaal wordt via
filmpjes op de muur in beeld gebracht. Tussendoor
mogen er vragen worden gesteld en daar wordt
gretig gebruik van gemaakt. Er zijn niet alleen
vragen maar ook kritische opmerkingen richting de
Rabobank. Zoals: geld storten is moeilijk, pinauto-
maat is vaker leeg, er is geen brievenbus meer om
overschrijfformulieren in te doen, waarom worden
de kantoren gesloten, hoe vraag ik een nieuwe
pinpas aan, je wordt niet meer als mens behandeld,
en nog meer van dit soort zaken.
 
Daarop komt Paul met de volgende antwoorden:
Wij zijn er om iedereen te helpen.
De pinautomaten zijn voor 97% altijd gevuld, norm
is dat er binnen een straal van 5 km. een pinauto-
maat moet zijn. In de brievenbus belanden te
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weinig overschrijfopdrachten om deze in stand te
houden. In 2019 zullen de acceptgiro’s helemaal
verdwijnen.
 
Geld storten kan gemakkelijk via de seal bags. Vraag
informatie hierover.
 
Een bankpas kan niet telefonisch worden aange-
vraagd wel via internet of bij de bank.
 
Bankpas blokkeren kan via de telefoon; zorg dat je
het juiste  telefoonnummer bij de hand hebt.
 
De kantoren worden steeds minder vaak bezocht:
50% van de klanten komt nooit meer op kantoor,
en de andere 50% bezoekt het kantoor 1x per 2
jaar. Daarvoor kunnen de dure gebouwen (met
personeel) niet meer worden opengehouden. Steeds
meer klanten, en de jeugd al helemaal, doen de
bankzaken via internet en online bankieren. Over
ca. 20 jaar weten we niet meer beter!
 
Vervolgens laat Paul de ontwikkelingen/veranderin-
gen in de samenleving zien d.m.v. een powerpoint-
presentatie om te laten zien dat de Rabobank geen
uitzondering is.
-Van strippenkaart naar OV-chipkaart……
-Van encyclopedie naar Google……
-Van bank naar tablet en internetbankieren……  
 
Na de pauze gaat het vooral over veilig internetban-
kieren. De nieuwe Rabo Scanner om in te loggen
wordt gedemonstreerd.
 
Advies: als je wilt bankieren ga dan alleen online op
de eigen thuis wifi. Doe dit niet op plekken waar
open wifi is; daarop kan gemakkelijk worden inge-
broken.
 
Let goed op met het bestellen en betalen van
spullen op Marktplaats en bel van tevoren met de
verkoper voordat je betaalt. Er zijn veel foute ver-
kopers op de markt.
 
 

Bij het boeken van concerttickets: let goed op of dat
je koopt van een vertrouwd adres. Er zijn veel valse
ticketverkopers aan het werk op internet.
 
Als je stopt met internetbankieren, log dan altijd uit
via het icoon ‘uitloggen’ op de Rabo website, sluit
niet zomaar af met het kruisje bovenaan de pagina.
 
Bij de Rabobank kun je per week €1250,00 aan
contanten pinnen en je kunt in de winkels voor
€5000,00 spullen kopen en betalen met de bankpas.
Je kunt deze bedragen altijd aanpassen en de limiet
verlagen. Een kleiner limiet is veiliger voor het geval
de pas wordt gestolen. De dief kan dan niet veel
pinnen!
 
Kijk regelmatig naar de inbox op de website van de
bank als je ingelogd bent. Banken sturen nooit mails
via de gewone email…...wees alert hierop en klik
deze mails weg.
 
Paul Titulair is de enige (Rabobank) ouderenadvi-
seur in deze regio. Hij is er om de oudere klanten,
meestal zonder computer, te helpen. Hij komt
desnoods bij U thuis. Dit  bezoek is gratis. Een hy-
potheekadvies is niet gratis. Er wordt vaak voor een
persoonlijk gesprek gevraagd voor het afhandelen
van bankzaken bij overlijden en ook bij het verstrek-
ken van volmachten e.d.. Hiervoor komen de klan-
ten ook nog naar de kantoren.
 
Heeft U vragen? Neem gerust contact op met
Paul Titulair, tel. 077-3893470.
 
Daarmede zijn we aan het einde gekomen van een
leerzame middag met veel tips. Wil Scheffer sluit de
bijeenkomst af met een dankwoordje richting Paul,
en de opmerking: "Kom over een half jaar nog maar
eens terug”, zegt genoeg over de inhoud van deze
middag.                                                            -
                                                                         
MJP.

Fotograferen tijdens buitenactiviteiten
Een lekker zonnetje tij-
dens één van jullie buiten-
activiteiten is heerlijk,
maar wat betekent dit
voor de foto’s? Als de zon
schijnt moet er buiten re-
kening gehouden worden

met de schaduwpartijen. Het zorgt namelijk voor
een heel ander effect als er in de ochtend, middag
of juist avond gefotografeerd wordt.          
 
Fotograferen in de middag
De ervaring is dat buitenactiviteiten vaak midden
op de dag plaatsvinden. Op dat moment staat de
zon op zijn hoogst. Bij het fotograferen zorgt dit al
gauw voor onwenselijke schaduwpartijen die ver-
keerde elementen accentueren. Bij het portretteren

van mensen is het storend als er grote schaduwpar-
tijen onder de neus en kin ontstaan. Door een klein
beetje te draaien is dit soms al te voorkomen.
 
Fotograferen in de ochtend/namiddag
In de ochtend en namiddag kan de laagstaande zon
handig gebruikt worden om sfeer te brengen in de
foto. Zo is de zon te gebruiken om het onderwerp
uit te lichten tegen de achtergrond, waardoor de
aandacht mooi naar het onderwerp gaat. De zon als
tegenlicht gebruiken is het tegenovergestelde, maar
kan juist wel heel erg sfeervol zijn.  
 
Sterke contrasten
Door de felle zon ontstaan er al gauw sterke con-
trasten in de foto’s. De schaduwpartijen zullen vaak
dichtlopen met het gevolg dat er informatie van de
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Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 21
van 1 – 15 september 1948
 
Liefe  jongens !!!
 
Deeze week hebbe we veel joeks en
de pas drin gehad wand onze
kaaplaan gaad weg en dat vinde we

allemaal jammer wand ut is een beestige goeije en
dat zeg joepie van de koster ook en hei geef mei
altijd wat en nu zegge ze dat hei wel weer als bis-
schop zal trugkome en dat hoop ik ook voor hem
dan is er dan misschien ook een nieje kaplanie voor
hem en sjaakie van de nieje meester is met zein
tong in de pindraad gevalle en nu hebbe ze hem,
diggenaajd en nu zeg hei nog maar alleen la la en
o jonges der is hier beestig fees gewees de koonin-
gin was hier in velde jaarig en gefees dat ze hier
hebbe ut was verschrikkeluk en de burgemeester is
gans met zig zelf hier gewees en ik stond reg voor
hem ei hei voor mei en toen lagde hei en ik lagde
ook en de gemeenteraat mog de hooge hoed vas
houwe en ik ben blei dat hei er een heef want mein
vader weet nooit waar hei der een heef want mein
vader weet noojt waar hei der een gaat leene want
wei waare ook te laat hier en de burgemeester heef
heel mooij gesproke ook tot de kindere dat we nog
heel veel zulle kreige en hei bedankde vooral ook
die 25 man van ut oranje komitee voor die pragtige
versiering op de merrt en hei hoopde as de koone-
gin 100 jaar koonigin zal zein dat ut noch mooijer
zal worde wand 50 jaar koonigin is eigelik niet de
moeijte waart en hei hoopte dat ut ooranje komitee
goet naar de resepsie zou koome want dat hadde
ze wel verdient dat zeg peeters joep bei ons van de
merrt ook en ut was maar goet dat de ruiterklup

derbei was nu liete de paarde wat valle en hadde
we tog nog een beetje versiering en onze slagters
hebbe geen vlees meer om te verkoope en nu
hebbe  ze allemaal een niej baantje want kamper
piet is nu eispiet en boute graad is nu petattefriet-
tegraad en nu zegge ze dat litjes frans een niej soort
lauksaus heef uitgevonde dus dat wort ook noch wat
en saves bei ut kooniginnefees met de fanfaar heef
theele jer vergeete dat er vroeger boome op de mert
stonde en nu heef hei een heele dikke neus met een
lapje draan en klefse haaij van vrouw kelkus uit
schandele die zal nu ook wel wat worde want die
hadde 2 bagge gekrege maar die hadde aan deze
kand geen uitlaatpijp en toen probeerde haaij met
een stopnaalt en dat baatte niet en toen met een 4
duimse nagel en dat baatte ook heelemaal niet en
toon moes gouw gouw de veejars geroeppe worde
en die pakde een groot mes en toen viel eers haaij
flauw en toen viele de bagge flauw maar nu is de
toestandt van allemaal weer reedelik wel en nu gaan
ik weer slape wand ik ben erch moei wand ik ben
vanmiddach naar de fillum gewees voor de kindere
daar hat ut oranjekomitee fein voor gezorg wand
der zein glukkig ook noch enkele heele goeije in die
alteit naar de vergadering koome vooral die aap met
dat geweer was mooij dat zeg joepie ook en ik hoop
dat jullie ook zoon fees gehat hebbe as hier vooral
de ouwe hebbe hier veel lol gehat wand vanmorge
heef bei ons tuis een ouwe nog wat teege de paling-
steen gezeg en ik kon niet verstaan wat maar hei
dee erch raar en nu wens ik jullie weer allemaal een
heel plezierig fees en heel veel groete van jullie
eeeeeeenig liefhebbende Frenske.
 
F.V. 

foto verloren gaat. Tegenwoordig gaan digitale ca-
mera’s hier steeds beter mee om. Bij sommige
onderwerpen is dit helaas niet te registeren door de
camera. Een voorbeeld zijn zwartharige honden,
deze zijn in de meeste omstandigheden lastig te
fotograferen.                                            
Robbie Veldwijk, medewerker van Editoo, fotogra-
feert het liefst in de ochtend of in de namiddag. “Op
dat moment vind ik de lucht en zon mooier en een
toevoeging aan mijn foto. Er blijven altijd momenten
waarin je het niet voor het kiezen hebt. In alle ge-
vallen is het belangrijk dat je probeert te spelen met

de verschillende lichtmetingen van de camera.
Op die manier ontdek je welke instelling voor jou in
de verschillende situaties het beste resultaat geeft.”
 
Opmerking: Bovenstaand artikel dat wij graag met
onze KBO-leden willen delen, is afkomstig van
Robbie Veldwijk van Editoo. Dit bedrijf heeft het
programma voor onze maandelijkse Nieuwsbrief en
het Jaarprogramma. Ook drukken zij deze bladen
voor ons af.

Um euver nao te dinke... 
Neem edere niejen daag aan as ein geschenk, as
ein gegaeve en zoeë meugelijk as ein fieës.
 
Staon smorges neet te laat op! Kiek in de speegel
en lach taege dich zelf, en zeg ‘gooije morge’ taege
dich zelf, dan biste ein bietje geoefend um dat ok
taege andere te zegge.
 
As dich de ingrediënten van de zon kins, kanste die
zelf ok make aevegood as de dagelijkse soep.

Neem ein groeëte portie goodheid, doon dao flink
wat geduld in, en ok geduld met andere. Vergaet
dat bitje humor neet, um de taegevallers te vertae-
re. Doon der ein groeëte portie zin um te werreke
in en geet euver alles eine leeve lach en de hebs.....
 
DE LEEVE WERME ZON VAN DE GANSE DAAG VEUR
DICH ALLEIN.
 
Frans Theeuwen
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Weet je nog van toen?

Deze keer een foto van het kampioenschap van het
1e elftal van voetbalvereniging IVO in het jaar 1960.
De foto en de namen van het kampioensteam komen
uit deel 2 van het boekje ‘Kent u ze nog… de Vel-
dense Kiêszek' van Sef Janssen en Sjaak Theelen.
Het standaardteam van IVO promoveert in dat jaar
van de derde naar de tweede klasse van de voet-
balbond KNVB. Het merendeel van de jaren speelt
IVO in de derde klasse.
Maar ook enkele promoties naar de tweede klasse
en zelfs degradatie naar de vierde klasse heeft IVO
meegemaakt. Ook dit jaar werd ternauwernood
ontsnapt aan degradatie naar de vierde klasse.
Goede resultaten in de laatste wedstrijden van het

seizoen en overwinningen in de nacompetitie heb-
ben een en ander voorkomen.
In 1917 is de voetbalvereniging van IVO opgericht
en over enkele jaren viert deze vereniging haar
honderdjarig bestaan.
 
Bovenste rij van links naar rechts: Mans de Wilde;
Theo Lommen; Hay Lucassen; Wiel Heger; Ben
Hermkens; Bêr Schlooz; Pierre Brueren; Frans
Steegh; André Zeelen; Lei Aerdts, Ben Hermkens;
en Jan Verspay.
 
Gehurkt van links naar rechts: Lei Jansen; Bêr
Brueren; Jac Kort; Hay Aerdts en Piet Vosbeek.

Luisteren
Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij  begint mij adviezen te geven
Dan geef je niet de aandacht
Waar ik behoefte aan heb.
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij begint mij iets te vertellen
Waarom ik iets niet meer zo moet denken of voelen
Dan neem je mij niet serieus.
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren
En jij wilt mijn probleem oplossen
Door mij jouw mening aan te praten
Dan ontneem je mij mijn verantwoordelijkheid.
 
 

Als ik gewoon mijn verhaal kwijt wil
En jij valt mij steeds in de rede
Door je eigen soortgelijke ervaringen te vertellen
Dan voel ik mij onbelangrijk.
 
Als ik behoefte heb aan een luisterend oor
En jij toont oprechte interesse
Door actief te luisteren en door te vragen
Dan voel ik mij bevestigd als mens.
 
Dus als je het kunt, luister dan alleen maar naar me
En probeer me te begrijpen, en als jij wilt praten
Wacht dan even en ik verzeker je
Dat ik op mijn beurt ook naar jou zal………….
 
Dichter onbekend

"De kunst van het leven is mee te veranderen als het leven
verandert." Don Miguel Ruiz  
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Excursie naar de bruinkoolmijn de moeite waard
Op woensdag 20 mei 2015 organiseerde de KBO
Midden- en Noord-Limburg een excursiereisje naar
Bedburg in Duitsland. Een afvaardiging van het
Veldense KBO-bestuur nam ook deel aan dit uitstap-
je. We kregen een rondleiding door de grootste
openluchtmijnbouw van Duitsland en je mag het ook
van heel Europa noemen. 
 

 
Bedburg is een dorp in de deelstaat Nordrhein-
Westfalen gelegen in de driehoek Rhein-Erft-Kreis
en globaal tussen Köln-Aachen en Mönchenglad-
bach. In dit gebied wonen zo’n 23 duizend inwoners
die niet blij zijn met deze industrie, terwijl er veel
werkgelegenheid voorhanden is. Bedburg is zo’n
beetje het begin van de bruinkooldelving. Dit gebied
waar de delving is begonnen, is gelegen tussen
Bedburg – Bergheim en Elsdorf. Een andere belang-
rijke plaats in dit overwegend agrarisch gebied is
Hambach. In 1978 begon hier de baggerbouw.
Bruinkool is een fossiele brandstof die bestaat uit
plantenresten, die in de diepere lagen in de loop van
miljoenen jaren tot koolstof werden omgezet.
De bruinkool wordt voor 90 % gebruikt om er
elektriciteit mee op te wekken. De plakken bruinkool
moeten voor gebruik geperst worden, zodat het
water wordt verwijderd, waarna het voor verbran-
ding gereed gemaakt wordt. Duitsland heeft vooral
in dit gebied gigantische voorraden bruinkool tot wel
40 miljard ton.

De jaarlijkse winning bedraagt 166 miljoen ton.
Hoewel er nog zo’n 240 jaar productie mogelijk is,
wordt er - gezien de evolutie van de techniek om
elektriciteit op te wekken- naarstig gezocht naar
alternatieven. Het ziet er naar uit dat rond 2085 een
eind komt aan de winning van deze bruinkool, waar
we als Limburgers blij mee zullen zijn, want ons
grondwater daalt nog steeds daardoor.
Intussen worden hele dorpen hiervoor afgebroken
en elders opnieuw opgebouwd. De wat oudere be-
volking uit dit overwegend agrarisch gebied wordt
in de nieuwe gebieden gehuisvest in mooie nieuwe
woningen. Het mag dus wat kosten.
Het zijn gigantische afgravingen tot wel 200 meter
diepte. De bruinkool wordt afgegraven met even-
eens gigantische graafmachines, met graafarmen
van 100 tot 200 meter aan weerszijde. Als zo'n
graafmachine in zijn gebied klaar is en naar de
overkant verhuist, moet de autobaan compleet
verlegd worden. De dagbouw van Hambach is de
grootste bruinkoolmijn van de RWE. In Duitsland
zijn meer van deze afgravingen, maar niet van zo'n
omvang als hier. Bij Garzweiler kun je aan de rand
van zo'n afgraving zien hoe diep het is. Je kijkt in
een groeve die wel 200 meter diep is. Ook in deze
omgeving zie je veel elektriciteitcentrales. Het
grondwater is een groot probleem, dagelijks worden
miljoenen liters water weggepompt richting Rijn of
Maas. Ook Limburg ervaart de daling van het
grondwater als een groot probleem.
Dit zal altijd een kwestie blijven met onze buren.
Mochten ze het water niet wegpompen, dan zouden
in korte tijd alle afgravingen onder water staan en
nieuwe meren ontstaan.
Op de terugreis kwamen we voorbij de Clauscentra-
le in Buggenum. Nog niet zo lang geleden is deze
centrale voor 1 miljard gerenoveerd.
Al met al een mooie en leerzame middag met af-
vaardigingen van de besturen van de KBO Midden-
en Noord - Limburg. Het was de moeite waard om
deze gigantische afgravingen van nabij te bekijken.
 
WS.

Bestuursmededelingen van 3 juni 2015
Frans Vousten meldt 4 nieuwe leden.
 
Elly Gubbels (KBO-Limburg) en Cor Roelofs (Regio
Peel en Maas) bezoeken de bestuursvergadering.
Om de paar jaar bezoeken afgevaardigden van de
KBO Limburg/Regio KBO de diverse afdelingen en
wordt er over en weer over diverse onderwerpen
van gedachte gewisseld. De algemene indruk van
dit gesprek is, dat de KBO-Velden goed alles zelf
regelt en dat de KBO-Limburg weinig kan toevoegen.
 
De website van de KBO-Velden is niet meer actueel.
Er wordt aan gewerkt om deze website weer bij te

werken en uit te breiden met foto’s en andere zaken.
Wanneer een en ander niet goed lukt, dan zoekt het
bestuur naar een andere oplossing.
 
Besproken wordt de bestuursvergaderingen van de
KBO-Velden. In de vergadering moet in hoofdzaak
de aandacht uitgaan naar bestuurstaken. Commis-
sies/werkgroepen zijn heel belangrijk om diverse
activiteiten te verzorgen en het bestuur te onder-
steunen. Ine en Marie- José gaan aan de slag om
de vrijwilligerslijst te actualiseren.
 
GvR

6



Impressie voorjaarsreis van de KBO-Velden
Als op dinsdag 19 mei 2015 alle deelnemers zijn
ingestapt, en dat betreft 55 dames en heren, geeft
de chauffeur aan dat als het nodig is om hem iets
te vragen, hij graag met zijn voornaam wenst
aangesproken te worden en dat die naam Theo is.
Om drie minuten over acht zet de bus zich in bewe-
ging en vertrekken wij via de A73 richting Nijmegen
om daarna via Gorinchem naar Rotterdam te gaan.
Om ongeveer 10.00 uur komen we aan bij de ‘Spi-
do’ aan het Willemsplein, vlak bij de Erasmusbrug.
Tijdens de busreis noemt Theo een aantal belang-
rijke bezienswaardigheden op die wij passeren,
zoals het ‘Zoo Parc’- de dierentuin in Overloon- en
de Betuwelijn. 

Bij aankomst in Rotterdam worden we verzocht om
aan boord te gaan van de ‘Spido’-rondvaartboot om
daar te gaan genieten van een heerlijke kop koffie
met appelgebak. De boot vaart af om 11.00 uur en
het einde van de rondvaart is om 12.15 uur.
Wij hebben allemaal echt genoten van de vele uit-
zichten tijdens deze reis.
Terug aan wal gaan we een klein eindje met de bus
naar de Van Vollenhovenstraat, waar wij in restau-
rant ‘Biblio’, niet ver van de ‘Spido’, mogen plaats-
nemen aan een welverzorgde koffietafel. Om 13.45
uur gaan we aan de stadsrondrit beginnen met als
gids Eveline -een rasechte Rotterdamse mevrouw-
die in onvervalst Rotterdams de bekende en de

minder bekende bezienswaardigheden aanwijst en
tevens vertelt over de bombardementen die in de
Tweede Wereldoorlog Rotterdam deels hebben
verwoest; over de latere wederopbouw maar ook
over de vertreklocatie van de emigranten in die tijd.
Ze laat ons zien waar bijvoorbeeld André van Duin
is geboren en getogen en waar Pim Fortuyn heeft
gewoond. Ook rijden wij voorbij de stadions van de
voetbalclubs Sparta en Excelsior om daarna via een
omweg naar ‘De Kuip’, het Feyenoord-stadion, te
rijden. Tijdens deze rondrit nemen we even 15
minuten pauze want ook de chauffeur moet op tijd
zijn rust hebben, en sommigen maken daar dank-
baar gebruik van om naar het toilet te gaan of een
kop koffie of iets anders te gebruiken.
Aan het eind van de geweldige, mooie en interes-
sante rondrit nemen we nog een half uur pauze bij
café ‘Prachtig’, dat ligt weer vlak bij de Spido aan
het water met uitzicht op de haven. Daar kan ieder-
een op eigen gelegenheid nog iets eten en kan Theo,
de chauffeur, ook nog een half uur gaan rusten na
die toch wel vermoeiende rit door de drukke stad.
Daarna worden wij verzocht om uiterlijk 16.45 uur
plaats te nemen in de bus omdat dan de terugreis
naar Velden gaat beginnen. Op de terugreis hebben
we af en toe wat last van filevorming, maar volgens
Theo is daar op deze tijd geen ontkomen aan.
Om 19.45 uur arriveren wij in Velden en gaan we
genieten van een heerlijke maaltijd bij Toëntje.
 
Samengevat kunnen wij allemaal terugkijken op een
fantastische, fijne en gezellige dag die wij met veel
mooie momenten hebben beleefd.
 
Daarom willen wij Ina van der Zanden en Jac Ver-
mazeren en alle medewerkers die ons deze dag
hebben bezorgd van harte bedanken en we hopen
in het najaar weer zo iets te mogen meemaken.
 
Frans Theeuwen

Ledenmutaties 1e en 2e kwartaal (ged.) 2015
Nieuwe leden (1 januari – 26 mei 2015):
Dhr. H. Engels Kloosterstraat 9c Velden; Dhr. en
Mevr. Van Rens-Bos Rozenhof 45 Velden; Dhr. en
Mevr. Van den Aarsen-van Leest Rijksweg 29 Vel-
den; Dhr. en Mevr. Middelink Burgemeester van
Deelensingel 32 Velden; Dhr. J. Reinders Klooster-
straat 11b Velden; Dhr. en Mevr. Vanhommerig
Schandeloseweg 4 Velden; Dhr. en Mevr. Geurts-
Lelivelt Scholtisstraat 6 Velden; Dhr. en Mevr.
Stevens-Faessen Oude Heerweg 54a Velden; Dhr.
en Mevr. Geurts-v/d Haghen Kloosterstraat 22
Velden; Dhr. en Mevr. Van Kuijck-Hoeijmakers
Kloosterstraat 34 Velden; Dhr. en Mevr. Bons-Taks
Pater Verhaaghstraat 25 Velden; Dhr. Bode Hassel-
derheidelaan 26 Velden; Dhr. en Mevr. Vervoort-

Bartels Irenestraat 4 Velden; Dhr. en Mevr. Evers
Ebberstraat 4 Velden.
 
Overleden leden (1 januari - 26 mei 2015):
Dhr. J. Kuypers Vorstweg 34a Velden; Mevr. G.
Trienekens-Meijer Rozenhof 30 Velden; Dhr. W.
Verspay Vorstweg 7 Velden; Dhr. A. van Iersel
Rijksweg 140 Velden; Mevr. Jacobs-v/d Zanden
Oude Venloseweg 31 Velden.
 
Leden afgemeld (1 januari- 26 mei 2015):
Dhr. J. Uiterwijk Op ’t  Aardbroek 41 Velden; Mevr.
N. Rothoff-Jansen Kloosterstraat 13d Velden; Dhr.
en Mevr. Munne-Oepen Op ’t Aardbroek 40 Velden;
Mevr. Timmermans-Geelen Rozenhof 71 Velden.
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Kermismatinee in 'De Vilgaard' anders... maar heel gezellig!

Op 4 juni 2015 zijn we voor de eerste keer in de
nieuwe BMV ‘De Vilgaard.’ We hebben een halve zaal
gehuurd….…zou deze groot genoeg zijn?
's Morgens als we de zaal inrichten, wordt er ijverig
geschoven met de stoelen en tafels. Hoe  gaan we
deze neerzetten, hebben de muzikanten genoeg
ruimte? Uiteindelijk ziet het er allemaal gezellig uit
met de mooie tafelkleedjes en de bloemetjes op de
tafels. Dus om 14.00 uur kan het dansfestijn dan
ook beginnen. Zoals gebruikelijk opent voorzitter
Ine de middag met een woord van welkom en zij
bedankt alle sponsors die weer de prijzen voor de
tombola hebben geschonken. Door deze tombola en
daarbij opgeteld de entreegelden komen we uit de
kosten en kunnen we onze leden deze dansmiddag
aanbieden. Daarna kunnen de benen van de vloer,
en de dansers komen aan hun trekken.
Deze keer zijn er 54 personen aanwezig. Altijd zijn
er heel wat meer vrouwen dan mannen op deze
dansmiddag. Maar dat kan de pret niet drukken.
De vrouwen gaan gewoon samen de vloer op!
Het Midlife Combo, ze spelen al voor de 14e keer bij
ons, zorgt voor fijne livemuziek. Alle dansen komen
weer aan bod, ook is er weer tijd voor de Line dance
Combia. Rond 15.30 uur is het tijd voor de traditi-
onele tombola. De dames van het danscomité
hebben weer een aantal mooie prijzen bij elkaar
gesprokkeld. Gerda trekt de lotnummers uit de

mand van Ine. Het is altijd spannend wie er in de
prijzen gaat vallen. Helaas moet ik constateren dat
de een altijd meer wint dan de ander en een groot
aantal wint helmaal niets…...maar dat is nu eenmaal
zo bij een loterij!
Na de tombola is de vloer weer vrij voor de dans-
paren. De dansvloer is uitstekend in de nieuwe lo-
catie; het geluid daarentegen is iets minder dan in
‘De Kiêsstolp.’ Het klinkt een beetje 'hol'. De bedie-
ning is vlot en het afrekenen gaat gemakkelijk
doordat alle consumpties op een briefje worden
geschreven. Na afloop kan er worden betaald aan
de bar. Tegen de klok van 18.00 uur kondigt Ine de
laatste dans aan en met een Auf Wiedersehen dans
sluiten we deze gezellige dans-praat- en kijkmiddag
af. Dank aan de vrijwilligers voor de organisatie,
aan de sponsors en aan het Midlife Combo en niet
te vergeten aan Wim, onze kelner deze middag.
Samen hebben zij ervoor gezorgd dat we weer een
fijne middag hadden.
 
Kom allemaal weer terug op 28 november want dan
houden we ons ‘Sintendrismatinee'. We hopen dan
ook wat meer mannen te mogen begroeten!!
 
MJP. 

Wat kan VPTZ voor u betekenen?
Om deze vraag te beantwoorden moet je eerst weten
wat deze afkorting betekent. VPTZ betekent: Vrij-
willige Palliatieve Terminale Zorg. De VPTZ kan in
de laatste levensfase hulp bieden. De vrijwilligers
van de VPTZ werken vanuit hun eigen betrokkenheid
en deskundigheid met de professionele zorg samen.

Zo geven zij zowel u als uw naasten tijd, aandacht
en ondersteuning op momenten dat daar behoefte
aan is. Dit kan zowel ’s nachts als overdag.
 
VPTZ Venlo en omstreken: 06-51297070 of
www.vptzvenlo.nl


