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Oog voor Senioren

Opfrissen van verkeersregels voor senioren in Velden
Senioren zijn in het
verkeer een kwetsbare
groep. Het is dan ook
belangrijk om de ken-
nis van de verkeersre-
gels regelmatig op te
frissen. De regels ver-
anderen immers elk

jaar opnieuw. Daarom biedt Veilig Verkeer Neder-
land ook in 2017 een ‘Verkeerstreffen’ aan voor de
KBO-afdelingen. Opzet van dit treffen is om kennis
van de verkeersregels en gedragingen snel, goed
en ook nog gezellig bij te spijkeren. Het programma
duurt ongeveer twee uur, inclusief een pauze.
Het bestaat uit een interactieve quiz met vragen en
verkeerssituaties. Veel aandacht is er voor het ge-
bruik van de E-Bike en fietsgedrag in het algemeen.
Ook afleiding in het verkeer komt aan bod, denk aan
telefoons, reclame en gesprekken.

Mensen die liever niet aan de quiz willen deelnemen,
kunnen vrijblijvend het programma volgen. Je
steekt er altijd het nodige van op.
Ook wordt iedereen uitgenodigd om verkeersknel-
punten in de omgeving aan te dragen die we dan
samen kunnen bespreken.
 
Kortom een interessante, nuttige en gezellige ma-
nier om samen de veranderingen in het verkeer te
bespreken en te leren hoe daarmee om te gaan.
 
Het opfrissen van de verkeersregels vindt plaats op
dinsdag 5 september 2017 om 14.00 uur in de
Brede Maatschappelijke Voorziening ‘De Vilgaard’ in
Velden. Alle senioren, ook niet-leden, zijn van harte
welkom. Noteer alvast datum en tijd.
 
GvR
 

Kienmiddag woensdag 6 september 2017 vervalt  
Vele jaren hebben we
in Café ‘aan de pômp’
de 1e en de 3e woens-
dag van de maand de
kienmiddag gehouden.

Zoals u wellicht weet, is Jan Kramer op zondag 30
juli 2017 gestopt als uitbater van Café ‘aan de
pômp’. Het bestuur van de KBO dankt - mede na-
mens alle ‘kieners’- Jan voor de gastvrijheid die de
deelnemers in deze jaren in zijn zaak mochten on-
dervinden.
 
Hoe nu verder?
Onze voorzitter Ine heeft informatie ingewonnen bij

de toekomstige exploitant. Dion en Liesbeth die
nu Café De Sport runnen, laten het huidige Café
‘aan de pômp’ verbouwen/aanpassen. Het kienen
van de KBO blijft mogelijk nadat de verbouwing is
gerealiseerd. De verbouwing/aanpassing neemt
enkele weken in beslag. Daardoor is het niet moge-
lijk om op woensdag 6 september 2017 te kienen
(deelnemers, graag even noteren).
 
Naar verwachting kan op woensdag 20 september
2017 bij de nieuwe exploitant voor de eerste keer
gekiend worden.
 
GvR

Reacties op enquête KBO Velden valt tegen
Als je zo’n 330 stuks enquêteformulieren verstuurt
naar onze leden en er reageren slechts 12 leden dan
mag je gerust stellen dat dit onvoldoende is. Het
merendeel van de ingekomen reacties geven aan
tevreden te zijn met de aangeboden activiteiten en
het reilen en zeilen bij de KBO Velden.
Een paar reacties hebben betrekking op nieuwe

ideeën/activiteiten. Het bestuur beraadt zich nog
wat hiermee gedaan kan worden. In elk geval dankt
het bestuur alle leden die het enquêteformulier
hebben ingeleverd.
 
GvR
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Afvaardiging KBO neemt afscheid van Jan Kramer

 
Na het sluiten van ‘De Kiêsstolp’ in het begin van
2015 komen bij het bestuur van de KBO diverse
reacties van ‘kieners’ binnen over de loopafstand
voor diverse ouderen (vooral Rozenhof) naar de BMV
‘De Vilgaard’. Na overleg met de heer Jan Kramer
van Café ‘aan de pômp’ wordt een oplossing gevon-
den voor dit probleem. In de bestuursvergadering

van 7 januari 2015 wordt door het bestuur het be-
sluit genomen om het kienen in Café ‘aan de pômp’
te houden. Afgelopen 2,5 jaar hebben we mooi
gebruik kunnen maken van deze locatie en de or-
ganisatie en de kieners waren heel blij met deze
oplossing. Rond juni 2017 heeft Jan aangegeven te
stoppen als uitbater van het café.
Op 5 juli 2017 is er de laatste keer gekiend en op
zondag 30 juli 2017 heeft een afvaardiging van het
bestuur en de organisatie van de kieners afscheid
van Jan genomen en hem bedankt voor de gastvrij-
heid in de afgelopen jaren.
Rond half september aanstaande gaan Dion en
Liesbeth, thans uitbaters van Café De Sport, dit café
runnen. Ze hebben aangegeven dat we in de nabije
toekomst daar kunnen blijven kienen. In het voor-
jaar van 2018 sluit hun huidige café aan de Rijksweg.
 
GvR
 

Computer- en tabletcursussen voor 45+
Vanaf eind september
2017 starten weer cursus-
sen in kleine groepjes in
het eigen leslokaal van
SeniorWeb Velden aan de
Vilgert 21A.

Op maandagmiddag zijn er de cursussen voor tablet
en smartphone (zowel I-pad als Android), met eigen
tablet. Dan is er op donderdagmorgen de ‘Basis-of
beginnerscursus Windows 7, 8 of 10, desgewenst
met eigen laptop (8 lessen). Wilt u overstappen naar
Windows 7, 8 of 10, kom dan op woensdagmiddag
(4 lessen). Op donderdagmiddag houden we de

workshop 'Digitale foto’s van de camera op de
computer zetten'. Op woensdagmorgen is de cursus
een ‘Bijzonder fotoboek maken’ (8 lessen). Ervaring
met de computer is hiervoor nodig en er hoort
huiswerk bij deze cursus. Inspelen op wensen is
mogelijk en de koffie is bij de prijs inbegrepen.
Meer weten? Voor het stellen van vragen, verkrijgen
van informatie en aanmelden voor een cursus:
tel. 077-4721065, of 06-53638914, 
mail: Seniorwebvelden@live.nl of kom naar onze
‘Open dag’ op vrijdag 18 augustus 2017 tussen
14.00 en 17.00 uur in ons leslokaal aan de Vilgert
21A in Velden.

Korting entreekaarten Zoo Parc Overloon niet zo interessant
Diverse leden bezochten in het verleden jaarlijks
een of twee keer Zoo Parc Overloon. Destijds kon
je kaartjes via de KBO of andere verenigingen kopen
met een korting van €8,-. Ook was het mogelijk om
deze kaartjes tot wel enkele jaren na de aankoop te
gebruiken. Enkele leden hebben gevraagd of deze
actie nog steeds is. Zoals u wellicht weet, is het Zoo
Parc overgegaan naar een andere eigenaar. Deze
nieuwe eigenaar heeft toen besloten dat deze acties
niet meer van toepassing zijn. Voor de nog in omloop

zijnde entreekaarten is toen een overgangsregeling
gemaakt. Thans kunt u kaarten vooraf via de com-
puter – zonder of met datum- respectievelijk met
€2,-  en €3,- korting kopen (tickets aan de kassa
€ 16,50). Ook is er een groepskorting mogelijk voor
groepen met meer dan 10 personen.
Verdere informatie kunt u opvragen via:
info@zooparcoverloon.nl  of  tel. 0478-640046
 
GvR

Lifestyle-beurs Hiltho Horst voor de 14e keer
Van vrijdag 6 tot en met woens-
dag 11 oktober wordt er weer -
de lifestyle-beurs Hiltho ge-
houden. Via de KBO hebben we
een bericht ontvangen voor
onze leden om mee te doen aan
een arrangement (entreebe-

wijs- koffie en vlaai voor € 12,50). In de bestuurs-
vergadering hebben we dit arrangement besproken
en door het feit dat we zo kort bij Horst wonen en

met de fiets of auto deze beurs kunnen bereiken,
hebben we hiervan afgezien.
Iedereen heeft nog tot 15 september 2017 de mo-
gelijkheid om zelf een groep te vormen en zich op
te geven via info@hiltho.nl  Wilt u de beurs bezoe-
ken wanneer het u uitkomt, dan levert het online
kopen van entreebewijzen of gebruik van de leden-
pas van de KBO uiteraard ook de nodige korting op.
 
GvR
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Brandweeroefening woningbrand in Velden

 
Regelmatig ziet u of hoort via de media, dat ‘ergens’
in een woning, bedrijfspand etc. brand uitbreekt.
Ook elders waar hulp via de Brandweer nodig is moet
dikwijls snel gehandeld worden. De Brandweer doet
er altijd alles aan om direct - zo gauw als mogelijk
is- na de melding te gaan blussen of hulp te bieden.
Daarvoor is belangrijk dat de Brandweer buiten deze
momenten ook regelmatig traint/oefent.
Op donderdagavond 13 juli 2017 houden de vrijwil-
ligers van de Brandweer Lomm zo’n oefening bij
Zeilmakerij Flos aan de Markt in Velden.

Een 80-tal mensen – veel vaders, moeders met
kinderen- hebben de moeite genomen om deze
oefening te volgen. De heer Caris van de Brandweer
geeft tekst en uitleg over het gehele gebeuren en
stelt vragen aan kinderen en ouders over het grote
belang van goed functionerende brandmelders. Ook
het belang van goede obstakelvrije vluchtwegen en
de plaats van de sleutels komt duidelijk aan bod.
Daarna wordt een van onze leden (de heer Pelzer)
gevraagd om 112 te bellen en de brand (gecreëer-
de rook) te melden. Via een afzonderlijk scherm kun
je zien, hoe de Brandweer Lomm wordt opgeroepen
en hoe snel die ter plaatse is. Ten slotte zie je hoe
de – zogenaamde- slachtoffers uit het pand worden
gehaald en de brand wordt geblust.
 
Al met al een heel leerzame oefening. Ook de uit-
gebreide informatiefolders, zoals ‘Brandveiligheid
samen onze zorg’ die diverse mensen mee naar huis
nemen zijn heel nuttig en duidelijk.
In een van de volgende Nieuwsbrieven zal ik hier-
over zeker een afzonderlijk artikel maken.
 
GvR

Um euver nao te dinke…
Wat is eigenlijk ut laeve ondekke, doon ondekke wat
d’r besteit. Ut laeve is gaeve en neme, en ut is duks
laeve met leefde en haat.
 
Hald van daen daag dae is gegaon, hald van dae
nach dae veur dich steit. Hald van daen daag van
morge, bin dankbaar dat ut meug en nog kan.
 
Bin dan ok dankbaar veur allemaol die jaore die men
haet meuge laeve. En dankbaar veur wat d’r nog
kumpt, dink maar ut laeve is net ein liening.
 
Bin kalm veur taegenslage, maar bin dan ok erg
dankbaar veur ut geluk. Nemus kan zien lot ontlou-
pe, weej kunne allein maar winse en haope. En dan
ok nog gans vol met moeije druime van nog ein
baeter bestaon.
 
Jao dan kinste dien hertje waer vol make um morge
waer door te gaon.
 
Bin euvertuugd van dich zelf want ok dich hebs ein
plaetske op de waereld.

Kroep net weg onder ein gewelf want edere mins is
altied wal wat waerd.
 
Zeuk altied ein ding in ut leave, al is ut dan ok zoeë
maar ein klein ding. Veur andere kan ut vuel betei-
kenen, geluif in dich zelf dat haet altied zin.
 
Um hieël sterk te zien dan moste ok altied geluive
in dien eige kracht. Maar as dich dan dinks, nae dat
geit neet dan hebbe ze dich in eure macht.
 
Dus geneet altied met volle teugen en geneet edere
daag van edere lach.
 
Bin echt bliej daste kins gaeve en daobee ok bliej
daste nog kins laeve.
 
Geneet van den tied daste op de waereld bis, en bin
dankbaar veur edere daag.
 
 
Frans Theeuwen
 

Oefencross manege Molendijk en omgeving
Op zaterdag 23 en zondag 24
september 2017 wordt er in en
rondom de manege aan de
Molendijk een cross-event ge-
houden voor pony’s en paar-
den. Op deze twee dagen zijn
er trainingen, oefencross, keu-
ringen met duidelijke uitleg.

De organisatie heeft speciaal de senioren en oude-
ren gevraagd om eens te komen kijken en onder
het genot van een kop koffie of een drankje een en
ander te aanschouwen.
 
Belangstelling? Noteer dit alvast op uw kalender.
 
GvR
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Brief van “FRENSKE” v.d.  Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 5     
van 1-15 Februari 1949
 
O jonges wat hebbe we tog een lol
gehad wei hebbe berge muisje ge-
speelt bei scholse wiel op de plaas
met wel dertig andere jonges en je
kon je daar zo goet verberche in ut

hooi en op de zolder en agter de lourdusgrot en frans
van schelle jan is met zein achterste door de balke
gevalle en toen kwam hei op wat harts tereg en toen
dee hei ut hooi wech en daar lach een geweer en de
pliessie is toen verder gaan zoeke en toen vonde ze
der noch een dat zein souveniertjes van de moffe
zeg mein vater en dat zeg joepie van de koster ok
en boute sjang zein fiets hebbe ze gejat en dat is
niet zo erch zeg sjang wand als die diev die fies niet
noodich hat gehat dan hat hei hem wel late staan
en toen mein vader dat hoorde heef hei extra zein
eiergelt dat sjang uit betaalt nog naagetelt je kan
noojt weete en o jonges der hebbe der tog zooveel
de italijaanse invlewensa jan sloos de kapper lich
ok al in bet met 40 graate koors en nouw loope ze
hier allemaal met een lange baart en verver sjang
is deze week ok al begraave der zein nu al zeeve
manne agter elkaar doot gegaan dus jonges kom

voorlopig noch maar niet naar huis en pompe piet
erchert zich daarover die zeg dat ter tegeswoordig
geen ouwe mense meer zein vroeger ware der veel
meer dat zeg joepie van de koster zein vaader ok
en bei pietje van janne hannes heef zich een nieje
knech aangepresenteert van 37 jaar die hat een
brievje bei zich van de dokter dat hei een tik van
een granaat op zein kop hat gehat en die knech was
verkins en moes drie keer per dach de fles en
schoone luijers hebbe en toen hebbe ze hem maar
niet aangenoome wand daar zein noch kleine kin-
dere genoeg en fleure joep zeinne louw moet nu ok
in diens leve de grote gezinne zech mein vaader
daar kunne der bes drie gemis worde en dat zeg
joepie van de koster ook en ook karel fleure moet
nu naar indieje en komp bei zein broer sjaak die al
dik twee jaare daar is en vandaach is ut gilt en mein
vaader kwam om 2 uur tuis en ging toen drek in de
praas ligge hei zal ok wel moe zein van ut sjouwe
dat zei mein moeder en as ik groot ben gaan ik ok
bei de gilt en joepie ok dan kunne wei ok laat tuis-
koome en hoefe niet om zeve uur naar bet zooas nu
en daarom wens ik jullie allemaal heel veel welte-
ruste van je eeeenig liefhebbende “frenske”.
 
F.V.

Activiteiten in september

5 sept. Fietsmiddag  
6 sept. Bestuursvergadering  
6 sept. Kienmiddag vervalt!  
12 sept. Najaarsreis  
19 sept. Fietsmiddag  
20 sept. Kienmiddag  
27 sept. Magazine WijSr/Nieuwsbrief  

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek, linedance,
biljarten etc. vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
‘De Vilgaard’ plaats. In onderstaand overzicht de
data van de overige activiteiten voor de maand sep-
tember weergegeven.
 

 

Tot welke diepte ben je eigenaar van je eigen tuin?
'In principe loopt je tuin
door tot het middelpunt
van de aarde’ zegt een
woordvoerder van het ka-
daster, ‘voor zover de wet
niet anders bepaalt’.
Omvat het eigendom van
grond volgens artikel 20

van het Burgerlijk Wetboek de bovengrond en de
daaronder zich bevindende aardlagen; dan betekent
dit niet dat je ongestoord een kilometers diepe kuil
kunt graven in je tuin. De kans is groot dat je on-
derweg spullen van anderen tegenkomt. Het Wet-

boek meldt dat kabels of leidingen die zijn bestemd
voor transport van vaste vloeibare of gasvormige
stoffen, energie of ‘informatie’ eigendom blijven van
de partijen die deze hebben aangelegd. Ook hoef je
niet te juichen als je een gasbel of oliebron tegen-
komt, die mag je niet zelf verkopen. Volgens de
Mijnbouwwet zijn alle delfstoffen vanaf een diepte
van honderd meter eigendom van de staat. Zelfs de
warmte van de aarde mag je niet exploiteren, ook
die behoort toe aan de overheid, ook al haal je die
dus uit je eigen tuin.
 
Ben Gelaudemans

Entreebewijzen 50PlusBeurs
Van 19 tot en met 23 sep-
tember 2017 wordt er
weer een 50PlusBeurs ge-
houden in de Jaarbeurs in
Utrecht. Via de KBO-PCOB
hebben wij als KBO gratis

entreebewijzen ontvangen voor deze beurs. Hebt u
belangstelling om op een van deze dagen deze beurs
te bezoeken, dan kunt u – zolang de voorraad strekt-
een entreebewijs afhalen bij:
Ger van Rensch, Oude Heerweg 191 Velden,
telefoon 4721797.     
                      
GvR
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 Weet je nog van toen?

 
Dit keer gaat in ‘Weet je nog van toen’ over de-
voormalige- psychiatrische instellingen St. Servati-
us en St. Anna in Venray. De meeste mensen ken-
nen ongetwijfeld nog wel de mooie gebouwen van
deze instellingen en hebben weleens verhalen ge-
hoord over de psychiatrische zorg in Venray. Maar
wat u wellicht niet weet, is: Waarom zijn deze in-
stellingen in Venray gebouwd en niet ergens anders
in Limburg of Brabant? Voordat ik antwoord geef op
deze vraag en inga op het ontstaan en de geschie-
denis van de psychiatrie in Venray, wil ik eerst
kenbaar maken waarom ik dit thema heb gekozen.
 
Jaarlijks bezoek ik de Algemene Ledenvergadering
van mijn seniorenvakbond CNV. Om meer leden te
trekken naar deze ledenvergadering wordt er na het
officiële gedeelte van de vergadering– meestal-  een
presentatie gegeven over een bepaald interessant
onderwerp. Dit jaar in april was deze ledenverga-
dering in Venray en heeft de heer Twan van Els een
lezing gegeven over de psychiatrische zorg in
Venray met als thema “Enkeltje Venray”. De heer
van Els is 42 jaar in de Venrayse psychiatrie werk-
zaam geweest. Verder heb ik informatie verzameld
via de websites van Wikipedia, Vincent van Gogh en
Rooynet.
 
Realiseren van de gestichten ‘St. Servatius’ en
‘St. Anna’
De Krankzinnigenwet van 1884 is aanleiding om in
Limburg een goede opvang voor psychiatrische
patiënten te realiseren. De opdrachtgever is de
Generaal-overste Vader Amadeus Stockmans van
de Congregatie der Broeders van Liefde uit Gent.

 
Aanvankelijk zou Roermond de aan-
gewezen plek hiervoor zijn. De
heer Hendrik Henry Trynes (geboren
in 1853 te Leunen) die destijds za-
kenman in Venray was en lid van de
Provinciale Staten van Limburg, ver-
richtte heel veel werk om deze instel-

lingen naar Venray te halen. In een vrij korte tijd
wist hij 40 grondeigenaren zover te krijgen dat zij
de grond verkochten. Ook wat het aanvragen van
de vergunningen betreft, was de heer Trynes de
juiste man op de juiste plaats. In 1905 wordt be-
gonnen met de bouw van het “Krankzinnigenge-
sticht” Sint Servatius voor mannen. De opdrachtge-
ver is de Generaal-overste Vader Amadeus Stock-
mans van de Congregatie der Broeders van Liefde
uit Gent. De eerste patiënt van Sint Servatius wordt
op 7 februari 1907 opgenomen. Op het moment van
de officiële opening op 27 mei 1907 zijn er dan al
bijna 200 patiënten opgenomen. In 1914 zijn het er
ruim 600! Opnieuw door toedoen van de heer Trynes
wordt in 1907 aan de andere kant van Venray gestart
met de bouw van het Sint Anna “gesticht” voor
vrouwen. Gesticht door de Zusters van Liefde van
Jezus en Maria uit Gent. Hoewel de beide Belgische
congregaties dezelfde stichter hebben, Kanunnik
Petrus Josef Triest uit Gent, werken de instituten in
Venray nauwelijks samen. 
 
De officiële opening van Sint Anna vond plaats op
19 juni 1911. Het aantal patiënten bedroeg toen
320. Al spoedig hebben de Broeders en Zusters van
Liefde hulp nodig en betreedt lekenpersoneel de
heilige gangen van het instituut. Toch blijft met
name de medische staf nog jarenlang onderbezet.
Artsen hebben simpelweg weinig belangstelling voor
de psychiatrie. "Het is therapeutisch weinig bevre-
digend", zo luidt de opvatting. "Het geeft veel ad-
ministratieve rompslomp en het verdient slecht." 
En dus moet men in Venray veel doen met weinig.
Met de patiënten als drijvende krachten in de ver-
schillende werkplaatsen die de inrichting rijk is. Hun
hulp is broodnodig, want zoals de religieuzen het zo
mooi zeggen: "Wij hebben alles in huis wat eindigt
op een lange ij”: een boerderij, slagerij, wasserij,
kleermakerij, mattenmakerij, bakkerij, weverij,
drukkerij, timmerij,  smederij. Het instituut is zelf-
voorzienend. Een wereld op zich, met broeders dan
wel zusters aan het roer. Zij staan bovenaan in de
hiërarchie. Pas als in de late jaren vijftig steeds meer
religieuzen uittreden, verandert dit beeld. 
De invloed van de religieuzen neemt verder af als
Sint Servatius en Sint Anna in 1976 fuseren en er
voor het eerst in de geschiedenis leken zitting nemen
in het Bestuur. De beide instituten gaan verder
onder de naam Psychiatrisch Centrum Venray. In
1992 treden de congregaties van de Broeders en
Zusters van Liefde definitief uit het Bestuur; het
Vincent van Gogh Instituut is een feit. 
 
GvR

"Een ware vriend is iemand die alles van je weet en toch van
je houdt."
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Uit de bestuursvergadering van 5 juli 2017
Frans Vousten werft afge-
lopen maand 2 nieuwe
leden.
 
In het (concept) Huishou-
delijk reglement van de
KBO Velden zijn afgelopen

maanden door het bestuur diverse artikelen gewij-
zigd of aangevuld. De diverse mutaties zijn verwerkt
en in de Algemene Ledenvergadering van maart
2018 wordt het definitieve Huishoudelijk reglement
ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.
 
De toneelgroep 60+ uit Horst zal op 28 november
2017 een leuke toneelmiddag verzorgen. Deze
middag is toegankelijk voor alle leden. Onze voor-
zitter zal deze middag een speciaal woordje richten
tot de vele vrijwilligers van onze vereniging.
Een werkgroepje binnen het bestuur werkt dit
verder uit.
 
Het aantal ingediende enquêteformulieren (12
stuks) valt tegen. Het merendeel van de leden die
hebben gereageerd zijn helemaal tevreden met de
activiteiten die worden aangeboden. Over enkele

oude en nieuwe ideeën beraadt het bestuur zich nog,
wat hier in de toekomst mee te doen.
 
Hay Lucassen heeft aangegeven om plaats te willen
nemen in de redactie van onze Nieuwsbrief. Hans
Theelen is bereid om - als 2e reserve-  nu en dan
onze Nieuwsbrief  met het magazine WijSr (voor-
heen Nestor) van de KBO-PCOB bij onze leden in de
bus te stoppen.
 
Datum quiz ‘Veilig Verkeer’ is verplaatst van 29
augustus naar 5 september 2017.
In de Nieuwsbrief wordt een afzonderlijk artikel met
verdere uitleg en bijzonderheden over deze quiz
opgenomen.
 
Café ‘aan de pômp’ sluit op zondag 30 juli 2017 de
deuren. Een afvaardiging van het bestuur en de
organisatie van de kieners zullen die middag af-
scheid nemen van Jan Kramer. Dion en Liesbeth
worden door voorzitter Ine benaderd of mogelijk
met het kienen op dezelfde wijze kan worden
doorgegaan.
 
GvR

KBO-bestuur bezoekt receptie 'IVO 100 jaar'
Voetbalvereniging IVO Velden bestond op 1 april
2017 precies 100 jaar. Bij gelegenheid van dit jubi-
leum zijn alle verenigingen uit Velden door het be-
stuur van IVO uitgenodigd voor een receptie op
zaterdag 24 juni 2017 (begin feestweek).
Een afvaardiging van het bestuur van de KBO Velden
(zie foto)  heeft, mede namens alle KBO- leden, op
deze drukbezochte receptie het bestuur van de
vereniging IVO gefeliciteerd met dit mooie jubileum
en hen het allerbeste voor de toekomst gewenst.
 
Ger van Rensch

Nieuwe magazinenaam KBO-PCOB: WijSr
Zoals u wellicht weet,
heeft de Ledenraad KBO-
PCOB unaniem besloten
dat er vanaf augustus één

gezamenlijk magazine komt. Nu ontvangen PCOB-
leden nog het magazine Perspectief en KBO-leden
het magazine Nestor. Vanaf augustus krijgen zij
allemaal het nieuwe magazine van KBO-PCOB. Een
nieuw magazine vraagt om een nieuwe naam.
Er is om tal van voor de hand liggende redenen
gekozen om niet een van de bestaande titels te
gebruiken (Perspectief of Nestor), maar een nieuwe
naam die past bij onze nieuwe gezamenlijke ambi-
tie. Het projectteam dat werkt aan het nieuwe
magazine is samen met externe deskundigen op
zoek gegaan naar een krachtige en positieve naam
die zowel bestaande als nieuwe leden aanspreekt.
De nieuwe titel is geworden: WijSr

WijSr heeft de connotatie (bijbetekenis) van wijs,
met de nadruk op ‘wij’ en ‘senior’, is kort, krachtig,
actief en benadrukt het positieve van ouder worden:
namelijk wijzer worden. De titel is origineel en op-
bouwend. Hij straalt uit dat het een magazine is
waar je wijzer van wordt. Het spreekt waardering
uit voor de groeiende ervaring en levenswijsheid
van mensen. De moderne woordspeling is ook een
knipoog door z’n dubbele bodem en zet aan tot
nadenken, zonder het tot een puzzel te maken:
Wijzer, Wij senioren, Wij Sr, WijSr.
Bron: Website PCOB
 
Verschijningsdata WijSr in 2018 (KBO) 23 januari
2018, 20 februari 2018, 27 maart 2018, 24 april
2018, 29 mei 2018, 26 juni 2018, 21 augustus 2018,
25 september 2018, 23 oktober 2018, 11 december
2018.
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Ook aan een leuke activiteit voor de senioren van
Velden heeft de organisatie van ‘IVO 100 jaar’ bij-
zonder goed gedacht. Samen met 4 afgevaardigden-
Joep, Ine, Tonnie en Annie- van de KBO-en de Jeu
de Boulesvereniging is een heel mooi programma
uitgewerkt.
Op dinsdag 27 juni 2017 wordt rond de middag
begonnen met een heerlijke warme lunch van Hos-
tellerie ‘De Maasduinen’ voor 160 personen. Nog
een 75 personen voegen zich ‘s middags toe aan
het gezelschap om samen te genieten van het
middagprogramma. De presentatie van dit middag-
programma is in handen van Harold Hafmans
(Voorzitter/Vors van ‘CV de Wuilus’).
Achtereenvolgens treden op: Math Craenmehr met
luisterliedjes, Maria Heger-Zeelen met een verhaal
over het clublokaal en alles wat zich in vroegere

tijden direct of indirect rondom het voetbal van IVO
afspeelde, het Shantykoor uit Grubbenvorst (2x)
met sfeervolle zeemansliederen en niet te vergeten
de zeer goede buut van Pierre van Helden uit Mel-
derslo  als ‘Jaerke –RRR- de Vries’.
Als je ziet hoe mooi op het einde van de middag
door het Shantykoor het lied van Sjef Diederen ‘Ge-
neet van ’t laeve’ wordt gezongen en alle senioren
volop meezingen en ‘schunkelen’ dan kun je als
organisatie alleen maar tevreden zijn.
Kortom: Zeer geslaagde activiteit en - mede namens
alle senioren- dank aan de organisatie  ‘IVO 100
jaar’ en de afgevaardigden van de KBO- en de Jeu
de Boulesvereniging.
 
Ger van Rensch
 

Sfeervolle Seniorenmiddag ‘IVO 100 jaar’

Leike Jansen oudste lid van IVO
Voor aanvang van de re-
ceptie ‘IVO 100 jaar’ zit-
ten Gerda  en Leike Jan-
sen (zie foto) rustig te
wachten op het moment
dat de receptie begint. Als
ik daar langs kom, vraag
ik: ‘Mag ik een foto van
jullie maken’. Dit echtpaar

dat ook al lang lid is van onze KBO-afdeling vindt
dit geen enkel probleem. Wat veel mensen niet
weten, is dat Leike – in de volksmond ook wel Leike
van de Mölder genoemd- op dit moment het oudste
lid van IVO is. Bijna of helemaal 80 jaar moet hij al

lid zijn van voetbalvereniging 'IVO – Inspanning
Voor Ontspanning’.
Op een oude foto uit 1939 zie je hem (± 12 jaar) in
het team IVO 3. Ook in het boek van IVO, waar
enkele vrijwilligers nog mee bezig zijn en dat over
enkele maanden verschijnt, kom je hem ongetwij-
feld nog wel tegen.
Oud-spelers van de IVO-veteranen hebben me
verteld dat hij niet alleen goed kon voetballen, en
een plezierige medespeler was, maar ook goed kon
zingen. Zijn lijflied was: ‘Onze naober Peeters
boerke wouw ens ruiter werre’.
 
Ger van Rensch
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Complimenten voor de organisatie van de fietstocht

Als de opkomst, de route en het weer voor de
jaarlijkse fietstocht goed zijn dan is deze al vrijwel
geslaagd te noemen. Jac Vermazeren krijgt op
dinsdag 4 juli 2017 in elk geval na afloop compli-
menten van de meeste leden die met de fietstocht
zijn meegegaan. Om 13.45 uur vertrekken 34 KBO-
leden in 3 groepen richting veerpont Velden- Grub-
benvorst. Via een mooie route komen we op de
Meerlose Baan terecht. Onderweg stoppen we nog
een keer voor een drinkpauze. Via Tienray vervolgen
we de route binnendoor richting Swolgen en Broek-
huizenvorst. Het tempo ligt vrij laag en iedereen kan
-soms te goed- bijhouden. In Broekhuizen wordt bij
Blue Berrie Hill koffie gedronken.

Veel mensen bestellen bij de koffie blauwe bessen-
vlaai (al dan niet met slagroom). Bij een lekkere
temperatuur (± 23 graden) en nu en dan zonne-
schijn vertrekken we weer via een mooie route langs
de Maas richting Lottums veer. Via Lomm en Hasselt
zijn we rond 17.15 uur terug in Velden.
Na Jac bedankt te hebben voor het uitzetten/orga-
niseren van de mooie route keert iedereen tevreden
huiswaarts.  
 
Een mooie activiteit van de KBO zit er weer op.
 
GvR
 

Muzikale middag voor senioren in Helden
De Keverberger Muzi-
kanten en het Senio-
renorkest Meijel hou-
den ook dit jaar weer

een muzikale middag voor de senioren van de regio
Peel en Maas-Venlo. Beide orkesten staan garant
voor een gezellige middag. Deze muzikale middag

wordt gehouden op zondag 15 oktober 2017  van
14.00-16.30 uur in dorpscentrum het ‘Kerkeböske’
in Helden. De entree bedraagt € 2,-.
U hoeft zich voor deze middag niet aan te melden.
Iedereen is van harte welkom. Belangstelling?
Noteer dit dan alvast op uw kalender.
                                                               GvR


