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Als het moment aangebroken is, waar wij als de
deelnemers lang op hebben gewacht, vertrekt de
bus met ongeveer 60 personen vanaf de Markt in
Velden in de richting Venlo. Vooraf geeft de chauf-
feur van de bus met de naam Taoufik ons enkele
aanwijzingen over bv. het vastbinden van de veilig-
heidsgordels. Tevens zegt hij, dat wij vragen -van
welke aard ook-bij hem kunnen neerleggen: hij zal
ons dan daarbij helpen. Daarna is het de beurt aan
de reisleiding en Sjaak Vermazeren verwelkomt ons
allemaal mede namens Ina van der Zanden, en
wenst ons een fijne en gezellige reis toe.
Wij rijden via een kort stukje A67 in de richting
Nijmegen met mooie flora en fauna langs de A73
waarbij een aantal inzittenden een vosje hebben
waargenomen, die zo te zien al vroeg op zoek was
naar zijn ontbijt. Dan komen we even in een file
terecht, maar dat probleem lost zich vanzelf weer
op. Als wij dan via lange en soms smalle wegen,

waar we af en toe enkele grote vrachtauto’s tegen-
komen, om 10.45 uur aankomen bij Restaurant
Muggenbeet in Kalenberg, ligt daar een boot voor
de rondvaart door de Weerribben op ons te wachten.
Vanuit de bus stappen wij meteen in de boot voor
de rondvaart o.l.v. de kapitein, die ons tijdens de
reis over allerhande bezienswaardigheden infor-
meert. Tijdens de rondvaart krijgen we koffie of thee
met lekker gebak aangeboden. De kapitein zegt hoe
het vroeger hier geweest is, en legt het verschil uit
tussen toen en nu. Er staan enkele heel dure wo-
ningen te koop, maar er zijn erbij die niet per auto
te bereiken zijn. Om 12.50 uur is de boottocht ten
einde en gaan we naar Giethoorn-Dwarsgracht om
in Restaurant De Otterskooi te kunnen deelnemen
aan een lekkere koffietafel in de vorm van een lo-
pend buffet. Daarna is het tijd om met de bus de
Noordoostpolder in ogenschouw te nemen. We
vertrekken met een gids die deze omgeving goed
kent en ons onderweg informeert over alles wat ook
hier weer de moeite waard is om te zien.

Formulier activiteiten KBO Velden
Bij deze Nieuwsbrief treft u een enquêteformulier
aan dat gaat over de diverse activiteiten van de KBO
Velden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in
maart 2017 heeft voorzitter Ine Jacobs tekst en
uitleg gegeven over deze stap. Voor elke vereni-
ging – dus ook voor de KBO- is het belangrijk dat
het bestuur op de hoogte is wat bij de leden leeft.
Vandaar deze enquête.

Wij stellen het daarom ook bijzonder op prijs wan-
neer er veel formulieren worden ingeleverd.
Zet u op het formulier -alleen maar- dat u tevreden
bent met het huidige aanbod van activiteiten en u
levert vervolgens het formulier in, dan vinden we
dat ook heel mooi.
 
Bestuur KBO Velden
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Hulp vragen! Indien nodig gewoon doen! (2)
Het artikel over ‘Hulp vragen’
was ook opgenomen in de vo-
rige Nieuwsbrief. De redactie
heeft toen kenbaar gemaakt,
om in verband met de lengte
van de tekst, het artikel in twee
Nieuwsbrieven te verdelen. De

vorige keer kwam aan de orde: ‘Waarom zou ik hulp
vragen?’. Onderstaand de rest van de tekst die af-
komstig is van een website uit Leuven in België:
www.zelfhulp.be
 
Iedereen heeft weleens problemen. Problemen zijn
pas echt problemen als ze je dagelijkse leven ver-
storen en/of je mentaal niet goed doen voelen.
Maar… wanneer is er nu eigenlijk sprake van gees-
telijk lijden en wanneer is je leven nu eigenlijk echt
verstoord? Het is belangrijk om te weten dat jij de
enige bent die dat kan bepalen. Als jij vindt dat het
niet meer gaat, dan is dat zo. Als je hulp vraagt,
dan getuigt dit van zelfkennis. Je moet immers zelf
weten tot waar je zelf iets kan doen aan het probleem
en wanneer je hulp moet vragen.
 
Aan wie vraag je het beste hulp?
In de eerste plaats is het goed om in je nabije
omgeving te zoeken: familie, vrienden, collega's,

buren. Als zij je niet kunnen helpen, dan zet je best
de stap naar een professionele hulpverlener. Over-
win je angst. Mensen zullen je heus niet nakijken
als je toegeeft dat je het even wat moeilijk hebt en
(professionele) hulp nodig hebt. Ontken je proble-
men dus niet, maar kijk ze recht in de ogen. Laat
het niet aanslepen, maar doe er iets aan. Zwijgen
maakt het alleen maar erger. Raap je moed bij elkaar
en stap naar een hulpverlener. Die mensen zijn
gespecialiseerd om jou te helpen, dus waarom zou
je er geen gebruik van maken?
 
Hoe moet ik hulp vragen?
Denk na waarvoor je precies hulp wilt. Beslis dan
wie je het best kunt aanspreken. Bepaal zelf wan-
neer je hulp inroept. Je kunt best op een vriendelij-
ke, directe en concrete manier bij de juiste persoon
aankloppen voor hulp.
 
Je kunt niet alles zelf
Hulp vragen getuigt van bescheidenheid en zelfken-
nis. Het is helemaal geen teken van hulpeloosheid,
maar het bewijst dat je jezelf kunt redden. Hulp
vragen is dus helemaal oké.
 
GvR
 

De reis gaat richting de dorpen Scheerwolde, Blok-
zijl, Vollenhove, Moespot, Leeuwte, Sint Janskloos-
ter en Zwartsluis en daarna weer terug naar de
Otterskooi voor nog een lekkere kop koffie/thee of
een frisdrankje. Om 17.00 uur zit de dag erop en
de reisleiding geeft het sein om in te stappen.
Vermeldenswaard is nog dat Coen van den Hom-
bergh ons blij verrast met zijn muziek, waarbij we
leuk kunnen meezingen met voor ons allemaal be-
kende melodieën. Op de terugweg komen we in de
buurt van Nijmegen weer in een file terecht. We
kunnen de afspraak dat wij om 19.00 uur in Velden
zullen arriveren niet nakomen en dus informeert

Sjaak Vermazeren daarover Hostellerie Van den
Hombergh, en weer is alles prima geregeld. Maar
een klein half uurtje later is het zover: we stappen
uit de bus en gaan op zoek naar een geschikt
plaatsje in de voor ons allemaal bekende gezellig
ingerichte eetzaal. Als wij om ongeveer negen uur
de eetzaal verlaten, gaat iedereen met een tevreden
gevoel (ook wat het eten betreft) moe en voldaan
huiswaarts met de woorden: “tot een andere keer”
en “bedankt voor de fijne dag”.
 
Frans Theeuwen

Op zien Veldes plat
Eine pliesieman belt aan beej ein hoes en ein klein
menke makt de deur aope. Is je vader thuis, zaet
dae pliesieman? Nae, dae is der neet, zag dat menke.
Waar is die dan, vroog dae pliessieman? In ut
boeteland, zag dat menke waer. En waar is je

moeder, vroog dae pliesieman waer? Die hilt ut loek
met de voot aop, zag ut menke, anders stikt ozze
pap.
 
Frans Theeuwen
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Geldautomaat Rabobank Velden wordt verplaatst
Ongetwijfeld hebt u al via
het “Klokje” of anderszins
vernomen dat de huidige
geldautomaat en en de
automaat waar de onder-
nemers hun geld op elk
moment van de dag kun-
nen storten, worden ver-
plaatst. Op dinsdag 25

april hebben enkele medewerkers van de Rabobank
Venlo e.o een informatiebijeenkomst over deze
kwestie gegeven in de Brede Maatschappelijke
Voorziening ‘De Vilgaard’. Een 60-tal belangstellen-
de leden uit Velden hebben aan deze informatiebij-
eenkomst deelgenomen. Veel mensen hebben de
mogelijkheid aangegrepen om vragen te stellen over
deze verplaatsing van de automaat. Vooral het
verdwijnen van de automaat op zo’n korte termijn
(per 15 mei 2017) was een vraag die duidelijk in de
discussies die middag bovenkomt.
Onderstaand de toelichting die bij deze informatie-
middag is gegeven en die ook in beknopte vorm op
het internet is te vinden.
 
Waarom verdwijnt de geldautomaat op zo’n
korte termijn?
De afgelopen maanden neemt het aantal plofkraken
op geldautomaten van de Rabobank toe. Onze bank
heeft hier in 2010 reeds op meerdere locaties mee
te maken gehad. Voor de bank én voor de gemeen-
schap een ingrijpende gebeurtenis. Plofkraken
vinden steeds meer plaats met behulp van (zware)
explosieven (voorheen met gas). Naast de schade
aan automaten en de waarderuimte zien we door
het gebruik van vaste explosieven de schade aan
de omgeving sterk stijgen. De grootste zorg zit in
het toegenomen risico op persoonlijk letsel.
Als gevolg van de recente plofkraken en het risico
daarop in de toekomst, heeft de Rabobank gevraagd
de risico’s per lokale bank opnieuw in kaart te
brengen. Op basis van die risicoanalyse hebben we
besloten de beschikbaarheid van onze geldautoma-
ten en mogelijk ook andere automaten aan te
passen. Deze moet criminaliteit ontmoedigen en de
kans op extreme schade beperken. 
Uitgangspunt hierbij is dat de beschikbaarheid van
geld in de omgeving zoveel mogelijk gehandhaafd
blijft. Dit kan in de vorm van een geldautomaat in
de buurt of bij een buurtbank, maar ook met ande-
re middelen en diensten. De huidige geldautomaat
is gevestigd aan de Kloosterstraat 3. In dit pand
wonen ook mensen. Door de toename van geweld
bij plofkraken, kan de veiligheid van de bewoners
niet meer voldoende worden gegarandeerd.

We blijven dichtbij
De geldautomaat gaat tijdelijk weg, maar de Rabo-
bank blijft. De Rabobank heeft plannen een geldki-
osk te plaatsen op de parkeerplaats naast de huidi-
ge locatie. Deze geldkiosk voldoet aan de laatste
beveiligingseisen tegen plofkraken met (zware)
explosieven. Naast een geldautomaat zal in deze
kiosk ook een sealbagautomaat geplaatst worden
waar ondernemers hun geld in kunnen storten. Het
overleg met de gemeente hierover is in een verge-
vorderd stadium. De geldkiosk is naar verwachting
medio augustus gereed.
 
Welke alternatieven zijn er?
U kunt natuurlijk een van onze andere kantoren en/
of geldautomaten bezoeken. Kijk voor een overzicht
op www.rabobank.nl/venlo
Samen met ondernemers in Velden bekijken we of
het mogelijk is een zogenaamde ‘cash back service’
aan te bieden (verstrekken van contanten door extra
te pinnen bij een reguliere betaling via een betaal-
automaat). Als u minder mobiel bent, of uw finan-
ciële zaken liever aan een ander overlaat, kunt u
een vertrouwd persoon machtigen om bijvoorbeeld
geld voor u te pinnen. We spreken graag de moge-
lijkheden persoonlijk met u en de gemachtigde door.
 
Bent u minder mobiel, dan kunt u ook gebruik maken
van de Rabo GeldService. Hiermee bepaalt u zelf
wanneer u over (contant) geld wilt beschikken. Met
slechts één telefoontje wordt het geld binnen 24 uur
bij u thuis bezorgd. Wilt u hiervan gebruik maken,
bel dan met (077) 389 34 70. Aan de GeldService
zijn per bestelling kosten verbonden.
 
Opmerking Ger van Rensch: Op de informatiebij-
eenkomst is kenbaar gemaakt dat de leden die van
deze service gebruikmaken de daaraan verbonden
kosten (€ 5,50, tot de nieuwe geldkiosk is geplaatst )
terugkrijgen.
 
Zijn bovenstaande alternatieven niet passend voor
u? Neem dan contact met ons op via (077) 389 3470
en we gaan samen met u op zoek naar een oplossing!
 
Vragen?
Hebt u verder nog vragen of opmerkingen, dan
horen we dat graag van u.
Neem contact met ons op via (077) 389 470
of mail naar info.venlo@rabobank.nl 
Hebt u als bedrijf een vraag of opmerking?
Bel dan met (077) 389 3380
of mail met bedrijven.venlo@rabobank.nl

"Voor degenen die het nog niet wisten: Mijn vertrouwen is
geen pincode, waarbij je 3 pogingen krijgt, niets is moeilijker
terug te vinden dan verloren vertrouwen."
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Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 4     
van 15–31 Januari 1949
 
Liefe jonges,
 
wat hebbe we met niejaar weer veel
lekkers gekrege we hadde alle tasse
vol en andershalve kallebas maar

der zein ook veel jonges die niks gekrege hebbe
omdat de buurt het niejaar hebbe afgeschaf maar
dat zein mense die hebbe nu allemaal grote kinde-
re en die sein nu bang dat ze andermans kindere
ook wat moete geve maar nu ze zelf maar groot zein
dat zeg joepie van de koster ook die is ook bij
meneer pastoor gewees en die had  ]daar ut  aller-
meeste gekrege maar dat kump omdad hei van de
kieskop is en weete jullie al dat konrate jan nu ook
al ambtenaar is van de burgelikke stant en mein
vaader is daar kwaat om wand nu zulle we wel weer
nieje belastink kreige op de nieje kindjes presies
zoals dat met ut schoolgelt en wete jullie ook dat
we in velde ut voorig jaar 98 nieje kintjes gekog
hebbe en bruure lei heef ut laatste kindje gekog dat
hadde jullie niet meer van lei gedag he nu de
bloemkool allemaal bevroore was en bruure pietje
is ut nieje jaar weer begonne en krooneberg van de
pos is deze week ook begrave en boute drees in
hasselt heef de iezaaiejas in de rug en moet zes

weeke bleive ligge en bakkus hant is met zein melk-
kar op de krosselt even uit ein gevalle en bei benders
toon heef een kip in een uur teid 5 eijer geleg en
toen was ze kasseblanka en is begrave en o jonges
vinde jullie ut niet fein dat we nu ook al 18 daage
kersvakantie hebbe dat komp omdat we zo goed bij
en slim zein dat hebbe ze nerges als allein in velde
en o jonges mein moeder is heel blei er mee want
ik hat ook een prachtig rapport met kermis wand ik
heb van mein vader een lekker pak preugel gehad
en toen zei ik dat we tog goet foetballe geleert hadde
en toen was ut nog erger en de voorige week is litjes
sjaak met zein fiets op de veldeschweg tegen een
autto gebots en nu hoort hei de ganse dag zein ribbe
kraake en nu zegge ze dat sjaak voor ut ongeluk
geboore is en o jonges wille jullie er aan denke dat
over 4  weke hier weer de keuring van trekhonde
zal plaats vinde en dan moete jullie je bei de veld-
wachter aanmeldde en nu liefe jonges moet ik jullie
nog bedanke dat jullie ut daar zo goed en zo fein
gedaan hebbe en stuure jullie me nu ook gouw wat
olienootjes dan hou ik nog veel meer van jullie wand
ik bid nu iedere dag heel veel extra voor jullie dat
jullie nu heel gouw naar huis moge kome met heel
veel groette van jullie eeeeeeeenig liefhebben-
de frenske.   
                                                                   F.V.   
                                                                                  

Koersballen! Iets voor u?
Koersballen is iets heel anders dan Jeu de Boules,
maar heeft ook weer bepaalde zaken en regels die
niet ver uit elkaar liggen. Het is mooi en ontspannen
om dit spel samen te spelen.
Zoals u wellicht weet, houdt de KBO deze activiteit
op de vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur. Op
het moment dat je niet speelt kun je het spel van
de overige speelsters/spelers volgen of gewoon
samen even kletsen.

Totaal nemen ± 18 KBO-leden deel aan deze  acti-
viteit.
 
Nieuwe leden voor dit mooie spel zijn altijd welkom.
Belangstelling? Kom gerust eens even kijken of
oefen eens als het spel even stil ligt.
 
Coördinatoren: Frans Vousten, telefoon 472 2149
en Annie Knaapen, telefoon 472 1218

Streekmuseum de Hansenhof komt handen te kort!
Zondag 7 mei heeft Streek-
museum De Hansenhof in
de Veldense buurtschap
Hasselt het nieuwe sei-
zoen geopend. Het muse-
um is weer iedere zondag
van 13.00 tot 17.00 uur

open. Wie het erf van de in 1987 herbouwde boer-
derij betreedt, waant zich meteen terug in de tijd.
Een leerlooierij en bakhuisje sieren de hof. De col-
lectie toont voorwerpen van oude ambachten,
waaronder die van wevers, klompenmakers, koper-
slagers en sigarendraaiers. Ook is er een klaslokaal
van pakweg 100 jaar geleden ingericht. Verder heeft
de bezoeker inkijk in een nostalgische keuken en
een ouderwets dorpswinkeltje. Bovendien treft men
er attributen van het vroegere kasteel Arcen aan.
In het brandvrije archief worden foto’s, bidprentjes

en andere historische documenten bewaard. Maar
om het museum goed te kunnen ‘bestieren’ zijn
mensenhanden nodig, bijvoorbeeld om kruiden- en
bloementuin, het gebouw en de inboedel te onder-
houden. Er is altijd wat te doen. Van het digitalise-
ren van het fotomateriaal tot het bijhouden van het
archief zelf. Een handige klusser is van harte wel-
kom. Ook zoekt het museum enthousiaste en ge-
motiveerde mensen met interesse in de lokale en
regionale geschiedenis om bezoekers op een leven-
dige manier te kunnen rondleiden door de diverse
ruimtes. Leeftijd is onbelangrijk, bevlogenheid des
te meer.
Interesse? Loop dan eens op een zondagmiddag
gewoon naar binnen. De koffie staat klaar.
Of neem contact op met:
Mevrouw Jo Geelen, telefoon 077-4724280
De Heer Hai Gout, telefoon 077-4722219
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Weet je nog van toen?

In deze “Weet je nog van toen” een blik in het
verleden over Brood- en banketbakkerij Fleuren in
Velden. Het idee voor dit onderwerp ontstond toen
Truus Hermkens – Flinsenberg mij attendeerde op
de folder die is uitgegeven bij de uitbreiding van de
bakkerij in 2004.
 
De grondlegger van de bakkerij is Jozef Fleuren
(Baarlo, 1898), in zijn geboorteplaats bekend als
‘Joep ván de kuper’. Deze bijnaam heeft hij te
danken aan zijn vader Laurentius Fleuren die van
1880 tot 1922 in Maasbree en Baarlo actief was als
‘kuper’. Meerdere ambachtslieden met de naam
Fleuren maakten o.a. in Tegelen en Wankum (D)
houten kuipen en tonnen met stalen banden.
 
Joep kiest ervoor om in Hout-Blerick bij zijn zus, die
getrouwd was met bakker Pauw Benders, te gaan
werken. Zo leert hij het bakkersvak kennen. Na de
Eerste Wereldoorlog trekt de ondernemende Fleuren
naar Velden, waar hij eerst als bakkersknecht werkt
en later voor zichzelf begint. Gebakken wordt er in
het pand van de familie Rieter, Kloosterstraat 26
(‘Hube Fons’). In 1924 trouwt Joep met Anna Jacobs,
dochter van Jac Jacobs en Margaretha Haanen
(Dónker Gritje). Ze gaan wonen in het ouderlijk huis
van Anna: Wilhelminastraat 17, waar nu Wiel
Fleuren woont. Hier drijven ze ook hun kruideniers-

winkel. In 1937 wordt het huidige pand aan de
Rijksweg 118 gebouwd met woonhuis, bakkerij en
winkel.
 
Anna en Joep stichten samen een groot gezin dat
uitgroeit tot 13 kinderen. Al vanaf hun prille jeugd
worden de kinderen ingeschakeld om in de bakkerij
mee te helpen. Lau Fleuren, de oudste van het gezin,
vertelt in 2004 over zijn herinneringen aan die tijd:
“De broodmengmachine werd aangedreven door
een paard dat buiten in een manege zijn rondjes
liep. Voor het bakken werd nog een met schansen
gestookte oven gebruikt. Als de bovenkant van de
oven witheet uitsloeg, kon het deeg erin”. ’s Middags
werd het brood met paard en wagen aan huis be-
zorgd.
 
Na het overlijden van Joep in 1962 wordt het bedrijf
voortgezet door zoon Jan. Samen met zijn vrouw
Mia maakt hij van de kruidenierswinkel een moder-
ne zelfbedieningszaak. Naast Jan werkt ook zijn
broer Hai in de bakkerij. Hai neemt tevens de be-
zorging aan huis voor zijn rekening. Na verloop van
tijd gaat ook Luuk, de zoon van Hai, in het familie-
bedrijf werken. In 1991 nemen Luuk en Gerrie de
zaak over. Enkele jaren later, in 1995, wordt de
winkel grondig verbouwd en vernieuwd, waarbij de
buitenkant een ware metamorfose ondergaat.

Familie Fleuren – Jacobs in 1953.

Boven v.l.n.r.: Lau, Hai, Ietje, Huub, Marga, Karel, Annie, Sjaak, Twan en Jan.
Onder: vader Joep, Wiel, Joep jr. moeder An en Els.
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Uit de bestuursvergadering van 3 mei 2017
Frans Vousten werft afgelopen
maand 7 nieuwe leden (heel
mooi).
 
Op dinsdag 12 december 2017
wordt – onder leiding van een

deskundige- een kerststukje gemaakt in de zaal van
de Brede Maatschappelijke Voorziening. Nadere in-
formatie volgt. Belangstelling? Reserveer alvast de
datum.
 
Op dinsdag 24 oktober 2017 wordt een bezoek
gebracht aan het Wereldpaviljoen in Steyl. Nadere
mededelingen volgen. Belangstelling voor deze
themamiddag? Noteer dit alvast.
 
Het (concept) formulier voor enquête van de huidi-
ge- en nieuwe activiteiten bij de KBO Velden wordt

door het bestuur akkoord bevonden. Formulier
wordt bij de Nieuwsbrief van mei gevoegd.
 
Een afvaardiging van het bestuur neemt op 8 mei
2017 deel aan de jaarvergadering van de Brede
Maatschappelijke Voorziening.
 
De toegekende subsidie van de Gemeente komt aan
de orde. In de bestuursvergadering van juni wordt
dit onderwerp verder besproken.
 
Totaal hebben zich 54 personen opgegeven voor 
de voorjaarsreis naar het Nationaal Park de Weer-
ribben in de Kop van Overijssel. Een bus van 61
personen is besteld.
 
GvR
 

Cursus voor mantelzorger
Deze cursus is bedoeld
voor 8-10 mantelzorgers
die langdurig voor een
kind, partner,ouder(s),
buur of vriend(in) zorgen.
Als je zorgt voor een

ander is het belangrijk ook goed voor jezelf te
zorgen. Centraal staan je eigen motieven, gevoelens
en knelpunten in het zorgen voor een dierbare. In
deze cursus ontmoet je lotgenoten en speelt (h)
erkenning en ondersteuning van elkaar een belang-
rijke rol.
 
 

Cursusleidsters:
Margriet van Gladbeek en Peggie Bos
 
Cursusdata: 13 en 27 juni 2017 van 19.00- 21.00
uur. De cursus wordt gegeven in ‘De Zuid Pilaar’
Reigerstraat 2 Venlo. Er zijn geen kosten verbonden
bij deelname aan de cursus.
 
Belangstelling? Graag dan aanmelden via:        
welzijn@proteion.nl  of 0475-453033
 
Steunpunt Mantelzorg Gemeente Venlo
 
 

Het pand wordt van een roomwitte kleur voorzien
en krijgt daarmee de huidige uitstraling.
                                                        
In 2004 wordt het bakkerijgedeelte volledig ver-
nieuwd en vergroot. Nieuwe ovens en rijskasten
worden geplaatst. Verder wordt de routing in de
bakkerij zo ingericht, dat de beschikbare ruimte
optimaal wordt benut. De moderne apparatuur zorgt
tevens voor een veel efficiëntere productie, waar-
door de bakkers wat langer van hun nachtrust
kunnen genieten. Voorheen ging het bakken nog
schuil achter muren en gesloten deuren. Dat is niet
meer het geval; er is gekozen voor grote ramen,
zodat mensen vanaf de buitenkant in de bakkerij
kunnen kijken.

Daarmee is een doorzichtig bedrijf tot stand geko-
men. “Dat was de grootste drijfveer bij het ontwik-
kelen van deze moderne bakkerij”, zo vertellen Luuk
en Gerrie bij die gelegenheid.
 
Met veel inzet zetten zij het bedrijf van grondlegger
Fleuren Joep voort. In diens beginjaren als bakker
telt Velden maar liefst vijf warme bakkers; maar
sinds medio 1984 nog maar één. Inmiddels hebben
Luuk en Gerrie nieuwe vestigingen in Venlo en
Hout-Blerick. Een mooie opmaat naar het 100-jarig
bestaan van het bedrijf.
                                                                   
GvR

Nieuw lid of misschien vrijwilliger bij de KBO! Iets voor u?
Meldt u zich dan aan. 
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Koningsbrunch Rozenhof 2
een impressie
 
Toen men enkele weken geleden in de Limburger
kon lezen dat een inwoner of inwoonster uit Velden
zou worden uitgenodigd (met nog eens 149 Neder-
landers) om deel te nemen aan een lunch met onze
jarige koning Willem-Alexander, gingen in Velden
enkele harten sneller kloppen, want je zou er maar
bij horen. Voor de bewoners van Rozenhof 1 en 2
en van de Blaeckhof was dat ook even raden wie
het zou worden, maar het raadsel werd binnen een
paar dagen opgelost, toen iedereen in zijn of haar
brievenbus een uitnodiging vond om deel te nemen
aan de Koningsbrunch, maar wel een die gehouden
zou worden in de ontmoetingsruimte in Rozenhof 2,
op 27 april, de verjaardag van de koning, ‘s morgens
om elf uur. Ongeveer veertig personen waren op die
tijd aanwezig en na het gebruikelijke welkomst-
woord, gegeven door Jan Middelburg, werd deze
bijeenkomst geopend met een lekkere kop koffie of
thee naar behoefte.
En daarna ging het pas echt beginnen. Aan een mooi
versierde eettafel met oranje servetten en ook en-
kele koningskronen die voor de sfeer zorgden, werd
begonnen met een kop heerlijke en goed gevulde
soep. Daarna serveerden de helpsters schotels met
verschillende soorten lekkere broodjes, zoals kren-
tenbrood en suikerbrood, en natuurlijk ook met het
bijpassende beleg, zoals boterhamvlees en kaas.
Maar er kwam ook nog een goed uitziende en lekker
gevulde koudeschotel bij op tafel .
De helpsters hielden alles goed in de gaten en
zorgden dat alles wat op tafel al opgesoupeerd was
weer snel werd aangevuld. Er werd zelfs gezegd dat
deze vrouwen -die goed en vriendelijk hun best
deden-in aanmerking zouden kunnen komen voor
een koninklijk lintje, maar dat misschien pas over
een aantal jaren.Toen de Koningsbrunch voorbij
was, kregen we allemaal nog een heerlijk toetje met
slagroom na en daarna was er nog wat tijd over om
gezellig na te praten over hoe lekker en gezellig het
was tijdens deze Koningsbrunch, maar ook om nog
van een lekker drankje te genieten dat door de vrij-
 
 

willigsters werd aangeboden, zoals bijvoorbeeld een
portje, een witte of rode wijn, of een van de drie
soorten frisdrank.
 

 
Ook werden er foto’s gemaakt en plotseling dachten
sommige aanwezigen dat het wel eens kon zijn dat
koningin Maxima aanwezig was want er werden
foto’s genomen van een van de aanwezigen met een
mooie  kroon op haar hoofd (zie bijgaande foto)
maar dat bleek achteraf op een vergissing te berus-
ten. Iedereen sprak de hoop uit dat koning Willem-
Alexander nog vele jaren in een goede gezondheid
mag verder leven zodat ook wij nog jarenlang van
een dergelijke gezellige morgen mogen genieten.
 
Frans Theeuwen

Hoe oefenen chirurgen?
Voordat een chirurg in een
echt lichaam mag snijden,
heeft hij stevig droog
moeten oefenen. Dat be-
gint natuurlijk al tijdens
de opleiding. Om het ge-
voel van een echte opera-

tie zo veel mogelijk te benaderen, worden dieren
gebruikt. Ook stoffelijke overschotten van mensen
die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan
de wetenschap gebruikt de chirurg. En er wordt
natuurlijk veel meegekeken met ervaren chirurgen.
Geleidelijk aan krijgen chirurgen meer verantwoor-
delijkheid tijdens een operatie. Daarnaast is de

computersimulatie in opmars. Die simulatie wordt
gebruikt om de vaardigheden te leren die nodig zijn
voor bijvoorbeeld een laparoscopie, waarbij instru-
menten via enkele kleine incisies in de buikholte
worden gebracht. Het kost veel oefening om de
feeling in de vingers te krijgen die nodig is om de
instrumenten op die manier te bedienen. De simu-
laties zijn zo realistisch dat je bij de bediening van
de oefeninstrumenten zelfs de weerstand van de
inwendige mens kunt voelen. Aan dit ‘tegengas’ voel
je bijvoorbeeld of je op een obstakel in het lichaam
bent gestuit.
 
Ben Gelaudemans
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Velden Vitaal
Van Truus Hermkens-Flinsenberg mocht ik een fo-
toalbum lenen. In dit album heeft zij keurig het
gehele bouwproces van Velden Vitaal gefotogra-
feerd. Op onderstaande collage heb ik enkele van

deze foto’s weergegeven. In het voorjaar van 2005 –
alweer 12 jaar geleden- werd Velden Vitaal in ge-
bruik genomen.               
                                                                      GvR         
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