
Nieuwsbrief KBO Velden

KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Automatische incasso’s in 2015 
Onze penningmeester maakt 1 keer per jaar de automatische incasso’s aan onze leden kenbaar.
In onderstaand overzicht is een en ander weergegeven.
MBVO 24  jan. €40; Contributie 6 febr. €21; Biljarten 6 mrt. €30; MBVO 8 mei €40; MBVO 4 sept €40.
 
Cor v/d Zanden
 

Nieuwjaarsreceptie KBO heel gezellig

 
Op 7 januari 2015 houdt de KBO haar traditionele
nieuwjaarsreceptie in ‘De Kiêsstolp’. Dit is tevens
de laatste receptie in deze locatie. Zoals iedereen
weet, gaan we verhuizen. Met deze verhuizing gaan
ook-bijna- alle activiteiten mee naar de BMV ‘De
Vilgaard’. De BMV is een prachtig gebouw waar we
best trots op kunnen zijn. De receptie wordt zoals

gewoonlijk gehouden in de Foyer. Totaal komen 82
senioren naar de receptie om elkaar het beste te
wensen voor het nieuwe jaar en om gezellig samen
even bij te kletsen. De voorzitter memoreert het wel
en wee van het afgelopen jaar en wenst ons allen
een heel goed en gezond nieuw jaar in een schitte-
rende nieuwe accommodatie. 
(Op de foto ziet u een gedeelte van de aanwezigen
die luisteren naar voorzitter Ine.) 
Door koffie met koek van de KBO, een paar drank-
jes voor eigen rekening en hapjes van Tonnie (be-
dankt) komt niemand op deze gezellige middag iets
tekort. Het zal nog wel wat onwennig zijn in het
begin in ‘De Vilgaard’ maar de ruimte die we daar
krijgen stemt ons zeker tot tevredenheid. De recep-
tie eindigt om half 6 waarna iedereen voldaan over
deze gezellige middag huiswaarts keert.
Wellicht denken diverse aanwezigen met een beet-
je weemoed terug aan deze middag, omdat dit de
laatste keer is voor de KBO in ‘De Kiêsstolp’.
 
W.S

Gedicht aan de dames van de Line-dance groep
Het boek gaat dicht!
Dit is het einde van dit verhaal.
Vandaag dansen en vieren we kerstfeest,
voor het laatst in deze zaal.
Over een paar dagen
gaan de deuren van de Kiêsstolp sluiten
en dan staan wij hier voorgoed buiten.
twaalf jaar lang dansten wij met veel plezier
in dit gebouw hier.
Voorbij is nu de oude glorie;
wij beginnen aan een nieuwe story.
Wij gaan nu verhuizen
naar de andere kant van de weg,
het gebouw heet Vilgaard, dat wordt gezegd.

Maar dat mag onze pret niet drukken,
het dansen zal ons daar ook wel lukken.
Met onze juiste kapitein aan het roer,
dansen wij daar ook op volle toer.
Maar dames, geniet vandaag nog maar
van het dansen, de koffie en de kerststol
en maak deze middag nog maar lekker lol !!!
Ik wens jullie dan ook nog vele jaren dansplezier,
een gezond en gelukkig Nieuwjaar.
En dan tot ziens
in tweeduizendvijftien in de Vilgaard.
 
Tiny Loock
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Van de voorzitter...
Vanaf 12 januari 2015 vinden onze
activiteiten in de nieuwe BMV plaats
en is het Sport-en Cultuur cafe 'De
Vilgaard' toegankelijk voor ieder-
een die binnen het BMV een kop
koffie of een drankje wil drinken.

Voor het beheer van de bar is Gé Erren aangesteld.
Hij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van
het Sport- en Cultuur café. Naast Gé is ook Sjaak
Theelen aangesteld als horecamedewerker. Hij zal
Gé ondersteunen in zijn werkzaamheden. De bar-
bezetting zal ingevuld worden door vrijwilligers. Op
dit moment is er een huidige groep barmedewerkers
vanuit SV Velden die zich voor een aantal uren per
week inzetten. Dit is met name in de avond-en
weekenduren. In de toekomst zal het wenselijk zijn
om de groep barvrijwilligers uit te gaan breiden.
Afhankelijk van de uren die open blijven zal er
binnen de KBO gezocht moeten worden naar men-
sen die bereid zijn om deze ochtend- of middaguren
in te vullen. Voorlopig zal dat nog niet aan de orde
zijn. Zodra duidelijk is hoe alles gaat lopen dan in-
formeren wij u hier graag over en zullen we een

beroep op u doen om zich als vrijwilliger voor de
vereniging in te zetten.
Voor het verhuur van het cultuurgedeelte en de
vergaderzalen is Martine Cole aangesteld.
Natuurlijk bent u benieuwd wat een consumptie gaat
kosten? De eerste maanden kunt u alleen contant
betalen en kost de koffie € 1,50 en een andere
consumptie € 1,80. Vanaf maart/april wordt er een
pasjessysteem ingevoerd waarmee u kunt betalen.
Betaalt u dan met een pasje dan blijven de con-
sumptieprijzen hetzelfde. Indien u daarna contant
wilt betalen dan komt er bij iedere consumptie 10
cent bij. We houden u op de hoogte.
 
Tot slot:

Ik wens u voor 2015
12 maanden gezondheid
52 actieve weken binnen de KBO
365 dagen van geluk.

 
Ine Jacobs
Voorzitter

SENIORWEB VELDEN – 1000ste certificaat uitgereikt
In 2006 startte Senior-
web Velden met het
geven van computer-
cursussen. Aanvanke-
lijk waren het basis-
cursussen om de cur-
sisten kennis te laten
maken met de compu-

ter. Al spoedig werd het programma uitgebreid met
e-mailcursussen en internetcursussen.
Gauw genoeg na de start werd verhuisd van de
Sebastianusschool naar het huidige computercen-
trum aan de Vilgert. In de beginperiode werd gebruik
gemaakt van het Windows XP-besturingsprogram-
ma, gaandeweg kwam Windows Vista, Windows 7
en 8 voorbij. Wanneer in 2015 Windows 10 ver-
schijnt zullen we ook daar onze cursisten straks in
bekwamen.
Waren het in de beginperiode uitsluitend basiscur-
sussen, inmiddels is het programma uitgebreid met
vervolgcursussen, opfriscursussen, fotocursussen,
fotoalbumcursussen en onlangs zijn ook de tablet-

cursussen toegevoegd. Tablets zijn inmiddels naast
de smartphones bij senioren zeer populair.
De cursussen worden gegeven door ervaren ICT-
senioren die middels instructieprogramma’s de
laatste ontwikkelingen op de voet volgen. Een
aantal docenten zijn ook als KBO-lid actief.
Een groot aantal leden van de KBO uit Velden heeft
inmiddels een of meerdere cursussen gevolgd en
maakt dagelijks gebruik van de mogelijkheden die
de computer biedt. Dat gebruik bestaat uit mailen,
internetten, bankieren, foto’s bewerken, vakantie-
albums samenstellen, shoppen, etc. etc.
Afgelopen week is op feestelijke wijze het duizend-
ste (1000e) certificaat uitgereikt aan mevr. Annie
Wijnhoven. 1000 certificaten betekent dat Senior-
web Velden in een duidelijke behoefte voorziet om
senioren op weg te helpen naar de digitale snelweg
en naar de vele digitale toepassingen die niet meer
weg te denken zijn.
 
Huub van den Hombergh
 

Seniorendag Stichting Venloop
De Stichting Venloop
organiseert al 10 jaar
het grootste loopeve-
nement in Venlo.

Op de donderdag voor de marathon wordt de laatste
jaren een seniorendag georganiseerd.
Vorig jaar lag het accent op mensen met Alzheimer.
Samen met KBO’s Peel en Maas en Venlo, senioren-
regio Venray-Horst, het SOB Venlo (Stichting Open
Bejaardenwerk) wil de Stichting op donderdag 19

maart 2015 een seniorendag organiseren.
De organisatie is momenteel met de daginvulling
bezig. Zaken zoals: Veiligheid senioren in het ver-
keer,  zang en muziek , bezoek Limburgs Museum
voor een fotocollage en gemakkelijke stadswande-
ling, worden verder uitgewerkt.
 
Noteer alvast deze datum. In februari treft u
verdere informatie hierover aan bij de Nestor.
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Wist u dat….. 
Pastoor Van der Ven op 27 november 1999 in onze
kerk is geïnstalleerd. (Onze kerk  staat op dat mo-
ment in de steigers voor het vernieuwen van leien
op de diverse dakvlakken.) Op zondag 11 januari
2015 heeft hij afscheid genomen van onze parochie
om vervolgens in de Parochiefederatie Regio Blerick
als pastoor aan de slag te gaan.
 
In het jaar 1988 de heer Theo Lommen na een 32-
jarig voorzitterschap bij IVO een afscheidsreceptie
is aangeboden en de gemeente officieel de naam
‘Theo Lommen Sportpark’ aan het sportcomplex
geeft.

Kapelaan van Hoef van 1970 tot 1981 kapelaan is
van onze parochie en tot 2011 pastoor in Lottum.
Op 18 december 2014 is hij op 78-jarige leeftijd
overleden.
 
De St. Sebastianusschool aan de Veerweg in het
jaar 1969 en de Andreasschool in Velden-Oost in
het jaar 1977 zijn gebouwd. Het gemeenschapshuis
‘De Kiêsstolp’ – na een grondige verbouwing van de
voormalige school- in 1985 door mevrouw van
Soest- Jansbeken is geopend.
 
GvR.

Officiële opening BMV duurt nog even
Afgelopen anderhalf jaar vermeldden wij in elke
Nieuwsbrief een artikel met een 2-tal foto’s van
de bouwwerkzaamheden van de Brede Maatschap-
pelijke Voorziening.

U werd hiermee als KBO-lid goed op de hoogte
gehouden van de voortgang van de bouw. Zoals u
wellicht weet, heeft de oplevering van de bouw in-

middels plaatsgevonden. De school, de BMV, de
kantines en de Sporthal zijn inmiddels al – groten-
deels- in gebruik genomen. Misschien bent u afge-
lopen tijd al in een of meerdere gebouwen geweest.
De reactie van veel mensen is dat alles groot en
ruim aanvoelt. Bent u er nog niet in geweest dan
zal dit zeker nog wel – vroeg of laat- een keer ge-
beuren. Komende maanden wordt het slopen van
sporthal ‘De Visgraaf’ en van de kantine van SV
Velden uitgevoerd. De aanleg van de kunstgrasvel-
den en het aanbrengen van de diverse bestratingen
van de parkeerplaats en de bestrating rondom de
BMV moeten ook nog geschieden. De juiste start-
data van beide zaken is nog niet bekend.
Met de officiële opening wordt nog even gewacht
totdat alle bouw- en bestratingswerken zijn uitge-
voerd. Naar verwachting zal dat niet eerder zijn dan
april/mei 2015.
 
GvR.

Vrije artsenkeuze beperken is niet prettig
De trend is gezet. Nu is er
een groeiend draagvlak om
de vrije artsenkeuze (speci-
alist) te gaan beperken. En
weer is het toverwoord be-
zuinigen. Nu zal het in de

praktijk voor gangbare ingrepen niet heel veel ge-
volgen hebben: de huisarts verwijst meestal door
naar de door de ziektekostenverzekering gecontrac-
teerde specialist en als patiënt heb je veelal niet
goed zicht op de kwaliteit van specialisten, dus
geloof je de huisarts op zijn woord. 
Maar toch. Al jaren wordt er geprobeerd meer
transparantie te krijgen in de kwaliteit van de
zorgverlener, doordat bijvoorbeeld patiënten hun
oordeel kunnen vellen over de communicatie en de
kwaliteit van de ingreep. Dat lijkt toch een beter
pad. Een arts is een arts, maar de ene arts is de
andere niet. Zeker bij wat meer gecompliceerde
ingrepen is het prettig dat je als patiënt op zoek kan

gaan (via je netwerk, via adviezen van andere
artsen, via google en via sites) naar de beste arts
denkbaar. Het zijn immers jouw lijf en leden die ter
discussie staan.
Zo was er recent het verhaal van een 69-jarige
patiënt die 14 tumoren in zijn lever had. Niet goed
natuurlijk. Hij kwam bij een gespecialiseerd zieken-
huis, waar, na onderzoek, de specialist vertelde er
niet aan te beginnen. Het was gewoon teveel. De
patiënt liet het er niet bij zitten, zocht en vond een
ziekenhuis 800 kilometer verder, die hem voorstel-
de direct maar aan de slag te gaan. Ze hadden er-
varing met dit soort levertumoren. En de operatie
bleek extreem succesvol: alles verwijderd, lever
teruggezet en het leven kan weer een aantal jaren
door. In het eerste scenario was hij nu dood ge-
weest.
Dus de boodschap is: ga nooit voor minder. En als
er geen vrijheid is, probeer dat extra te verzekeren:
het kan je leven redden.
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Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” 2e jaargang 
nummer 18 van 15 – 31 juli 1948
 
Liefe jongens !
 
Vandaag moet ik jullie een ekstra brief
schreive wandt vandaag hebbe we een

heel groot fees en ook de kieskop heef groot fees
wandt de baas van de kieskop heef ook fees want
sjaak van janus van knaape is vandaag getrouwt en
anneke van tummer wullem ok en ik ben ok naar
de kerk gewees en ut was beestig moeij dat zeg
joepie van de koster ook en anneke was gans wit
en sjaak was gans zwart maar niet van de slam en
anneke zei heel heel zach ja en sjaak zij laat maar
gaan die wage tege die pater met die rooije baart
een egte sjinees zegge ze en mein moeder hat gezeg
je moet maar net doen als die groote mense en toen
begon ik maar te beuke want ik zat vooraan in de
bank en toen de olger te spele en loekie van de nieje
meester heef bei ons tuis de wors opgegete en toen
hart weg geloope die vreglap en de koster heef veel
fein gezonge en de preek vont ik pragtig vooral dat
ze zig heel liev moete hebbe en manus van tummer
wullem laat de haare alteit halfom knippe maar die
rook ook alteit monte carlos en toen ze de kerk
uitkwaame heb ik heel hart dag lekkere snoebel
geroepe teege anneke en toen kneep ze mei een
oogje met een oog en nu mag ik ok naar de bruilof
wandt daar was ut beestig joekzig zegge ze en daar
koome ook een paar egte drankwaages maar die
laat ik stiekum geweere die waare misseluk van de

limonaade zeije ze teege mei maar waarom ze bei
smittei op ut stoepje gezeete hebbe weet ik niet ik
denk dat ze moeij in de beene waare maar joepie
zeg dat ze wat verloore waare dat ze niet konde
vinde en tiese hant die zit nu vol met meine want
ze hebbe der al veif gevonde en wimmie van lukas-
se wiel heef weer een gaat in de kop en de dok-
ter heef hem daar een wasklemke ingezet en litjes
sjaak is naar onder gevalle in de kelder en heef nu
een heele dikke lip en als hei naar boove gevalle
was was ut zeker niet gebeurt dat zeg joepie van
de koster ook en op de bruilof hebbe ze ook pudding
gehat en ik kreeg twee telders om dat ik van de
kieskop ben en de pitte van de kersevlaaij heb ik
bei sefke van pijjeer van tummer wullem in de
tes gespeejd maar maar die heef niks gemerk en op
de bruilof van de lange van adolf daar waare een
heele boel veldese en die hebbe de heele dag naar
ut monster van baatenburg gezoch maar niks ge-
vonde en toen zein ze saves maar heel vroeg naar
bet gegaan en toen kwam de lange zein vrouw om
te zoeke en die sckrok heel erch en ik ben nu heel
beniejd hoe laat ik mag opbleive op de bruilov en
gezonge dat we hebbe heel hart lang zulle ze leeve
met de willemien en nou weet ik presies hoe ik
laater moet beuke als ik ga trouwe en dat zal ik
jullie wel leere als jullie terug koome en nu wens ik
jullie vas een zalig wel te ruste van je eeeeenig
liefhebbende frenske van de kwartelemert.
 
F.V.

Gezond de winter door!
Het is koud, de dagen zijn donker en kort. Onze
weerstand gaat achteruit. We zijn sneller moe
en hebben meer kans om ziek te worden.
 
Hoe komt u gezond de winter door? 

Gezonde voeding
Om ons immuunsys-
eem op peil te bren-
gen, is het belangrijk
om gezonde voeding
te eten. Zo houden we
verkoudheid en griep

buiten de deur. Laat medicijnen zo veel mogelijk
achterwege. Hoe meer medicijnen u neemt, hoe
eerder uw lichaam er aan gewend raakt.
 
Voedingstips
Maaltijdsoep. Gezond én lekker. In maaltijdsoepen
zitten veel vitaminerijke groenten. Denk maar aan
uien, wortelen, tomaten en bijvoorbeeld aardappe-
len. Vergeet de look niet! Dit is een van de sterkste
ziektewerende voedingsmiddelen.
Groenten. Groenten zijn belangrijk, vooral in de
winter. Ze zitten boordevol vitaminen die je nodig
hebt om griep en keelontsteking buiten de deur te

houden. Wat is lekker in de winter? Bloemkool,
broccoli, of witlof. Denk maar eens aan heerlijke
warme ovenschotels. Probeer zo veel mogelijk ge-
varieerd te eten qua groenten, hierdoor wordt uw
immuunsysteem sterker.
Stamppot. Echt winters, een heerlijke stamppot.
Niet alleen heel lekker, maar ook nog eens heel
gezond. Spekjes, aardappelen, uien… en uiteraard
spinazie, boerenkool of andijvie. Genoeg zetmeel,
eiwitten, calorieën, vitaminen en ijzerrijke groenten
om de winter mee door te komen! Zoals hierboven
al gezegd zijn ovenschotels ook erg gezond. Zorg
wel voor verse groenten, hier zitten de meeste vi-
taminen in.
Honing. Honing is een natuurlijk product om uw
immuunsysteem te versterken. Even een theelepel-
tje honing in uw thee. Een honingkoek eten. Of
honing toevoegen in andere gerechten.
Probeer het eens!
Fruit. Fruit en met name citrusvruchten zijn erg
belangrijk in de winter. Hierin zitten namelijk veel
vitamine C, belangrijk om ziektes af te weren.
Probeer eens wat vers geperst sinaasappelsap, of
druppel wat citroensap over uw visgerechten. Zoek
maar eens naar meer mogelijkheden. Vitaminen
houden u gezond!
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Weet je nog van toen?

Dit is een foto gemaakt in 1952 genomen van de
kindsheidsoptocht. Foto, namen en tekst komen uit
deel 1,2 en 3 van ‘Kent u ze nog …. de Veldese
Kiêszek’ van Sef Janssen en Sjaak Theelen.
 
Op de foto staan bovenaan van links naar rechts:
Maria Fitten; Hay Fitten en Truus Bouten.
In de volgende rij: Annie Evers; Jo Reijnders; Jo
Kempen; Thea Arts; Ineke Corneth; Annie Geurts;
Gerty Dirkx en Marian Litjens.
En vooraan: Nardje Cuenen; Jan van Hees; Wilma
Fitten en Sef Bouten.
 
Grote bevorderaars van de missieliefde waren
pastoor Joosten en professor Jansen. Al bij de
kleuters werd belangstelling voor het missiewerk
gewekt door de H.Kindsheid. Van deze vereniging
werden vele kinderen lid: hiertoe droegen zij hun
bescheiden centje bij. De kinderen namen deel aan
het jaarlijkse feest van de H.Kindsheid met bijbe-
horende grote indrukwekkende optocht. Lang van

tevoren werden de voorbereidingen hiervoor getrof-
fen. Elk kind kreeg zijn rol toebedeeld. En kon
moeder zelf niet voor kleren en attributen zorgen
dan hadden de zusters altijd wel wat om bepaalde
figuren zoals een Indiaan, Chinees, herder of iets
anders te creëren. Tijdens Kindsheidsfeest werd er
veel geofferd voor de arme missielanden en de
opbrengst was voor de Veldense Missionarissen en
de Veldense Missiezusters.
De zelatricen zorgden het gehele jaar door voor het
ophalen van het kindsheidsgeld, bestemd voor de
missielanden. Sommigen betaalden per jaar, ande-
ren per maand, weer anderen per week. De week-
bijdrage bedroeg twee-en-een –halve cent. (om-
streeks 1920).
In het midden van de vijftiger jaren van de vorige
eeuw werden op veel plaatsen geen kindsheidsop-
tochten meer gehouden en geen kindsheidsgeld
meer opgehaald door de zelatricen.
 
GvR.

Het leven
Het leven is een lied - Zing het.
Het leven is een spel - Speel het.
Het leven is een uitdaging - Neem hem aan.
Het leven is een droom - Maak hem waar.

Het leven is een offer - Breng het.
Het leven is liefde - Geniet ervan.
 
Sai Baba
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Uit de bestuursvergaderingen van 3 dec. 2014 en 7 jan. 2015
Het eerder aangekondigde schrijfgroepje zal op een
donderdagmiddag in januari van start gaan. Let op
de aankondiging in 'Het Klokje’.
Een nieuwe koersbalmat is geleverd en wordt bin-
nenkort verhuisd naar de nieuwe BMV.
In de vergadering van 7 januari komt Wim Jacobs

als kiencoördinator vertellen dat het kienen voort-
aan plaats vindt in café 'Aan de Pomp'.
Jo van Keeken deelt mee dat hij om persoonlijke
redenen stopt met het bestuurswerk. Voor overige
taken blijft hij op afroep beschikbaar.
De volgende vergadering is 4 februari.

Ledenmutaties 3e (ged.) en 4e kwartaal 2014
Nieuwe leden (26 juli – 31 december 2014)
Dhr. J. Uiterwijk Op ’t Aardbroek 40 Velden; Mevr.
Vosbeek- Beeker Markt 18 Velden; Dhr. en Mevr.
van Overveld Schandeloseweg 40 Velden; Dhr. en
Mevr. Breetvelt Julianastraat 11 Velden; Mevr.
Sassen Kromhals 18 Velden; Mevr. Otjens Graaf
Gerhardstraat 34 in Venlo
 
Overleden leden (26 juli- 31 december 2014)
Mevr. Clabbers- Meelkop Rozenhof 14 Velden; Mevr.
Vermazeren- Brueren Oude Venloseweg 59 Velden;
Mevr. Geurts- Hegger Wachtpoststraat 87 Venlo;
Dhr. J.Bouten Markt 19a Velden; Dhr. J. Versteegen
Rijksweg 77 Velden; Mevr. Verdijk- Smeets Zuivel-
straat 5 Baarlo
 

Leden afgemeld (26 juli- 31 december 2014) 
Dhr. en Mevr. Brueren Oude Heerweg 143 Velden;
Mevr. van Deursen van Postelstraat 41 Venlo;
Dhr. J.Lommen Oude Venloseweg 61 Velden; Mevr.
Mulders- Rothoff Past. Schrijnenstraat 5 Velden;
Mevr. Ripke- Geelen Jan Verschurensingel 37 Vel-
den; Mevr. Roefs Rozenhof 19 Velden; Dhr. en Mevr.
Vranken Jan Verschurensingel 43 Velden; Mevr.
Coppers- Martens Ursulinenweide 5 Grubbenvorst
 
Leden afgemeld. Blijven – tegen betaling -wel
deelnemen aan bepaalde activiteiten van de
KBO
Mevr. Elbers- Jacobs Op de Valckxberg 14 Weller-
looi; Mevr. Kessels Antoniusplein 19a Lomm
 

Sintendrismatinee op 29 november 2014 weer heel gezellig!
Tegen de klok van twee uur is iedereen er klaar voor.
De orkestleden stemmen de instrumenten en de
dansliefhebbers komen de zaal binnen. Dit keer
dansen we voor het laatst in de Kiêsstolp; dat is toch
wel heel vreemd. Twee prijzentafels zijn goed gevuld
voor de tombola, waarvoor onze hartelijke dank aan
de sponsors en aan de vrijwilligers die dit weer mooi
voor elkaar hebben. Onze voorzitter Ine opent de
middag met een welkomstwoord en vraagt iedereen
op de vloer voor de eerste dans.

Daarna gaan de benen van de vloer en er wordt
volop gedanst op de vrolijke livemuziek van de
mannen van het Midlife Combo die inmiddels al voor
de 13e keer onze muziek verzorgen. Alles komt aan
bod: de Foxtrot, Tango, de Engelse wals, de Ween-
se Wals, de Losse Polka en de Veleta. Het is wat
minder druk dan de vorige keer: ca. 53 mensen
genieten van de mooie muziek, het dansen en van
een ‘onderonsje’.
                                                                           

Het verheugt ons dat er weer een aantal niet-Vel-
denaren aanwezig zijn (wederom met dank aan Bep
voor deze inbreng!). Dansliefhebbers zijn hier op de
juiste plek; goede muziek en een fijne dansvloer
waar ruimte genoeg is om te bewegen. In de pauze
is er tijd voor de Line dance Combia en het is mooi
om te zien hoe de voeten worden neergezet op de
vloer. De dansers tellen hun passen en genieten
zichtbaar van elke beweging.
Om 15.00 uur is het tijd voor de traditionele tom-
bola, 35 gevarieerde prijzen zijn er te winnen. Onze
beschermvrouwe Mevr. Mooren verleent assistentie
hierbij en trekt de winnende lotnummers uit de
mand van Ine. Het blijft altijd spannend: is het mijn
kleur, is het mijn nummer, kortom zit er een prijs
bij voor mij??? Door deze tombola en de opbrengst
uit de entreegelden komen we uit de kosten en
kunnen we onze senioren deze gezellige dansmid-
dag aanbieden. Na de tombola is er weer gelegen-
heid om te dansen en te praten en zo naderen we
het tijdstip van 18.00 uur, en het einde van een
gezellige dans-, kijk- en praatmiddag.
Deze middag moeten we in stand houden, dus
mensen kom allemaal terug op donderdag 4 juni
2015. Dan wordt er weer gedanst op ons Kermis-
matinee en dat is dan in BMV 'De Vilgaard'. We zijn
benieuwd hoe het daar gaat!
Dank aan de organisatie, aan de vrijwilligers en last
but not least aan het Midlife Combo.            
 
MJP.
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Bijzonder mooi ‘Promsconcert’ van de Fanfare Velden
Op zaterdag 27 december 2014 sluit de muziekver-
eniging Fanfare Velden haar 150-jarig jubileum af
met het Promsconcert ‘Celebration’. En hoe!! 
In de gloednieuwe sporthal in de Brede Maatschap-
pelijke Voorziening die is omgetoverd tot concert-

zaal begint met 800
toeschouwers om
20.00 uur het con-
cert. Blaasmuziek,
slagwerk, zang en
dans op hoog ni-
veau. Onze eigen
Fanfare onder lei-
ding van Rob Moers,

de Drumband onder leiding van Harrie van Otterdijk,
maar zeker ook enkele solisten en koren uit Velden
en uit de regio laten zien en horen dat ze er allemaal

ontzettend veel tijd en moeite in hebben gestoken
om van deze avond een bijzondere avond te maken.
Een soliste die extra glans aan deze avond toevoegt
is Pearl Jozefzoon. Kortom een bijzonder mooie en
in alle opzichten een geslaagd muziekspektakel.
Ook onze vereniging is bij dit gebeuren goed verte-
genwoordigd, zowel bij de muzikanten als in de zaal.
Het is een heel bijzonder spektakel en wij als
KBO-Velden danken de ‘Fanfare Velden’ voor deze
mooie avond die we niet snel zullen vergeten.
 
Opmerking: De foto komt uit de foto-impressie
www.facebook.com/fanfarevelden, fotograaf Lei
Tangelder.

 
GvR.

Inloopmiddag: Zuster Marie-Desiree, 25 november 2014
Zuster Marie-Desiree deed in de jaren 50 van de
vorige eeuw haar intrede in het klooster van de
Goddelijke Voorzienigheid. Ze was toen 25 jaar oud.
Opgetogen vertrok ze naar Steyl in gezelschap van
haar ouders. De eerste tegenslag was al 3 weken
na haar intreden. Een brief van haar buurmeisje
kreeg ze geopend aangeboden. Ze wilde spoedig
daarna een brief aan haar buurmeisje verzenden,
maar moeder-overste moest eerst die brief lezen.
De achterkant van de brief van het buurmeisje was
nog onbeschreven. En moeder-overste vond dat ze
deze kant wel kon gebruiken en zij zou hem dan
versturen. In de beginperiode werden de zusters
overal in het klooster ingezet, zoals in de keuken,
de waskamer en de tuin.
Na haar opleiding werd Zuster Marie-Desiree uitge-
zonden naar Utrecht, waar ze in een achterstands-
wijk terecht kwam en waar ze het 20 jaar volhield
met grote voldoening. Na weer een tijdje in Steyl
(zij noemde dit op herhaling) werd ze overgeplaatst
naar Varik in de Betuwe, waar ze 35 jaar pastoraal
parochiewerk deed. Ze werd daar gevraagd of zij
niet eens over haar leven in een klooster wat zou
kunnen komen vertellen. En zo kwam van de ene
uitnodiging vanzelf de volgende.
Na een klein voorwoord, zoals ze dat zelf altijd
noemde, begon ze aan haar diavoorstelling. In het
begin van het christendom volgden veel mensen het
geloof letterlijk. De kloosters moesten inspiratie en
rust uitstralen, in de natuur gevestigd zijn en je
geest vullen met spirituele gedachten. Ze moesten
zelfredzaam zijn: alle ambachten werden er uitge-
voerd en ook een moestuin hoorde er bij.
Veel cultuurschokken heeft ze meegemaakt, maar
spijt heeft ze nooit gehad. De kleding werd op maat
gemaakt en 3 stuks kregen ze mee. Een habijt
mochten ze alleen ‘s zondags aan hebben, het
tweede was voor de dagelijkse gebeden in de kapel
(dat werd 5x per dag gedaan) en het derde was voor
het werk.
 

Het haar mocht beslist niet onder de kap vandaan
komen en werd dan ook 'vakkundig' gekortwiekt.
Na 1 jaar in het klooster kregen ze een soort func-
tioneringsgesprek,waar de zusters alles wat hun op
het hart lag konden vertellen. Maar of moeder-
overste er wat mee deed, was nog maar de vraag.
Na de pauze kregen we nog uitleg over de kleding,
geshowd door Annie en Miep. De kleding is overge-
nomen vanuit de Elzas. Per dag werd minimaal 5x
verkleed, omdat in de kapel schone kleding werd
verlangd. Aan ontspanning werd ook gedaan: 1x per
week mochten ze gaan zwemmen in het Sportfond-
senbad te Venlo. 
 

Met collega-zusters Annie en Miep zong ze tot af-
scheid het lied ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld.
De niet-wereldvreemde zuster blaakt nog steeds
van energie en kan de mensen door haar voordrach-
ten op een humoristische wijze vermaken.
 
Voorlopig was dit de laatste inloopmiddag in de
reeks, die door Zuster Marie-Desiree stijlvol werd
afgerond.
 
W.S.
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Voor overige leden van bestuur en redactie: zie Jaarprogramma.

Redactie Nieuwsbrief
Huub van den Hombergh is gestopt als redactielid.
Wij bedanken hem voor het vele werk dat hij voor
de Nieuwsbrief en het Jaarprogramma heeft gedaan.

Hij heeft aangegeven nu en dan artikelen te blijven
leveren voor onze Nieuwsbrief.
 

Kerstviering KBO-Velden op 16 december
Dit jaar zijn we voor het laatst in de Kiêsstolp voor
deze viering. Dat voelt een beetje vreemd aan. Ik
kijk nog eens goed rond naar boven en naar bene-
den. Wat ziet de Kiêsstolpzaal er toch mooi en
feestelijk uit zo in de kerstsfeer. Zeven lange tafels
keurig gedekt en versierd wachten op de 140 aan-
gemelde gasten. Die laten echter niet lang op zich
wachten want reeds om 13.30 uur (een uur voor de
aanvang) komen de eerste gasten al binnen drup-
pelen; zij willen verzekerd zijn van een goede plaats.
Het is jammer dat onze vrolijke en joviale kerstman
Ben niet aanwezig kan zijn dit jaar om iedereen te
verwelkomen bij binnenkomst. Hij herstelt van een
operatie. Omdat hij niet te vervangen is, hebben we
geen kerstman dit jaar. Ine wenst Ben van harte
beterschap in haar openingswoord en wij hopen dat
hij in 2015 weer present is in zijn mooie pak!  Om
14.30 uur als iedereen is gearriveerd en alle stoelen
bezet zijn, opent voorzitter Ine de bijeenkomst met
een woord van welkom en een toepasselijk gedicht.
Alle aanwezigen genieten ondertussen van de koffie
met lekkere kerstcake. Daarna is de microfoon voor
Stef en Annelies, een duo uit Tegelen dat een spe-
ciaal kerstrepertoire gaat brengen. Annelies spreekt
teksten uit die vanuit de vroegere kerstgedachten

vertaald zijn naar de
hedendaagse reali-
teit. Na elk verhaaltje
is er een toepasselijk
lied dat gezongen
wordt door beiden.
Allerlei actuele on-
derwerpen, zoals oor-

log, aanslagen, mishandeling, de MHZ 17, etc.
passeren de revue en het is niet altijd om vrolijk van
te worden. Vandaag proberen we ondanks alle el-
lende in de wereld toch vredig met elkaar Kerstmis
te vieren ook al is er niet overal vrede. Wat mij
opvalt is dat iedereen erg stil is in de zaal tijdens
het optreden; er wordt aandachtig geluisterd. Is dit
een teken dat het programma de mensen raakt? Om
16.00 uur is er een korte pauze zodat mensen even
van de stoel af kunnen voor toiletgang en bonnen-
koop. Daarna begint het 2e gedeelte van het optre-
den van Stef en Annelies en dit gedeelte is duidelijk
wat luchtiger en vrolijker.
 
 
 

Ze spelen en zingen veelal bekende kerstliedjes,
o.a. Leise rieselt der Schnee, Stille Nacht, Heilige
Nacht.  Vanuit de zaal wordt volop meegezongen en
getrommeld. De sfeer komt er goed in en bij het
slotlied Siera, Siera Madre gaan zelfs de sfeerlicht-
jes de lucht in. Het licht in de zaal wordt gedempt
en dan is het echt Kerstmis!!

Daarna is het tijd voor de koffietafel. Vrijwilligers
lopen heen en weer om iedereen van een natje en
een droogje te voorzien en de broodjes, de kren-
tenmik en klôntjesmik smaken prima. 
Om 18.00 uur is er het slotwoord van onze voorzit-
ter. Daarin wenst Ine iedereen fijne feestdagen en
alle goeds voor het nieuwe jaar, wel thuis, en tot
ziens op 7 januari 2015 op onze nieuwjaarsreceptie.
Zij sluit af met een toepasselijk gedicht dat ze mocht
lenen van Frans Boermans. U vindt de 2 laatste
coupletjes daarvan hieronder.     

De mins van de moderne tièd,
dae gunt zich maar gen rös,
hae jakkert daag nao daag maar door,
op geld en good belös.
 
`t waas zoë good as hae weer ens,
de waeg nao `t kiendje vônd
en dao tot rös kwaam en fluustere kôs,
mit de vinger op de mônd...
Ssst....`t kiendje sluuèp...                                   
                                                  
 
MJP.


