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Oog voor Senioren

Leuk en plezierig uitstapje gymclub KBO Velden 

Wekelijks houden 2 gymgroepjes van de KBO Velden
onder leiding van Margriet van der Stegen op don-
derdagmorgen sportief hun gymles. Een keer per
jaar organiseert Margriet in overleg met de groepjes
een mooie ‘sportieve’ activiteit. Dit jaar op donder-
dag 12 oktober is gekozen voor de activiteit ‘beu-
gelen’ in de accommodatie van ‘’t Beugelke’ in
Melderslo. Totaal 28 personen zijn met de fiets of
met de auto naar Melderslo gekomen om de ‘kneep-
jes’ van het beugelen een beetje te leren of als dit
geen voorkeur heeft gewoon te sjoelen of te kletsen.
Alles mag en niets moet. Hoe dan ook. Om 13.00
uur wordt begonnen met koffie en lekkere vlaai.
Na de instructie van het beugelen begint het echt
serieus te worden. Gespeeld wordt in teams van 2x2
met 2 rode en 2 witte beugelballen. De spelers en
speelsters krijgen een ’sleger’ en moeten proberen
de bal door de ijzeren beugel te krijgen. Door

Margriet en enkele leden worden de punten bijge-
houden op een bord. Uiteindelijk komt Huub als
winnaar van de middag uit de bus en ontvangt
hiervoor de nodige felicitaties. Om 17.00 uur volgt
een heel goed verzorgd warm en koud buffet. Vlak
voor vertrek wordt er nog een groepsfoto gemaakt.
Al met al is er sprake van een heel leuke middag
waarin het beugelen, koffie/vlaai, en het buffet
keurig zijn verzorgd. Wat hierbij zeker niet mag
worden vergeten, is het gezellig onderling samen-
zijn. Verder nog een punt van aandacht voor de
deelnemers van de gymlessen. Per 1 november
2017 veranderen de aanvangs- en eindtijden van
de gymlessen.
Gym 1e groep   9.30 - 10.30 uur
Gym 2e groep 10.30 - 11.30 uur
 
Een ‘beugelaarster’
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Op pad met Gerrit de zakkenroller
Hallo, mijn naam is
Gerrit. En ik steel als
de raven. Mijn be-
roep is zakkenroller.
Juist ja, zakkenrol-
ler! Ik ben die man
die stilletjes achter u
aan loopt. En met

mijn vingervlugge handen geld uit uw portemonnee
haalt. Benieuwd naar mijn trucjes?
 
Ik werk graag op drukke plekken
Een volle metro, een gezellig marktje, op de roltrap,
in de wachtrij bij de kassa…. Ik ben dol op drukke
plekken. Niemand let op mij.
Ik leid u graag af
Ik bots tegen u op. Of ik maak met mijn ijsje per
ongeluk een vlek op uw jas. Op die manier leid ik u
af. En kan ik ongemerkt even in uw jaszakken
voelen.
Ik kan heel goed toneelspelen
Ik vraag of u geld kunt wisselen. U krijgt nepgeld of
te weinig geld van mij terug. Of ik laat mijn bril
vallen en zeg dat u erop bent gaan staan. Tijdens
de opschudding heb ik allang iets van u gestolen.
Ik kan goed samenwerken
Samenwerken met andere zakkenrollers kan ik

goed. Mijn leuke collega doet kunstjes op straat of
vraagt u de weg. Ondertussen heb ik uw mobieltje
al uit uw tas gevist.
Ik zie alles
Ik heb heel scherpe ogen. Daarmee zie ik alles. Ik
kijk stiekem over uw schouder als u geld aan het
pinnen bent. En ik zie direct dat die dikke bobbel in
uw achterzak uw portemonnee is. En in een restau-
rant check ik ook direct of er jassen over stoelen
hangen. In die jaszakken zitten allerlei leuke spullen
voor mij.
Ik heb er een hekel aan als u niet meewerkt
Soms lukt het rollen van uw zakken niet zo goed.
Bijvoorbeeld als u uw belangrijke spullen onder uw
shirt op uw buik draagt. Of als u uw hand op uw tas
heeft. Dan kan ik er niet goed bij. En weet u wat ik
helemaal vervelend vind? Als u uw spullen goed
opbergt in het kluisje van het hotel. Daar kan ik toch
wel zo chagrijnig van worden!
 
Met de tips van Gerrit weet u nu wanneer u een
makkelijk slachtoffer van een zakkenroller bent.
 
Bron: Nieuwsbrief Centraal Beheer verzekeringen
Apeldoorn van juli 2017.
 
GvR

Fries officiële taal
Waarom heeft alleen het Fries het geschopt tot of-
ficiële taal en andere dialecten niet?
Omdat het Fries heel oud is. Een vroegere versie
van de taal 'het Oudfries' splitste waarschijnlijk al
in de late Romeinse tijd af van andere talen die in
deze regio werden gesproken. De precieze geschie-
denis is onduidelijk omdat er uit deze tijd geen
geschreven Oudfriese teksten bewaard zijn geble-
ven. Maar de ouderdom van het Fries is een belang-
rijk argument om het een taal te noemen. Voorstan-
ders van het Fries als aparte taal noemen meer
redenen.

Zij zeggen dat het Fries een duidelijke grammatica
heeft en een eenheid vormt en dat het daarin afwijkt
van bijvoorbeeld het Limburgs, waarin veel meer
variatie bestaat. Daar is het echter niet iedereen
mee eens. Binnen het Fries bestaan namelijk ook
de nodige verschillen. Friezen ten noorden van
Dokkum spreken bijvoorbeeld Noordhoeks en aan
de kust ter hoogte van Leeuwarden  klinkt het
Kleifries.
 
Ben Gelaudemans
 

Een kerststukje maken. Iets voor u?
Vele KBO-leden vinden
het maken van kerststuk-
jes een leuke activiteit.
Een afvaardiging van het
bestuur van de KBO Vel-
den heeft deze activiteit

opgepakt en nog dit jaar op dinsdagmiddag 12
december georganiseerd. In de Brede Maatschap-
pelijke Voorziening is hiervoor reeds een halve zaal
gereserveerd. Nellie Geurts zal deze middag, even-
tueel met een collega, ervoor zorgen dat iedereen
met een mooi kersttafelstukje (globaal op foto
weergegeven) mee naar huis kan nemen. De leden
die aan de activiteit meedoen, worden verzocht het
volgende mee te nemen: mes en draadtang, 2
theelichtjes en een 3-tal kleine kerstballen.

Diegenen die daarover beschikken worden even-
eens verzocht om skimmia en hulst van thuis mee
te nemen. De kosten voor deze middag bedragen
€ 12,50 per persoon.
 
Belangstelling? Reserveer dan alvast dinsdagmid-
dag 12 december op uw kalender/in de agenda. In
november  komt in ‘het Klokje’ nog een afzonderlijk
berichtje over waar en wanneer u zich op kunt geven
voor deze kerstactiviteit.
 
Contactpersoon namens de KBO Velden is Annie van
Heesch, telefoon 077-4722203
 
AvH/GvR
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De kracht van positief denken
Een collega op mijn werk adviseerde me destijds
het boek van Norman Vincent Peale ‘ De kracht van
het positief denken’ eens te kopen en te lezen. Dat
heb ik gedaan en inderdaad heb ik dit boek als in-
teressant en leerzaam ervaren.

Wie is Norman Vincent Peale?
Norman Vincent Peale
(1898-1993) geldt als de
voorvader van het ‘posi-
tief denken’. Als predikant
had hij jarenlang een
eigen radioshow waarin

hij predikte over positiviteit en ook in zijn beroem-
de boekwerk zette hij zijn opvattingen over positief
denken uiteen. The Power of Positive Thinking is een
van de meest gelezen en geciteerde boeken in de
moderne Amerikaanse geschiedenis. Het boek in-
spireerde en motiveerde vele miljoenen mensen,
waaronder ‘s werelds grootste zakelijke en politieke
leiders. Na het overlijden van Peale in 1993 sprak
toenmalig president Bill Clinton lovende woorden
over hem 
 
Onderstaand enkele inzichten uit dit boek. Welke
lessen kunnen we leren van Norman Vincent Peales
controversiële ideeën over positief denken?
 
Focus op de dag van vandaag
Volgens Peale kunnen we onszelf een hoop stress
besparen door ons te focussen op de dag van van-
daag en morgen pas op de dag van morgen. Ook
kunnen we zo ons concentratievermogen en hier-
mee onze prestaties aanzienlijk te verbeteren. Na-
tuurlijk zullen we plannen moeten maken voor de
toekomst, maar te veel bezig zijn met de dag van
morgen belemmert onbewust onze focus, zodat we
minder in staat zijn om ons te concentreren op de
taken die voor ons liggen.
 
Draag de wereld niet op je schouders
Peale benadrukt dat we onszelf vooral niet al te

serieus moeten nemen. We zijn immers niet verant-
woordelijk voor alles wat er om ons heen gebeurt.
Sommige dingen kunnen we beïnvloeden, maar over
andere dingen hebben we totaal geen controle.
Peale adviseert ons om er een proactieve levens-
houding op na te houden door ons te focussen op
zaken waar we daadwerkelijk invloed op hebben en
ons niet druk te maken over zaken waar we niks
aan kunnen veranderen.
 
Confronteer obstakels
Peale zegt dat wanneer we confrontatie aangaan
met de obstakels in ons leven, we zullen merken
dat ze niet half zoveel kracht hebben als we van
tevoren vaak denken. In de meeste gevallen zien
we ergens van tevoren als een berg tegenop, om
achteraf tot de conclusie te komen dat het allemaal
best wel meeviel. In plaats van het creëren van
monsters in ons hoofd en het verzinnen van allerlei
smoesjes kunnen we dus maar beter meteen onze
schouders eronder zetten. Obstakels zijn er immers
om overwonnen te worden.
 
Overwin obstakels met inzicht
Hoe mysterieus of beangstigend een obstakel van
tevoren ook lijkt te zijn, inzicht kan ons helpen om
elke situatie te overwinnen. Een situatie lijkt vaak
eng omdat we het niet begrijpen, maar door het
doen van de benodigde research en door in gesprek
te gaan met experts en ervaringsdeskundigen
kunnen we beslagen ten ijs komen en onze obstakels
overwinnen.
 
Verwacht om te krijgen wat je verwacht
Peale gelooft dat iedere situatie waarin we verzeild
raken in grote mate wordt beïnvloed door onze
houding ten opzichte van de situatie. Onze houding
bepaalt immers voor een belangrijk deel ons succes
of falen. Wanneer we ervan zijn overtuigd dat we
een obstakel kunnen overwinnen, dan kunnen we
dat vaak ook. Andersom zijn we verslagen op het
moment dat we denken dat we een obstakel niet de

De Nationale Ouderendag 
De Nationale Ouderendag
is een jaarlijks terugke-
rend evenement op de
eerste vrijdag van okto-
ber (dit jaar 6 okto-
ber). Het is een dag waar-
op individuele wensen van

ouderen worden vervuld. Veel ouderen hebben een
wens die ze moeilijk alleen kunnen vervullen. Bij-
voorbeeld omdat ze alleen zijn of lastig op pad
kunnen. Op Nationale Ouderendag vervult het Na-
tionaal Ouderenfonds ieder jaar samen met lokale
comités, bedrijven en vrijwilligers duizenden van
deze wensen. Ouderen staan deze dag aan het roer.
Zij dienen een wens in die ze moeilijk alleen kunnen

realiseren. In de regio Venlo zijn op dit moment -
voor zover bekend- geen comités actief. Vaak gaat
het om kleine wensen, zoals nog eenmaal het ou-
derlijk dorp bekijken, een kroket uit de muur trek-
ken, een trouwjurk passen, samen op pad of herin-
neringen ophalen op het strand.
De Verenigde Naties hebben 1 oktober uitgeroepen
tot Internationale Dag van de Ouderen. De Dag is
door de Verenigde Naties opgericht in 1990 naar
aanleiding van het Weense Internationale Plan van
Actie tegen Vergrijzing in 1982.
 
Bron: Website Ouderenfonds
 
De redactie
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Brief van "FRENSKE" v.d. Kwartelemerrt 
Uit de “Kieskop” nummer 6
van 15 – 28 Februari 1949
 
Liefe jongens
 
Ik geloof dat ut heel lank geleeje is
dad ik jullie heb geschreeve maar
mein vaader en moedder ligge alle-

bij krank in bet wand die hebbe ok de grieb wand
die waare zaterdag naar ut toneel van de fanvaar
gewaes en toen kwaame ze voor 3 kwart bevroore 
trug alleen ut gezig was gelukkig niet bevroore
omdat ze gelukkig veel hadde moette beuke en o
jonges dad toneel speelde van jullie en dat heete
boem tonnie dat is indies dat voelle jullie wel en
beteekent in velde zowat van sjang geef um gaas
en we hebbe de laatste teid hier veel feeste gehat
want met de gild was sniejer graat 50 jaar kampe-
joen en toen heef hei een stok en siegaare en een
keek kaadoo gekrege en saaves hebbe ze voor graat
een eeredans gemaak en der waare der bei die
hadde de broek opgestroop maar dat waare maar
genoojer en één uit ut vors en met gekke maandag
hebbe joepie van de koster en ikke veel sente op-
gehaald maar der waare maar weinig dubbeltjes bei

presies zoals in de kerk en saaves met danse was
frits van de koster jaarig en heef hei de ganse avond
met matje van de mulder zein megje zein zuster
moge danse en o jonges taks sraar heef nu ok een
funske en die is pas 10 daage out en reit nu al mee
op de 3 wieler en toon van kuipers maan heef met
gekke maandag bei de veltwachter soep met bolle-
tjes gegeete en hebbe jullie ut al gehoort van annie
van hant van pompe piet die heef de ganse sous
leepel ingeslik en toen heef handrie met de kneip-
tank alles druit getrokke en huubbe jeu is met 2
eimers water gevalle en de ganse arm open geriets
en toen heef de dokter met rieg naalt de knooke
allemaal toegerieg en hebbe jullie ook gehoort dat
peijeer van wies van smittei zein overjas in duitsland
gegap is dat hat ik nooit van een pruis verwag en
dat zeg joepie van de koster ook en in schandele
hebbe ze weer een vos gevange maar ik zeg tog niet
maar ut is tog niet de koster van schandele en nu
jonges hoop ik als jullie weer voor de raadiejoo
spreeke dat jullie ook eens de groete voor frenske
en voor joeppie er bij doen en nu nog heel veel
groete van ons alle maal maar vooral van jullie
eeeenig liefhebbende “FRENSKE”.   
                                                                  F.V.

baas kunnen. Wanneer we de overtuiging hebben
dat we zullen slagen of juist falen, zullen we in de
realiteit op zoek gaan naar bewijzen die onze
overtuiging bevestigen. Dit noemt men ‘self-fulfil-
ling prophecies’ (zichzelf waarmakende voorspellin-
gen).
 
Zoek de positieve kanten van de obstakels
Voor elk probleem bestaat een oplossing, zegt Peale.
Obstakels zijn voor ons brein wat krachttraining is
voor onze spieren; ze maken het sterk en krachtig.
Door een obstakel te beschouwen als een unieke
kans om ons brein te trainen en nieuwe ervaringen
op te doen, zien we het niet langer als negatief en
zijn we er veel beter tegen opgewassen.
 
Let op je woordkeuze
Er zit een bepaalde kracht in de woorden die we
gebruiken. Wanneer we negatieve woorden gebrui-
ken, hebben we de neiging om meer negatieve
gevoelens te ontwikkelen. Andersom zullen we
positiever in het leven staan wanneer we ons bedie-
nen van positieve en opbeurende woorden als
hopen, geloven, overwinnen, vertrouwen, etc.
 
Loop niet te hard van stapel
Haastige spoed is ook volgens Peale maar zelden
goed. Hij adviseert ons dan ook om de tijd te nemen
voor onze taken en vooral niet te hard van stapel te

lopen. Het is soms erg verleidelijk om snel te werken,
gezien de tijdwinst die we hiermee kunnen behalen.
Maar wanneer we te snel gaan is de kans groot dat
we onnodige fouten maken die we niet hadden
gemaakt als we een langzamer tempo hadden
aangehouden. De meest effectieve manier om onze
doelen te behalen is door er de tijd voor te nemen
en niet te overhaasten.
 
Ontwikkel nuttige denkgewoonten
We hebben de neiging om te worden waar we het
meeste aan denken, zegt Peale. Met andere woor-
den: het herhalen van dezelfde gedachten ontwik-
kelt zich tot een gewoonte en uiteindelijk tot een
automatische reflex. Door wat Peale ‘happy thinking’
noemt, zouden we dus in staat zijn om daadwerke-
lijk gelukkiger te worden.
 
Leer van je successen
We hebben allemaal wel eens gehoord dat we
moeten leren van onze fouten, maar volgens Peale
moeten we ook niet vergeten om lering te trekken
uit onze successen. Het is nuttig om te achterhalen
waarom sommige dingen niet werken, maar het
grondig analyseren van de dingen die juist wél
werken is minstens even belangrijk.
 
Ger van Rensch

“Doe iets geks, denk iets moois, zeg iets liefs… dan heeft
elke dag iets positiefs.”
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Weet je nog van toen?

Deze keer in ‘Weet je nog van toen?‘ een kleine
greep uit het onderzoekswerk dat Twan Verbeek in
het verleden heeft verricht met betrekking tot het
verzamelen van ‘veldnamen’ in Velden. Hoe is Twan
destijds op het idee gekomen om dit te gaan doen?
In het voorwoord van het boek ‘Velde tussen grens
en Maas’ staat daarover het volgende.
‘In het televisie programma van Gewest tot Gewest
in de jaren zeventig zag ik een man van het kadas-
ter uit Kampen die met het verzamelen van veldna-
men bezig was in het dorp Kampen’ aldus Twan.
Toen kwam bij mij de gedachte op: ‘Als ik straks uit
de tuinderij gestapt ben, krijg ik misschien daar de
tijd voor. En zo ben ik in de jaren 1981-1985 met
een kadasterkaart de boer opgegaan. Ik heb toen
alle mensen, die met land te maken hebben gehad,
bezocht en zij gaven me de veldnamen aan. Het
aanbrengen van de namen op de officiële kaart was
enorm veel werk.’
 
De Stichting ‘Veldens boek’ heeft de kaart, die bij
elk boek is gevoegd, de naam gegeven: ‘Kaart van
Twan Verbeek’. 
 
Onderstaand een aantal zaken die opvallen als je
de kaart/tekening bekijkt. Bepaalde veldnamen
zoals Beemd (graslandperceel in beekdal), Broek /
Brook (laag gelegen drassig perceel), komen vrij
weinig voor in Velden. De veldnamen Baant (vrij
klein perceel) en Kamp (individueel blokvormig
perceel omgeven door heggen of houtwallen) komen
hier veelvuldig voor.
 
 
 

Enkele voorbeelden van het een en ander:
Beemd
De Pèrdebeemd, de Pastoêrsbeemd en de Bos-
beemd.
Broek/Brook
Schandelsbrook,Veldes- of Vorstenbrook en Aarts-
brook.
Baant
Ingelenbaant, Staartbaant, Koebaant, Lakerbaant,
Vilgertbaant, Roddebaant, Hekbaant, Pastoêrsbaat,
Kruiskesbaant, Sleepbaant, Brugebaant, Diepebant
etc.
Kamp
Ziebekamp, Wilskamp, Batsekamp, Voêlekamp,
Kâorekamp, Deeperkamp, Hondekamp, Sevenum-
sekamp, Santerskamp, Stegerkamp, Hermeskamp,
Bèkerkamp etc.
 

Verder staan op de kaart vrij veel namen van
boerderijen. Ook daar noem ik er een aantal van:
Alt Knopse, Wel te vreden, Buimkes, Piete, Kuubkes,
Theunisse, De Klef-Klefse, Hermus, Jaôpiks, Koone,
Thissen, Bos, Ziebe, Eggers, De Blaeckhôf, Benders,
Hube, De Foêt, Lankers, Wils, Naate, Karbins,
Lange, Sjange, Miês, Pômpe, Fermetet etc.
 
Al met al mogen we blij zijn dat Twan destijds heel
veel informatie heeft verzameld en dit op een
overzichtelijke kaart heeft verwerkt.
Zodoende kunnen liefhebbers nu en in de toekomst
terugkijken hoe Velden in vroegere tijden in elkaar
heeft gezeten.
 
Bron: Boek ‘Velde tussen grens en Maas’
Ger van Rensch

Humor
Neet te geluive, zag Nel taege eur vriendin Gerrie,
op ein zeker moment bleef ik midden op de rieks-
waeg stil staon met miene auto. Wie kan dat dan,
vroog Gerrie? Nou, zag Nel, ik merkte as dat ik genne
benzine mier in de tank had. Maar megje, zag
Gerrie waer, wat hebste toch waer ein geluk gehad
maar good das dich dao verstand van autos hebs,
ik waas gewoeën door gereje.
 

Zeg Bert, zag Jan ‘s morges op ut werk taege zien
collega, wets dich ok dat kussen blindheid veroer-
zaakt? Nae, zag dae collega, dao is mich niks van
bekend, wao wetste dat van? Luuster, zag Jan, ik
heb gistere ein megje van twintig jaor gekust en
vanaaf daen daag kan ik mien vrouw neet mier zeen.
 
Frans Theeuwen
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Uit de bestuursvergadering van 4 oktober 2017
Frans Vousten meldt dat hij 4
nieuwe leden heeft ingeschre-
ven.
 
De ingediende enquêteformu-
lieren (12 stuks) worden be-
sproken. Enkele voorstellen

worden verder uitgewerkt of er wordt met betref-
fende persoon die het formulier heeft ingediend
contact opgenomen.
 
Op 28 november 2017 zal de Toneelgroep uit Horst
een toneelvoorstelling verzorgen van 2 keer 45
minuten in de BMV in Velden. De rest van de middag
vindt een gezellig samenzijn plaats. Deze middag is
bedoeld voor alle KBO-leden. Extra aandacht zal
worden gegeven aan de vele vrijwilligers van de KBO
Velden.
 
Op 27 maart 2018 wordt er voor de besteding van
het budget Velden Samen Schoon (€ 1.000,-) een
interessante en informatieve middag voor senioren/
ouderen gehouden. Onder andere komt valpreven-
tie en dementie aan bod. Een kleine commissie werkt
het definitieve  programma uit.
 
In de vorige Nieuwsbrief is een oproep geplaatst
voor 2 nieuwe leden voor de reiscommissie. Leden
kunnen zich hiervoor aanmelden. Tot nog toe heeft
zich niemand definitief aangemeld. Blijft de situatie

zo dan benadert het bestuur enkele leden om dit
mogelijk een of meer jaren op zich te nemen.
 
Besproken wordt een voorstel van de stuurgroep
biljarters met betrekking tot een kostenbegroting
voor de komende jaren.
 
De KBO Velden heeft zich -voor het verstrijken van
de termijn van 1 oktober 2017- aangemeld voor de
Museum Plus Bus. Op een later tijdstip krijgen we
bericht of we al dan niet in aanmerking komen voor
een gratis uitstapje naar het Rijksmuseum. Het
bezoek aan het Museum is bedoeld voor mensen die
niet meer goed ter been zijn en een museum niet
zelfstandig kunnen bezoeken.
 
Voor de klussendienst heeft zich 1 persoon aange-
meld. Het bestuur ziet graag de klussendienst nog
uitgebreid met 1 persoon. Bestuur kijkt nog binnen
het ledenbestand.
 
De activiteit koersballen heeft iets te weinig leden.
Zodoende kan de activiteit niet/nauwelijks meer
kostendekkend worden georganiseerd. Nieuwe
leden op vrijdagmiddag zijn welkom. Het bestuur
met de organisatie van het koersballen kijken naar
een oplossing.
 
GvR.
 

Activiteiten in nov. en dec.

1 november Bestuursvergadering
1 november Kienmiddag
7 november Fietsmiddag
15 november Kienmiddag
21 november Fietsmiddag
5 december Fietsmiddag
6 december Bestuursvergadering
6 december Kienmiddag
19 december Kerstmiddag
20 december Kienmiddag

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 maanden
november en december weergegeven.
 

Uitnodiging toneelvoorstelling
Op dinsdag 28 novem-
ber, aanvang 14.00
uur, is er een toneelvoor-
stelling in De Vilgaard. De
inmiddels bekende to-
neelclub 60plus uit Horst

zal deze middag voor u optreden. Ze trakteren u op

twee komische stukjes, te weten: 'Piet op vrejers-
veut' en 'De Fokdaag'. Het belooft dus weer een
gezellige middag te worden. Consumpties zijn voor
eigen rekening. Wij rekenen op een grote opkomst.
Dus: kom en geniet.
 
Bestuur KBO afd. Velden

Onbevangen fotografie door
kinderen

Deze afbeelding van de
‘hartvormige halve noot’
is gemaakt door een jong
kind. Omdat kinderen nog
niet bezig zijn met het
maken van 'mooie' foto's
of zich bekommeren over
wat iemand anders van
hun foto zal vinden, geeft

dit ze een bepaalde onbevangenheid bij het foto-
graferen. Ze fotograferen alles vanaf een heel ander
standpunt dan volwassenen. Ze zijn nu eenmaal een
stuk kleiner en fotograferen dikwijls ook iets waar
volwassenen geen aandacht aan schenken.
 
GvR
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Jaarlijkse Fietsbedevaart naar Kevelaer 

 
Op zondag 8 oktober is de jaarlijkse fietsbedevaart
naar Kevelaer gehouden; dit jaar voor de zevende
keer. Rond 11.30 uur vertrekken negen fietsers,
waaronder pastoor Müller richting de bekende
Duitse bedevaartplaats. Een tocht van zo’n 22 kilo-
meter met fraai maar fris herfstweer. De route
verloopt via de Hamert / Pannenkoekenhuis. In
Twisteden is een korte stop om een zelf meegeno-
men lunch te nuttigen. Veel tijd voor die pauze is er
overigens niet, omdat de start van het programma
in Kevelaer gepland is voor 13.30 uur. Kevelaer viert
dit jaar het 375-jubileum als Maria bedevaartsoord
en dat brengt een grotere toestroom van pelgrims-
groepen met zich mee. Vandaar heeft de organisa-
tie in Kevelaer een strakke planning moeten toepas-
sen. De laatste vijf kilometers van Twisteden naar
Kevelaer wordt stug doorgefietst, zodat de Velden-
se fietsers rond kwart over een arriveren bij de
Kapellenplatz. Daar worden de fietsen geparkeerd
in een stalling bij het plein.
Snel door naar de Kaarsenkapel waar de dienst om
13.30 uur begint. De rozenkrans wordt gebeden,
lezing met preek van pastoor, gevolgd door een kort
lof. Hieraan neemt ook een vijftiental Veldenaren
deel, die op eigen gelegenheid naar Kevelaer zijn
gekomen. Na een bezoekje aan de Genadekapel
wordt in het nabij gelegen Forum Pax Christi de

kruisweg beleden. Na de tijd van bezinning is er tijd
voor ontspanning, die ieder naar eigen keuze invult:
ofwel ‘Kaffee mit Kuchen’ in een van de vele hore-
cagelegenheden of een wandeling door het stads-
centrum. Rond kwart over vier vertrekken de fiet-
sers voor de terugreis naar Velden, waar ze om
17.30 uur aankomen.
 
De fietsbedevaart is in 2011 voor de eerste keer
gehouden. Oktober is van oudsher een Mariamaand
en vandaar is gekozen voor de eerste of tweede
zondag in deze maand. Jaarlijks komt bij gelegen-
heid van het feest van St.-Andreas de Pilgergruppe
uit Kevelaer naar Velden en met de fietsbedevaart
is er ook een initiatief om als groep vanuit Velden
naar Kevelaer te gaan. Vroeger gebeurde dat ook
wel; zo maakte de Mariacongregatie in Velden
jaarlijks een pelgrimage naar Kevelaer maar dat is
al lang geleden. Met het oog op de band tussen
Velden en Kevelaer is dan ook telkens een verte-
genwoordiging van de Pilgergruppe bij de religieuze
vieringen tijdens de fietsbedevaart in Kevelaer
aanwezig.
 
Zoals al vermeld, viert Kevelaer dit jaar haar 375-
jarig bestaan als genadeoord. Op 1 juni 1642 werd
een kleine plaquette met een als wonderbaarlijk
beschouwde afbeelding van de Maagd Maria in een
zuil op het plein in Kevelaer geplaatst; dat is de
bekende Genadekapel, gebouwd in 1654. Hiermee
werd gehoor gegeven aan de opdracht die marskra-
mer Hendrick Busman van de H. Maagd zelf zou
hebben gekregen een kapelletje te bouwen aan haar
toegewijd. De afbeelding van Maria is bekend als de
‘Troosteres der Bedroefden’. Al gauw na de plaatsing
in 1642 kwam de pelgrimage op gang en werden
genezingen gemeld. In 1647 erkende de kerk acht
van deze genezingen als wonderbaarlijk. Dat ge-
beurde tijdens de ‘Synode van Venlo’. In die tijd
behoorde Kevelaer -net als Venlo en Velden- tot het
Gelders Overkwartier en maakte daarmee deel uit
van de Zuidelijke Nederlanden. In de afgelopen 375
jaar is Kevelaer uitgegroeid tot een pelgrimsoord,
dat jaarlijks door 1 miljoen mensen wordt bezocht.
Opmerkelijk: de pelgrimstocht vanuit Kevelaer naar
St.-Andreas in Velden dateert al van omstreeks
1570 en is daarmee van oudere datum dan de
Maria-verering in Kevelaer.
 

Um euver nao te dinke… 
As dienen druim groeët genog is, dan kunnen dien vijanden um neet taegen halden.
Wilste gaer nae zegge? Dan moste zuunig zien op dien jao weurd.
Door ongelukkig te zien um waste neet hebs, duiste wal bederve euver waste wal hebs.
De minselijke geist is net ein parachuut, haen werkt allein as dae aope is.
Waen te vreeije is met waste hebs, is de riekste mins dae duit laeve.
As eine poeët onder diene stool aafbrikt, moste van wat euver blief maar ein kruk make.
Ut is neet de last dae dich duit belasten, maar de manier waorop daste daen duis drage.
 
Frans Theeuwen
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Klusjesploeg SV Velden op stap
Veel van onze KBO-
leden doen in hun
vrije tijd nu en dan
vrijwilligerswerk. Feit
is dat vrijwilligers in
de huidige samen-
leving nauwelijks
meer zijn weg te
denken. Zo noem ik
bijvoorbeeld het on-
derhoud op het

Theo Lommen sportpark in Velden. Wekelijks ste-
ken vele vrijwilligers van de afdeling voetbal veel
tijd en moeite in het onderhoud en alles wat daarbij
hoort. De afdeling golf heeft een eigen groep vrij-
willigers die de golfbanen, greens etc. onderhouden.
Zeker nu de gemeente voor privatiseren kiest,

komen er meer en meer taken bij de vereniging SV
Velden terecht. Om de contributie voor alle leden zo
laag mogelijk te houden is het voor de vereniging
SV Velden zaak om zo veel mogelijk onderhoud of
klusjes in eigen beheer te doen.
 
Het klusjesteam van de afdeling voetbal bestaat uit
11 personen. Alles geschiedt op vrijwillige basis. Een
keer per jaar organiseren zij een fietstocht met
daaraan verbonden een activiteit. Dit jaar werd op
donderdag 21 september een fietstocht van 45 ki-
lometer gehouden met als activiteit een wedstrijdje
minigolf in Arcen. Op de foto ziet u een 5-tal KBO-
leden in actie tijdens dit partijtje.
 
Ger van Rensch
 


