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Boeiende themamiddag
Slaapproblemen bij ouderen is het thema dat op
dinsdag 3 september uitgebreid uit de doeken wordt
gedaan. Iedereen kent dat wel: je kunt niet in slaap
komen, de minuten kruipen voorbij, de nacht lijkt
eindeloos en ’s morgens ben je niet uitgerust. Zo
schetst Hermien Kamphuis het beklemmende ge-
voel als je de slaap niet kunt vatten. Ton Coenen,
een van de erkende ‘slaapdeskundigen’ van Neder-
land, neemt de 40 aanwezigen mee in deze com-
plexe problematiek.
 

 
De geboren en getogen Baarlonaar Ton Coenen
verdiept zich al decennialang in het wonderlijke
functioneren van het menselijk brein. Vanaf zijn
studietijd in Nijmegen, eerst als bioloog en daarna
ook als psycholoog is hij meer en meer gefascineerd
geraakt door het natuurlijke proces van het slapen.
Coenen was verbonden aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen, waar hij doceerde en jarenlang her-
senonderzoek heeft gedaan. Inmiddels is hij als
gepensioneerd professor (ofwel emeritus hoogle-

raar) nog altijd actief op zijn vakgebied; hij geeft
lezingen en bezoekt buitenlandse universiteiten
waar hij gastcolleges verzorgt.
 
We weten het allemaal, zo begint Ton Coenen zijn
inleiding: slapen is noodzakelijk om te herstellen
van onze dagelijkse bezigheden. Slapen houdt het
brein schoon, is goed voor het geheugen en ver-
sterkt ons immuunsysteem. Goed voor lichaam en
geest dus. Slapen wordt gestuurd door onze ‘biolo-
gische klok’: als het donker wordt daalt onze li-
chaamstemperatuur en dat leidt tot slaap. Omge-
keerd stijgt onze lichaamstemperatuur bij het
morgenlicht en dat leidt tot wakker worden.
 

 
Ouderen klagen nogal eens over een slechte nacht-
rust, maar realiseren zich niet altijd dat ze een ander
levensritme hebben dan vroeger, waardoor ook het
slaappatroon verandert. Zo hebben jonge mensen
met langere en intensieve activiteiten overdag,
genoeg aan een korte, diepe slaap. Ouderen met

Muziekmiddag 1 oktober a.s.
Op dinsdag 1 oktober a.s. bie-
den we een muzikaal program-
ma voor de leden van KBO
Velden. Deze middag zal wor-
den opgeluisterd door de groep
"De Vrolijke Notenkrakers" uit
Venray. Deze enthousiaste

groep muzikanten brengt een breed en aantrekkelijk
repertoire. Van ballads, dansmuziek, meezingers tot

romantisch klassiek. Ook variété en sketches horen
erbij. Het belooft dus weer een gezellige middag te
worden. Aanvang: 14.00 uur in BMV De Vilgaard.
Entree vrij. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Wij rekenen op een grote opkomst.
 
Kom en geniet!
 
Bestuur KBO Velden
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Scholsen Ties kump thoes

Tijdens de Dorpsfeesten werd op zondagmiddag 15
september de thuiskomst van Scholsen Ties gevierd.

Aanleiding is dat het speciaalbier Scholsen Ties
vanaf mei dit jaar weer in Velden wordt gebrouwen
in de ambachtelijke brouwerij Herder Bier van John
Deenen. Precies 100 jaar nadat Ties zelf zijn laatste
bier brouwde, heeft Velden weer een brouwerij.
Dorpsfeesten Velden presenteerde de thuiskomst in
samenwerking met Herder Bier, fanfare, schutterij
en toneelclub.
Op de foto Pieter Duijf, ‘Scholsen Ties’ en Gir Lucas-
sen. Pieter Duijf heeft de historie van het Scholtis-
huis beschreven. Enkele jaren geleden was hij na-
mens Streekmuseum Hansenhof initiatiefnemer tot
het maken van een Veldens bier als eerbetoon aan
de laatste ambachtelijke brouwer, Scholsen Ties.
Gir Lucassen (Gir ván Scholse Wiel) is geboren en
getogen in het Scholtishuis en heeft Ties persoonlijk
goed gekend.
 

minder activiteit overdag slapen weliswaar vaak
langer, maar niet diep genoeg. Juist door te weinig
activiteit neemt de diepe slaap af; je wordt ’s nachts
vaker wakker en het kost meer moeite om in slaap
te komen. Een verminderde slaap hoort bij de
leeftijdsgebonden klachten. Veroudering blijft nog
altijd een mysterieus proces waarvan we ondanks
alle onderzoek wereldwijd het fijne niet weten.
Grotendeels ligt de mate van afname van lichaams-
functies besloten in onze genen.
 

Veel slaapproblemen ontstaan door een te grote 
‘brein-activiteit’: peinzen en piekeren. Dan wordt er
nogal eens naar een slaapmiddel gegrepen. Coenen
bestempelt deze valiumhoudende middelen als ‘de
zonnebril voor de ziel’. De werking wordt bovendien
bevorderd door het grote vertrouwen dat mensen
in deze middelen hebben. De nadelige effecten
liegen er echter niet om: spierverslapping, waardoor
een grotere kans op vallen ontstaat. Ook moet er
meer moeite worden gedaan om alert te blijven.
Slaapmiddelen tasten bovendien het geheugen aan.
De grootste valkuil is dat je er gemakkelijk aan went,
waardoor een steeds grotere dosis nodig is. Terug-
houdendheid in het gebruik van slaapmiddelen is
dan ook gewenst.
 
Voorts wordt nog even aandacht besteed aan onder
andere snurken en het slaap-apneu. Deze leiden
eveneens tot klachten, die toenemen bij het ouder
worden. Maar wat nu te doen om al deze klachten
het hoofd te bieden?
 
 
 
 

Daar heeft de ‘slaapprofessor’ wel een aantal advie-
zen voor.
 
- Hanteer regelmaat in de bedtijden, zowel voor het
slapen gaan als het opstaan. Zorg voor     ontspan-
ning in de avonduren, bij voorbeeld met muziek,
lezen, TV kijken, ontspanningsoefeningen. Kortom:
vermijd storende gedachten;
 
- Voldoende activiteit overdag is belangrijk. Een
fysiek actief brein houdt je langer gezond en lijkt
tevens een goede bescherming tegen dementie. Zeg
maar een gezonde geest in een gezond lichaam;
 
- Houd maximaal acht uur slaap aan. Te veel aan
slaap leidt al gauw tot vermoeidheid, moeilijk op
gang kunnen komen en daarmee inactiviteit;
 
- Geef structuur aan de dag, waardoor je bezig bent
en blijft. Het brengt tevens ontspanning en ‘rust in
het hoofd’;
 
- Beperk ‘dutjes’ tot een minimum. Slapen overdag
werkt het minder goed slapen in de nachtelijke uren
in de hand.
 
Tot slot: zorg voor een goede slaapomgeving: een
koele ruimte met voldoende ventilatie, donker (e-
ventueel voorzien van een nachtlampje) en gebruik
schoon en vocht opnemend beddengoed.
 
Natuurlijk is het niet zo dat met al deze adviezen
slaapproblemen van de ene op de andere dag van
de baan zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we er niet
aan kunnen doen wat mogelijk is. Belangrijkste
boodschap is in ieder geval: actief blijven en ont-
spannen leven. Aan het einde van deze heldere en
onderhoudend gepresenteerde inleiding wordt ie-
dereen -gewapend met de opgedane inzichten- al-
vast een goede nachtrust toegewenst.
 
HL
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Smaakt eten in een vliegtuig anders dan normaal?
Jazeker, en dat komt niet omdat er geen smaakma-
kers in vliegtuigeten zitten. In een vliegtuig zit je
op zo’n tien kilometer hoogte, waar de luchtdruk
laag is. Daardoor verandert je smaakbeleving e-
norm. Onderzoekers van het Duitse Fraunhofer
Geselschaft testten dat in 2010 in een lab, ingericht
in een romp van een Airbus A 310-200. Ze bootsten
de luchtvochtigheid en de luchtdruk in een vliegtuig
na en vroegen proefpersonen zich aan normale
maaltijden tegoed te doen. Wat bleek? De passa-
giers proefden tot 30 % minder zout en zoet. De
smaken umami (hartig) en zuur proefden ze juist
heftiger. De onderzoekers denken dat dat komt

doordat de luchtdruk in het vliegtuig lager is dan
aan de grond. Als gevolg daarvan zit er minder
zuurstof in je bloed en daar zijn smaakpapillen
gevoelig voor. Ze raken erdoor in de war. Bergbe-
klimmers hebben vergelijkbare klachten hoog in de
bergen, waar de luchtdruk ook lager is. Wat daar-
naast speelt, is dat de luchtverversing de lucht in
een vliegtuig kurkdroog maakt. Daardoor drogen de
slijmvliezen in je neus uit, waardoor je slechter ruikt
en proeft.
 
Ben Gelaudemans                          Bron Quest
 

Dansmiddag Swinging Sunday Lomm
Zoals wij al eerder hebben laten
weten, is er dit najaar geen Sinten-
dris dansmatinee bij ons in Velden.
Dit in verband met de geringe deel-
name en de toch wel hoge kosten
van deze dansmiddag. Tijdens ons
jaarlijks overleg met de KBO’s van
Arcen en Lomm is het idee ontstaan
om gezamenlijk een dansmiddag
voor KBO-leden te organiseren,
zodat de dansliefhebbers toch aan
hun trekken komen. Dit idee is ver-

der uitgewerkt door KBO Lomm en dus kan er
worden gedanst in het gemeenschapshuis in Lomm.
Joekskapel Tuûnke Liëger organiseert deze middag

en ze hebben een mooi programma opgesteld.
Entree is gratis. Om 14.30 uur wordt er gestart met
afwisselende muziek van Tuûnke Liëger. Zangeres
Christel uit Venlo zorgt voor de zang, en de AB-Band
zal voor blues, rock en pop zorgen. Om beurten
zullen zij voor u spelen en zingen. Het wordt een
gezellige middag met leuke muziek uit alle genres:
pop, rock, blues, walsen, foxtrots en tango’s. Kort-
om, de ideale dansmuziek. Zelfs als je niet direct
een dansliefhebber bent, is deze gezellige muzikale
middag beslist de moeite waard.
 
Noteer alvast de datum: 
zondag 27 oktober van 14.30 - 19.00 uur
Swinging Sunday in de Pastoorshof in Lomm.

Um euver nao te dinke...
Hoe baeter daste as mins bis, hoe moeijleker ut is
um andere van slechtheid te verdinke.
 
Efkes kieke, ein weurdje, eine stille wink! mekaar
zoeë kenne is ein geschink.
 
De gelukkigste mins is dae, dae ut dinkt te zien.
 
Kiek neet te vuel in den verleejen tied… maar kiek
veur oet.
 
Dao is niks wao zoeë vuel tied in geit zitte as in nao
dinke.
 
Waen zich zelf kint veroerdeilt nemus.
 

Net wie ein zonnestraol ein bloom duit aopene, kan
ein vrintelijk waord ein gezeech doon straole.
 
Wat ein kadoo waert is wuurt neet bepaold door de
pries.
 
Ein vrintelijk waord hoef neet vuel tied te koste,
maar de klank dao van deurt hieël lang.
 
Kiek um dich haer en de zoeëls zeen dat de meiste
dinge groeëter zien.
 
Vrinden zie die minse die dich in dien hart rake en
eder laeve bliejer make.
                                                  Frans Theeuwen
 

Popkor’n Bravoure 2019: speciaal aanbod voor KBO-leden
Op zaterdagavond 2 no-
vember (aanvang 20.00
uur) en zondagmiddag 3
november (aanvang 14.00
uur) a.s. presenteert Pop-
koor Bravoure Popkor’n
2019. Dit concert heeft als
thema ‘Colors’. Zang-
groep Angels Rule werkt
mee aan het programma

en het geheel wordt begeleid door een vierkoppig
combo. Entree: € 10,-. Speciaal voor KBO-leden
geeft Bravoure een korting van € 1,- op de toegangs-
prijs. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Het Wapen van
Velden. Ook biedt Bravoure een gratis vervoersser-
vice aan mensen die niet mobiel zijn. Ophalen en
thuisbrengen binnen een straal van 15 km. wordt
geregeld als u een mailtje stuurt naar:
p.j.meuwissen@home.nl .
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Kippenhouderij in beeld
Al eeuwenlang scharrelt er pluimvee rond op de
Limburgse boerenerven. Vooral bedoeld voor zelf-
voorziening van eieren en op zijn tijd een kippen-
boutje. Vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw komt
het houden van kippen in een stroomversnelling.
Velen zullen er nog volop herinneringen aan hebben,
zeker bij het zien van de plaatjes in deze collage.
 
Het blijft een leuk gezicht, die scharrelende kippen.
Zoals die van Adela Peters – Strücks bij haar huis
aan de Rijksweg. Toch vergt het verzorgen van
kippen het nodige werk. Vaak is het de taak van de
boerin en de jeugd: eieren rapen, voeren, water
geven, ’s avonds controleren of alles in het hok in
orde is en noem maar op.
 
In vroegere dagen was het lastig om de eieren die
het boerengezin niet zelf nodig had, te verkopen.
Afzetkanalen hebben heel lang ontbroken. Dat
verandert pas bij de opkomst van de landbouw-

coöperaties. Na enkele opeenvolgende crisisperio-
den slaan landbouwers de handen ineen door het
oprichten van coöperaties om hun belangen te be-
hartigen. Zo ontstaan in Velden tussen 1901 en 1913
in rap tempo een boerenbond, de boerenleenbank,
melkfabriek, de eierbond en een tuinbouwvereni-
ging. De in 1911 opgerichte Eierbond (officieel:
Pluimveehoudersvereniging St.-Andreas) regelt de
afzet van eieren naar de Venlose veiling. Toch gaat
het bedrijfsmatig houden van kippen in Velden pas
toenemen vanaf ongeveer 1935. Een ontwikkeling
die na de oorlog doorgaat, mede door overheidssti-
mulering en voorlichting door de standsorganisaties
(in Limburg de LLTB). Zo kunnen met subsidie ‘ko-
loniehokken’ (kleine houten hokken) worden aan-
geschaft; een vorm van groepshuisvesting voor
kippen. We zien er enkele staan op foto …….
 
Ook het opfokken van kuikens tot jonge hennen
(pölle) is arbeidsintensief.
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Het jonge grut moet goed warm worden gehouden.
Dat gebeurt met een ‘kunstmoeder’, een soort
straalkachel onder een zinken kap. Rondom de
ruimte voor de kuikens wordt een afscheiding ge-
maakt van stro of karton. De bodem is bedekt met
turfmolm. Naarmate het warmer wordt onder de
gloeispiralen gaan de kuikens in een grotere cirkel
verder van de warmtebron af zitten. Een kwestie
van goed in de gaten blijven houden.
 
In het begin van de jaren ’50 telt Velden zo’n 120
kippenhouders. Samen hebben ze ongeveer 4.000
kippen. De eieren worden aangeleverd bij het ver-
zameldepot van Berden Tinus aan de Rijksweg (ter
hoogte van Rijksweg 122). Daar vindt het schouwen,
sorteren en inpakken van de eieren plaats. De foto
linksonder, afkomstig van het Heemkundig Genoot-
schap te Castenray, laat dit zien. Tinus krijgt bij dit
werk assistentie van Marieke en Kitty Martens. Tot
in de oorlog worden de gesorteerde en in kisten
verpakte eieren per tram naar Venlo vervoerd; na
de oorlog gebeurt het transport per vrachtauto.
Later neemt Jan Vosbeek dit werk van Tinus over
en vanaf 1955 heeft de eierbond een eigen lokaal
als aanleverplaats in het nieuw gebouwde ‘lager’
van de Boerenbond aan de Rijksweg.
 

In november 1961 viert de ‘Eierbond’ waar Frans
Engels dan voorzitter van is, het gouden bestaans-
feest. Het centraliseren van de eierveiling in Roer-
mond korte tijd later, bezegelt het lot van de Vel-
dense Eierbond. Vanaf dat moment worden de eie-
ren rechtstreeks bij de pluimveehouders opgehaald.
Eerst nog in houten kisten van 500 stuks, daarna in
kisten van 360 stuks.
 
De jaren ’50 en ’60 staan in het teken van schaal-
vergroting. Door mechanisatie wordt het gemakke-
lijker om grote aantallen kippen te houden. Voeder-
silo’s doen hun intrede, de bedrijfsvoering wordt
verbeterd en er komen betere pluimveerassen. Om
in de toch al grote hokken ruimte te besparen, zitten
de kippen eerst op draadrooster, daarna komt de
inmiddels verbannen legbatterij in zwang. Door
specialisatie doen veel landbouwers afstand van hun
kippen. Slechts enkele grotere kippenbedrijven
blijven over. Intussen is er geen pluimveebedrijf
meer in Velden. Wel zijn er steeds meer mensen,
die voor zichzelf een paar kippen houden; net als
vroeger. En zo is de cirkel weer rond.
 
HL

Liedjes van de herfst
Liedjes van de herfst
zijn altijd somber,
zijn gemaakt van
okers en van omber.
 

Toch ken ik septembers
met een gouden glans,
toch zijn er novembers
met een toverdans.    
                       

tekst Toon Hermans, ingezonden door MJP.  

KBO Velden doet mee aan Rabo ClubSupport
Zoals u in de vorige
Nieuwsbrief heeft kunnen
lezen, doet KBO Velden
ook dit jaar mee met de
Rabo ClubSupport actie.

Deze actie levert direct geld op voor de deelnemen-
de verenigingen. Alle leden van de Rabobank mogen
5 stemmen uitbrengen op verenigingen welke zij
een warm hart toedragen. Maar in tegenstelling tot

vorig jaar kunt u van die 5 stemmen er 2 op dezelf-
de vereniging uitbrengen. De overige 3 stemmen
moeten dan verdeeld worden over 3 andere vere-
nigingen. U kunt dus 2 keer stemmen op KBO Vel-
den. Stemmen kan tussen 27 september en 11
oktober a.s. Leden van de Rabobank ontvangen vóór
27 september een brief met een persoonlijke code
om te kunnen stemmen.
KBO Velden rekent op uw stemmen!
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Geslaagd Sentiment in de Tent
Prachtig weer, een grote opkomst en een leuke
sfeer. Dat zijn de ingrediënten voor een prima start
van Sentiment in de Tent, de opvolger van de in-
middels vertrouwde Seniorenmatinee. Bart van den
Hombergh heet namens de organisatie van de
Dorpsfeesten iedereen welkom op dit muzikale
festijn tijdens de 41e editie van de Veldense Dorps-
feesten. Het programma is tot stand gekomen in
samenwerking met KBO Velden.
 
De ruim 200 aanwezigen krijgen een gevarieerd
muziekprogramma inclusief een lunch voorgescho-
teld. Ben Gelaudemans presenteert dit lunchconcert
op zijn eigen frisse en spontane manier. De Raven-
vennerkapel mag om 11.00 uur de aftrap doen. De
muzikanten spelen een afwisselend programma uit
eigen repertoire, waarin ze de bezoekers verrassen
met allerlei bekende en minder bekende nummers
uit de afgelopen -pakweg- 35 jaar. Met zang van
Herm Rothoff en Joyce van Hees uiteraard. Een apart
optreden is er van het Veldense talent Fleur van
Melick die hard op weg is om met haar zang furore
te maken. Dan is het tijd voor de lunch. Ook die
hoort bij de nieuwe formule. Tevens een goede
gelegenheid aan de tafels om gezellig met elkaar bij
te praten onder het genot van een kopje soep met
broodjes. Na de lunch is de hoofdact aan de beurt:
een optreden van het Forever Young Collectief uit
Venlo onder de bezielende aanvoering van muzikaal
leider Anya Straatman. Zij hadden zich al van hun
enthousiaste kant laten zien door in polonaise langs
de tafels te trekken tijdens een van de nummers
van de Ravenvennerkapel. Begeleid door hun eigen
combo storten deze ongeveer 50 ‘rockende oldti-
mers’, zoals ze zichzelf noemen, zich op popklassie-
kers. De groep met een gemiddelde leeftijd van

maar liefst 75 jaar geeft al swingend vol gas in hun
show. Evergreens uit het rock- en popgenre, met
onder andere melodieën van The Beatles komen aan
bod. Hun optreden bestaat uit twee delen. Na het
eerste deel komen in drie groepen de jongste leer-
lingen van Dansschool Liselotte Gijsen aan bod.
Speciaal voor dit optreden hebben zij een paar
nieuwe dansen ingestudeerd, die met succes worden
uitgevoerd. Intussen maakt Forever Young, waar
ook Leo en Gerda Nabben deel van uitmaken, zich
op voor hun tweede optreden, tevens de afsluiting
van het programma. De kern van hun muzikale
boodschap, verwoord door Anya Straatman is: blijf
jong van hart, kijk naar morgen en geniet van het
mooie dat het leven te bieden heeft. Het gevoelige
‘Lean on me – call me’ dat het koor als toegift brengt,
is tevens het slot van een geslaagde uitvoering van
‘Sentiment in de Tent’.
 
In zijn slotwoord dankt Bart van den Hombergh allen
die aan het programma hebben meegewerkt. Een
bijzonder woordje is er voor Ine Jacobs, die met een
boeket wordt verrast als dank voor de goede sa-
menwerking tussen KBO en Dorpsfeesten bij het tot
stand komen van het programma. KBO Velden heeft
een wezenlijke bijdrage geleverd aan de samenstel-
ling ervan. Met z’n allen kunnen we terugkijken op
een mooi evenement. Dat blijkt ook wel uit de goede
reacties van de bezoekers na afloop. Voor herhaling
vatbaar, zo is de conclusie. Intussen is buiten de
zeepkistenrace van start gegaan waar opa’s en
oma’s nog even de prestaties van hun kleinkinderen
kunnen bewonderen.
 
HL

Uit de bestuursvergadering van 4 september 2019
Frans Vousten heeft in de afgelopen tijd vier nieuwe
leden ingeschreven.
 
Terugblik op de themamiddag ‘Slaapproblemen bij
ouderen’: er is een boeiende uitleg gegeven over
deze problematiek in begrijpelijke en onderhouden-
de taal. Hoewel praktische oplossingen bij slaappro-
blemen niet altijd voor de hand liggen, is het wel
nuttig om je bewust te zijn van de problematiek.
 
Op zondagmiddag 27 oktober a.s. organiseert
Joekskapel Tuûnke Liëger in Lomm de dansmatinee
‘Swinging Sunday’. Vanwege de teruglopende be-
langstelling is er in Velden geen dansmiddag.
Daarom worden onze leden geattendeerd op dit
sfeervolle dansevenement in Lomm. De entree is
gratis.
 
Muziekmiddag dinsdag 1 oktober a.s. wordt voor-
bereid. Deze middag is bedoeld voor alle KBO-leden
en met name voor onze vrijwilligers. Meer informa-
tie in deze Nieuwsbrief.

Van Basisschool De Startbaan is de vraag gekomen
om een middag in de Sporthal te organiseren, waar
schoolkinderen onder begeleiding van enkele men-
sen van de koersbalgroep van KBO Velden kennis
kunnen maken met deze sport. In samenspraak met
de koersbalgroep wordt bekeken hoe dit kan worden
ingevuld.
 
In het weekend van 2 en 3 november a.s. houdt
Popkoor Bravoure haar Popkor’n Concert in BMV De
Vilgaard. Aan leden van KBO Velden wordt een
korting van € 1,- geboden en de mogelijkheid van
een afhaal- en thuisbrengservice. Een mooi initiatief
dat KBO Velden graag ondersteunt.
 
Voor de actie/afsprakenlijst van deze vergadering
zie www.kbovelden.nl, subgroep ‘verslagen verga-
deringen’.
 
 
HL            
11 sept. 2019
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Activiteiten in oktober

  1 okt. Muziekmiddag
  1 okt. Fietsmiddag
  2 okt. Bestuursvergadering
  2 okt. Kienmiddag
15 okt. Fietsmiddag
16 okt. Kienmiddag
27 okt. Swinging Sunday Lomm
30 okt. Nieuwsbrief/Magazine KBO-PCOB

Bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek
en koersballen vinden wekelijks op vaste tijden in
BMV De Vilgaard en de Rozenhof plaats. Onder-
staand de data van de overige activiteiten voor de
maand oktober weergegeven.
 

`t Paradies
Gaef mich dien hand, dán gaon we same,
nar en baeter röstiger aord.
Of dát nou Venlo is of Taegele,
`t Vors, of Schandele of de Voort.
 
Gaef mich dien hand, dán gaon we same,
werke aan en baetere aerd,
mit vrede, vrindschap en geluk,
weej minse zien dát toch wal waerd?
 
Gaef mich dien hand, dán gaon we same,
op zeuk nar en paradies,
dát zulle weej bes same vinge,
dát mák mich ech, gaar naemes wies.
 
Jan Arts 2009
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Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 30 oktober 2019   

Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@ziggo.nl
Cor van der Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl

Voor overige contactpersonen: zie Jaarprogramma.

Verschijningsdata 2020 Magazine/Nieuwsbrief KBO Velden 
Het Magazine KBO-PCOB verschijnt 10x per jaar bij alle leden van de KBO en de PCOB. Gelijktijdig met
dit blad ontvangen de KBO-leden in Velden -op woensdag- de eigen Nieuwsbrief.

januari  29 januari  
februari    4 maart  
maart  25 maart  
april  29 april  
mei  27 mei  

juni  24 juni  
augustus 26 augustus  
september 23 september  
oktober  28 oktober  
november 25 november  
 


