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KBO-leden koninklijk onderscheiden
Drie leden van KBO Velden mochten op vrijdag
26 april jl. een koninklijke onderscheiding
ontvangen: Ger Peeters alsmede Els en Jan
Arts. Zoals het zo mooi heet, heeft het de ko-
ning behaagd hen te benoemen tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. De onderscheidin-
gen werden uitgereikt door burgemeester
Antoin Scholten.  
 
Met drie onderscheidingen dit jaar een ‘royale lint-
jesregen’ in Velden. Alle drie leden van de KBO aan
wie deze eer te beurt viel. Traditiegetrouw is de
bekendmaking en uitreiking op de dag vóór Konings-
dag. Burgemeester Scholten ging die dag op pad
om de 20 gedecoreerden in de gemeente Venlo te
verrassen. Hij startte zijn tour in Velden. Eerst bij
Ger Peeters. Daarna waren Els en Jan Arts aan de
beurt.
 

 
Rond half tien arriveert burgemeester Scholten in
de Schoolstraat bij huize Peeters. Ger is actief als
adviseur van het bestuur en was daarvoor jarenlang
bestuurslid van KBO Velden. Het voltallige KBO-be-
stuur is dan ook aanwezig en ook vertegenwoordi-
gers van de Dorpsraad sluiten aan als bij Ger wordt
aangebeld. Verrast, maar vooral genietend van het
hele gebeuren, krijgt Ger na de toespraak van de
burgemeester de versierselen door hem opgespeld.
 
Aansluitend volgt de uitreiking aan Jan en Els Arts.
Hiervan is ook een delegatie van het KBO-bestuur
getuige. De redactie blikt met de kersverse gede-
coreerden terug op deze heugelijke dag.

Ger Peeters
Met veel plezier kijkt Ger terug op de uitreiking. Zijn
kleindochter had hem uitgenodigd aanwezig te zijn
bij haar ondertrouw en zoon Erik zou Ger om 9.30
uur komen ophalen. Klaar om mee te gaan toen zijn
zoon kwam opdagen, drukte die hem op het hart
om nog maar even te wachten met afsluiten.
 

 
“En toen stond opeens de burgemeester voor de
deur”, vertelt Ger. “Toen wist ik genoeg; dat hadden
ze mooi bekokstoofd”. Voor hem is het een leuke
verrassing en hij heeft volop van deze dag genoten:
“de aanwezigheid van zonen, aanhang en kleinkin-
deren, ’s avonds de serenade door de Fanfare en
het feest samen met de familie; het was geweldig”.
Hij ervaart de onderscheiding ook als een mooie blijk
van waardering. Leuk is het om de dagen erna
spontaan te worden aangesproken en felicitaties te
ontvangen. Vele jaren lang is Ger onder andere als
lid van verenigingen betrokken bij het gemeen-
schapsleven in Velden: als bestuurslid en adviseur
van KBO Velden, lid van de Dorpsraad en inmiddels
al bijna 70 jaar lid van de Fanfare.
 
Van de KBO is Ger lid geworden nadat hij was gestopt
met werken bij Océ. Al vrij snel komt hij in het
bestuur. Alles bij elkaar is hij 12 jaar bestuurslid
geweest; de maximale termijn. In die periode zag
hij de KBO zich verder ontwikkelen tot een grote,
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sterke vereniging. Nog steeds staat hij het bestuur
als adviseur met raad en daad bij. Ook is hij con-
tactpersoon voor de deelnemers aan de MBVO-ac-
tiviteiten.
 

Naast de KBO maakt Ger
vanaf de start in 2010 deel
uit van Dorpsraad Velden,
waar hij graag zijn in-
breng geeft: “De Dorps-
raad zie ik als vertegen-
woordiger van de inwo-
ners van Velden. Het gaat
er vooral om de leefbaar-
heid in het dorp te bevor-
deren. Weten wat er leeft

in het dorp en wat er speelt bij verenigingen, zo doe
je kennis, inzicht en ideeën op. Hierdoor kun je zaken
combineren en advies geven”.
 
De Fanfare loopt als een rode draad door het leven
van Ger. Al van jongs af, na het verlaten van de
lagere school, maakt hij zijn entree bij de tamboers.
“Toen ik begon, waren er nog maar 2 tamboers en
intussen staat er een mooie Drumband, een hechte
groep”. Vele jaren liep hij als tambour-maître
voorop bij de Fanfare. Met veel plezier vertelt Ger
dan ook over ‘zijn’ Drumband. Steevast is hij bij de
repetitie en ook al ‘drumt’ hij niet meer zelf mee,
nog regelmatig wordt zijn mening gevraagd. Vanuit
die betrokkenheid maakt hij ook deel uit van de
commissie die binnen de Fanfare het beleid voor de
toekomst uitstippelt.
 
De koninklijke onderscheiding is een prachtige
waardering voor zijn inzet. Ger: van harte proficiat!
 
Jan en Els Arts
 

 
Een ‘dubbelonderscheiding’ was er voor beiden. Heel
bijzonder dat man en vrouw tegelijk worden onder-
scheiden. Statistisch gezien is de kans groter op het
krijgen van een tweeling. Daar kwam nog bij: Jan
wist het van Els en Els van Jan. Ook hier was het
spelletje goed gespeeld en dus toch een complete
verrassing. Jan vertelt: “toen de burgemeester
binnen kwam, had ik mijn schoenen nog niet aan
en zo had ik volgens de burgemeester de primeur
om de onderscheiding ‘op sokken’ te krijgen”.
 

Geen probleem want als je thuis bent mag je na-
tuurlijk op sokken lopen. Beiden hebben volop ge-
noten van de mooie dag, de vele felicitaties, bezoek-
jes en natuurlijk de serenade van de Fanfare.
 
 

 
Zowel Els als Jan hebben zich jarenlang op allerlei
fronten ingezet. Els noemt o.a. de Goede Doelen
Week. Die heeft ze in 2014 mee opgezet in samen-
werking met de Dorpsraad en de coördinatoren van
de vele afzonderlijke collecten in Velden. Daarvoor
had Els al zo’n 40 jaar gelopen voor vier collectes.
Op dit moment is Els voorzitter van de actie in
Velden. In het verleden was zij ook betrokken bij
het Sinterklaascomité en het Kindervakantiewerk.
Voor de JFK heeft ze ongeveer vijf jaar gekookt op
de zomerkampen. Van de Fanfare is ze een tijdlang
bestuurslid geweest, waarbij ze o.a. de coördinatie
had van uniformen en overige kleding. Ook was ze
trainster van de Volleybalclub, die in die tijd nog
haar trainingen hield in de sportzaal aan de Kloos-
terstraat. Van het bestuur van EVA -de 92 leden
tellende vrouwenvereniging- maakt Els vanaf 2011
deel uit. Ook is Els actief als vrijwilliger bij de Jeu
de Boulesclub, waar ze het schoonhouden van het
clublokaal voor haar rekening neemt. “Je bent er en
je doet het gewoon” is haar motto en dat ze het
graag doet, is wel duidelijk.
 
Jan heeft veel interesses en activiteiten. Zo is hij in
zijn jonge jaren 12 jaar leider bij de JFK geweest.
Intussen is hij al 41 jaar lid van vogelvereniging
Avifauna, waarvan sinds 1982 als secretaris. Ook
de Drumband van de Fanfare kan op Jan rekenen:
onlangs vierde hij zijn 25-jarig lidmaatschap. Drie
jaar was hij bestuurslid van de Fanfare en nu maakt
hij nog deel uit van de Muziekcommissie Drumband.
Vanaf zijn jeugd heeft Jan zich ingezet voor het
Veldens dialect. Zo organiseerde hij de Veldeke
declamatiewedstrijden voor de schooljeugd en was
hij samensteller van het Veldes Waordebaok. Hij
schrijft gedichten, die in vrijwel elke Nieuwsbrief
worden gepubliceerd.
 
Jan en Els bedanken voor alle ontvangen felicitaties.
Ook van onze kant: van harte proficiat!
 
 
HL
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Museum Plus Bus
De aanmeldingsprocedure voor de Museumreis
naar Het Noordbrabants Museum in Den Bosch
op dinsdag 25 juni is afgerond. Gelukkig hebben
we niet hoeven te loten en kunnen alle aanmelders
meegaan.
 

 

Hieronder volgt kort het programma van die dag:
 
09.15 uur  Aankomst Museumbus op de Markt
                (opstapplaats)
11.30 uur  Aankomst bij het museum (koffie)
12.15 uur  Rondleiding
13.15 uur  Lunch
14.15 uur  Gelegenheid zelfstandig rondkijken
15.00 uur  Vertrek uit het museum
17.00 uur  Aankomst op de Markt in Velden.
 
Wij verzoeken iedereen om op tijd -09.15 uur- 
op de Markt te zijn!
Ine Jacobs is contactpersoon voor deze reis. Zijn er
vragen/opmerkingen, neem dan contact op met Ine:
tel. 077-472 9057.
 
Rest ons nog alle deelnemers een fijne en leerzame
dag toe te wensen.
 
Mary, Ine, Marie-José

Um euver nao te dinke...
Zelfvertrouwe kriegste neet door valle te veurkom-
me, maar door te liere nao de val.
 
Dien verleeije kan neet waere veranderd of vergae-
te, dat kan allein maar waere gerespecteerd.
 
Moeije dinge in ut laeve gebeure wannier daste
aafstand neems van ut negatieve.
 
Spanning is wie daste dinks daste zoels motte zien.
Ontspannen is wae daste bis.
 
As ik lach beteikent dat neet dat mien laeve perfect
is, dat beteikend dat ik waardeer wat d’r nou is.
 
Blief wae daste bis as andere dich slecht behandele.

Zurg dat daste kins blieve zoeë as dich bis.
 
Vertrouwe is het zette van den ierste stap zonder
daste de ganse trap gezeen hebs.
 
Kwaod zien is ut zelfde as ut goeije met heite kaole,
de duis dich zelf verbrande.
 
As alles taege zit, dink dan dat ein vleegtuug op duit
stijge beej taege wind, neet met de wind mij.
 
Ut meist leuke waste veur eine andere kins doon is
luustere zonder ein mening te vorme.
 
 
Frans Theeuwen

Open Eettafel Velden: al 10 jaar gezellig samen aan tafel!
Al vanaf 2009 vindt bij
Hostellerie De Maasdui-
nen aan de Markt 15 de
Open Eettafel plaats voor
alle senioren van Velden.
 

Familie Van den Hombergh nam destijds het initia-
tief voor een maandelijkse gezamenlijke Eettafel
voor senioren, en dit werd uiteraard gesteund door
de KBO. Op verzoek van de vaste schare bezoekers
is dit snel daarna uitgebreid naar tweewekelijks, en
ook nu vindt deze Eettafel nog steeds 2x per maand
plaats in het restaurant van De Maasduinen.
Normaal gesproken op iedere 2e en 4e woensdag
van de maand om stipt 12 uur, maar af en toe wordt

er in goed overleg met elkaar gewisseld van woens-
dag. Het menu wisselt ook iedere keer, maar bestaat
steevast uit een gevarieerde 3-gangenmaaltijd in-
clusief een consumptie naar keuze voor een vaste
vriendelijke prijs.
 
Bij de prijs inbegrepen zijn de gezelligheid en het
samenzijn met dorpsgenoten. Misschien wel de
belangrijkste factor van deze Open Eettafel…
 
Schuif gerust eens aan, er is ook plek voor u!
 
Opgave en inlichtingen bij: 
Hostellerie De Maasduinen, tel: 077-356 0170
 

3



Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” 3e Jaargang
nummer 14, van 15 – 30 Juni 1949
 
Liefe  jongens !!!
met heel veel droevenis en grooste
speit moet ik jullie allemaal meede-
deelle alsdat de saalaamander van
de meester van de tweedde klas is

kaapot gegaan want hei lag al smorges vroeg met
de beene in de hoogte en is niet meer bei verstant
gekome en maarrija van opa de bittere zein dien is
met de hersus teege een outo geloope en toen hat
ze een groot gat in de beene en toen heef de dokter
haar in ut ziekehuis dig laatte naaije want anders
hat ze met de agtien jaar ganse verschandelaardi-
seerse beenen en dat was tog fein van die dokter
hé jonges en joepie van de haamaker heef de
voorige week in ut neederlandse elvtal in bleerik 
meegespeeld en hei hat drie goolle kunne maakke
maar hei trapte der alles langs en tog was hei die
dag niet lui hoor jonges maar dat is peg hé en die
arme toon van fried zeine maan is zo hart op zein
voet gevalle dat hei nu wel naar ut ziekehuis moet

en nu zal ik wel allemaal zein kermis gelt kreigen
en vinden jullie dat niet leuk van hem en in genooij
is ut ook een treurigge beweeging gewees bei van
verhaagh want die heef deeze week zein trouwrink
trug gevonden die hat hei in de oorlog verloore toen
der per ongeluk een kalv verongeluktte en nu heef
graatje zondag op bleerokse kermis zein porttemon-
nee verlore hebbe jullie die niet gevondde jonges
als ut der een is die naar melk van stamboekkoeije
ruik dan is ze ut denke jullie daar maar aan en piet
van de koster heef twee veiftig van meneer pastoor
verloore en die kreig zondag op de kermis geen
lollie die zulle ze wel kreigge he jonges en als we nu
weer kermis hebbe dan hoop ik dat jullie weer alle-
maal tuis bent dat vint ik veel joeksiger wat zulle
we dan veel te vertelle hebbe maar ik drink ut
liefste een sietroen met hoor jonges dat weette
jullie nu al vas en joepie van de koster ok en nu ga
ik weer naar bet en droom nu van jullie en van de
kermis en wens jullie allemaal nog heel veel groet-
te van jullie eeeenig liefhebbende frenske.
 
F.V.

De schollik
De schollik van mien Mooder, as dae ens praote kôs.                         
Hae zoël ore vertelle van waatte kôs en môs.
‘s Morges in alle vruugte, as Mooder waas opgestaon,
noom zeej um van de nagel, en woortte veurgedaon.  
De ganse waek dezelfde, hae waas zoë valig blauw,
al waasse nog zoë smaerig, det zoogse dao op neet zoë gauw!
Jao, dae schollik van mien Mooder, haet hiël waat ôndergaon,
vuël traone van de kinder, zien dao in opgegaon,
hae woort gebroek as zakdook, veur iddere snotterbel,
en met ein stuk of tien blage, ware det der ein hiël deil!
De schollik van mien Mooder, waas auk einen toeverlaot,
dao kôste weej achter weg kroepe, nemus deej ôs dan nog kwaod.
As ik now dink aan dae schollik, rook dae neet altiëd fris,
hae woort duk gebroek as handdook, beej ut bakke van de vis!
Of had emus vieze hendjes, nao ut aete van kerboët,
vaegde Mooder met dae schollik, euver de hendjes en de snoët!
Jao, dae schollik van mien Mooder, dae kwam altiëd van pas,
ging ze achter appels rape, heel ze um beej de tumpkes vas,
de slup woort volgelaaje, der ginge der bes vuuël in.
Ze ging appelemoos make, veur ut groët gezin!
Ik zeen Mooder met eure schollik, nog veur de paolingstein staon,
ze druuëegde dao mei de hand aaf, as den aafwas waas gedaon!
En as weej nao bed toeginge en zee ôs welteruste zag,
zoog ik baove dae schollik eine hiele leeve lach!
Jao, dae schollik van mien Mooder, woort ’s aoves laat pas aafgedaon,
hae ging dan weer aan dae nagel, en det waas now “de schollik” zien bestaon!!
 
Miek Brueren-Meelkop

Vredeswins
Ván alle sterre aan d’n haemel,
is d’r ein die feller straolt.
 

Dát is de ster ván vrede, vrindschap,
die wach tot geej eur binne haolt.          Jan Arts
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Industriële schoorsteen bij VieCuri Venlo is rijksmonument
Als je vanaf de Zuiderbrug (A73) de kruising nabij
VieCuri Medisch Centrum nadert, dan zie je rechts
een braakliggend terrein met midden tussen het
struikgewas een hoge schoorsteen. Bij het passeren
valt hij elke keer weer op. Aanleiding om iets te
vertellen over dit markante bouwwerk en over het
bedrijf waar deze schoorsteen deel van uitmaakte.
 

Op de 33 meter hoge schoorsteen staat vermeld:
Canoy – Herfkens. Die naam verwijst naar de
steenfabriek waarvoor in 1880 de basis werd gelegd
door Carel Canoy uit Venlo. Het was een van de
oudste steenfabrieken in Nederland. In 1885 waren
er drie firmanten: behalve genoemde Carel Canoy
waren dat de heren G.J. Herfkens, steenfabrikant
te Venlo en A.F. Smulders, ijzerfabrikant te Utrecht.
Diens zoon Piet Smulders zou later uitgroeien tot
een expert op het gebied van schoorsteenbouw. Het
immense fabriekscomplex lag tussen de tegenwoor-
dige Tegelseweg / Venloseweg en de Maas (zie
overzichtsfoto).
 
In 1881 werd de eerste ringoven aangelegd en vanaf
1894 werd klei -de basisgrondstof voor het maken
van steen- in kiepkarren over een smalspoor van
1,7 km. vanuit de groeve aangevoerd. Voor deze
speciale ‘klei-trein’ maakte men een ondertunneling
van de spoorlijn Venlo – Roermond. De restanten
daarvan zijn nu nog aanwezig en zichtbaar. De klei
werd bij het bedrijf aangeleverd via de Tegelseweg
/ Venloseweg. Aan de Maas lag een eigen steiger
voor het lossen van steenkool. Stenen werden vanaf
diezelfde steiger per schip afgevoerd naar hun be-
stemming. Aanvankelijk begonnen met de productie
van plavuizen en stenen, specialiseerde het bedrijf
zich in het maken van radiaalstenen. Een ietwat
gebogen steen, gemaakt van zogenaamde tichel-
leem. Deze speciale bakstenen werden gebruikt
voor het vervaardigen van karakteristieke ronde
fabrieksschoorstenen, die door het hele land werden
geleverd. In 1906 werd het bedrijf uitgebreid met
een vestiging voor de fabricage van o.a. radiaalste-
nen in de buurtschap ’t Ven, op de plek van het AZC.
 
Canoy – Herfkens had een eigen ontwerp- en
bouwafdeling voor schoorstenen en was jarenlang

marktleider op het gebied van de fabrieksschoor-
steenbouw. Zo heeft het bedrijf schoorstenen ge-
bouwd voor onder meer Philips, Hoogovens, Van
Gelder Papierfabrieken, Wilton Feijenoord en Hei-
neken. In totaal meer dan 1.300 stuks. Op haar
hoogtepunt rond 1955 telde het bedrijf ruim 200
medewerkers en had naast de productie van stenen
voor de fabrieksschoorsteenbouw een jaarproductie
van 18 miljoen bakstenen, bestemd voor de woning-
bouw. In de jaren daarna volgden grote verande-
ringen in de steenproductie. De klei-aanvoer per
smalspoor is eind jaren ’50 gestaakt. Voortaan vond
de aanvoer met vrachtwagens plaats. In 1966 fu-
seerde Canoy – Herfkens met Russel – Tieglia tot
Tegula. De glorietijd was duidelijk voorbij en in 1976
werd het bedrijf geheel stilgelegd. Daarmee kwam
definitief een einde aan de productie van radiaalste-
nen en het ontwerpen en bouwen van fabrieks-
schoorstenen. Geleidelijk is het fabriekscomplex
daarna ontmanteld. Het lag in de bedoeling de
vrijkomende grond te gebruiken voor andere doe-
len, zoals woningbouw en industrie. Als laatste
overblijfselen zijn -behalve de schoorsteen- de
droogschoppen en de koepeloven nog lang blijven
staan. Het geheel bood lang een desolate aanblik.
Vanwege de geplande aanleg van de Zuiderbrug zijn
de laatste restanten van de fabriek rond 1986 ge-
sloopt.
 

 
De uit 1895 daterende schoorsteen, een architecto-
nisch en bouwkundig hoogstandje, is bewust behou-
den gebleven. Het is een rijksmonument vooral
vanwege de cultuurhistorische waarde. Karakteris-
tiek voor de steenfabricage en een mooi voorbeeld
van de door het bedrijf gebouwde fabrieksschoor-
stenen. Het siermetselwerk en de erin verwerkte
motieven zijn een lust voor het oog. Het is tevens
een van de oudste nog bewaard gebleven industriële
schoorstenen in Nederland, die nagenoeg in de
oorspronkelijke vorm intact is gebleven. Een stille
getuige van de ontwikkeling van de Tegelse klei-
warenindustrie. Op grote hoogte houdt hij de her-
innering aan het bedrijf van Canoy – Herfkens le-
vend.   
                                      
GvR
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Mooie KBO-reis
De KBO-reis op dinsdag 7 mei telt maar liefst 62
deelnemers. De grote belangstelling voor deze
dagtocht blijkt al bij de inschrijving twee weken
eerder. De organisatie gaat dan aanvankelijk nog
uit van zo’n 50 belangstellenden, maar de teller staat
al gauw op bijna 60 aanmeldingen. Gelukkig kan
een grotere bus met 62 zitplaatsen worden geboekt,
waardoor niemand teleurgesteld hoeft te worden.
Alle reden om met een goed gevoel aan deze dag-
tocht te beginnen richting Utrechtse Vecht en
Maarsbergen.
 
Na een landelijke tocht is de eerste stop in het
Gelderse dorpje Hemmen in de Betuwe, gelegen aan
de rivier de Linge. Prachtig gelegen midden in de
natuur ligt aan de rand van het dorp de pannenkoe-
kenboerderij ‘Aan de Linge’. Tijd voor koffie met
cake en een moment om even bij te praten of een
ommetje te maken. Deels via de autoweg gaat het
daarna richting Culemborg, waarbij langs de beken-
de Betuwelijn wordt gereden. Deze in 2007 geopen-
de spoorlijn van 172 km. verbindt Rotterdam met
Duitsland. Jaarlijks maken zo’n 20.000 goederen-
treinen gebruik van deze spoorverbinding. Vanaf
Rhenen – Wageningen wordt een route langs de Rijn
gevolgd door het Nationaal Park Utrechtse Heuvel-
rug. Een werkelijk ‘groene’ route, die volgens de
informatie zelfs 88 (!) verschillende kleurenvarian-
ten groen kent. Het dorpje Elst (Utrecht) biedt een
geweldig uitzicht over de Rijn. Via plaatsen als
Driebergen – Rijsenburg, Odijk, Wijk bij Duurstede
en de recente nieuwbouwwijk Leidse Rijn met een

grootschalig industrieel complex, wordt Breukelen
bereikt. Vooral bekend vanwege kasteel Nijenrode
(gesticht in 1275), waarin de bekende Nijenrode
Universiteit voor bedrijfskunde is gevestigd. Veel
topmensen uit het bedrijfsleven en politiek hebben
op Nijenrode het fundament voor hun loopbaan
gelegd. Ongetwijfeld zal de frisse omgeving van het
kasteel hun goed hebben gedaan.
 
Van Breukelen gaat het richting Maarssen, waar de
boottocht over de Vecht begint. Het is ‘groen’ wat
de klok slaat met uitzicht op tal van idyllische
plekjes en een keur aan monumentale panden.
Prachtig om te zien, maar om er in te wonen: nou
nee. Daar is iedereen het wel over eens. Ooit be-
vatte deze streek vanwege de kleihoudende grond,
ongeveer 20 steenfabrieken, waarvan Vecht & Rhijn
de bekendste was.
Intussen is daar niets meer van over. De tocht gaat
tot het sluisje richting Loosdrechtse Plassen. Daar
wordt gekeerd zodat het geheel nog een keer kan
worden bekeken, maar dan van de andere kant. Aan
boord is intussen genoten van een goed verzorgde
lunch, er wordt gezellig gepraat en indrukken wor-
den gedeeld.
 
Na deze twee uur durende rondvaart wordt koers
gezet naar Maarsbergen. Midden in het uitgestrekte
weidelandschap van de Utrechtse Heuvelrug ligt
Kaasboerderij ‘De Weistaar’. Hier wordt in een film
de authentieke manier van bereiding van boeren-
kaas uit de doeken gedaan. Op het bedrijf wordt op

Uit de bestuursvergadering van 1 mei 2019
Ger Peeters heeft een koninklijke
onderscheiding ontvangen. Geluk-
wensen van het bestuur bij dit heu-
gelijke feit.
 

Frans Vousten heeft in de afgelopen maand twee
nieuwe leden ingeschreven.
 
Ter ondersteuning van het werven van nieuwe leden
wordt in september in het Klokje een algemene
wervingsadvertentie geplaatst.
 
Samen met de organisatie van de Dorpsfeesten
wordt gezocht naar een goede invulling van de

Seniorenmiddag tijdens de Dorpsfeesten in septem-
ber a.s.
 
Vanwege het uitstapje met de Museum Plus Bus op
dinsdag 25 juni a.s., is de themamiddag verplaatst
naar dinsdag 3 september a.s. Het onderwerp van
deze middag is: slaapproblemen.
 
Voor de actie/afsprakenlijst van deze vergadering
zie www.kbovelden.nl, subgroep ‘verslagen verga-
deringen’.
 
 
HL

Automatische incasso’s in 2019
In Nieuwsbrief 119 van januari 2019 heeft onze
penningmeester een aantal automatische incasso’s
voor dit jaar aan onze leden kenbaar gemaakt. Er
is toen slechts 1 datum/bedrag (23 januari € 40,-)
van de automatische incasso’s voor MBVO (Meer
Bewegen Voor Ouderen) genoemd. De 2 andere
bedragen voor MBVO zouden later volgen.

In de bestuursvergadering van 1 mei 2019 is beslo-
ten dat ook de 2e en 3e automatische incasso voor
MBVO elk € 40,- zullen bedragen. Dat betekent:
MBVO 8 mei € 40,-; MBVO 11 september €40,-.
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deze manier nog altijd kaas bereid, die in het win-
keltje kan worden aangekocht. Maar niet alleen in
het ietwat nostalgische winkeltje met de nodige
sfeerproducten uit de streek, ook in het museum
kunnen bezoekers hun hart ophalen. Hier zijn aller-
lei hulpmiddelen en machines voor de bereiding van
kaas en boter in vroegere dagen te zien. En wat er
te zien is, levert genoeg gespreksstof en discussie
op. Naast niet of minder bekende en soms prachti-
ge hulpmiddelen, staat er ook het nodige dat men-
sen zich nog uit hun jeugd herinneren. Op die manier
wordt de rondgang door het museumgedeelte voor
de meesten ook wel een feest van herkenning.
 
Rond 17.00 uur is het tijd om de kaasboerderij te
verlaten en te beginnen aan de terugreis naar Vel-
den. Deze verloopt voorspoedig en ruim op tijd
arriveert de bus in Velden.

In Hostellerie De Maasduinen wordt een prima
driegangendiner geserveerd als mooie afsluiting van
een prachtige reis. Uitgebreid passeert alles nog
eens de revue en dan is er ook nog tijd om allerlei
‘Veldense’ onderwerpen aan te snijden. Al met al
kan iedereen terugkijken op een goed geslaagd
uitstapje, waar niet in de laatste plaats het weer
goed aan heeft meegewerkt. Precies volgens plan-
ning en met ruimschoots de gelegenheid om alles
goed te bekijken, zo is de algemene mening van de
deelnemers aan deze dagreis. Een puik stukje werk
van de dames van de Reiscommissie die deze suc-
cesvolle reis hebben georganiseerd. Een mooie en
goed geslaagde dag met volop gezelligheid. Daar
gaat het uiteindelijk om.
 
HL
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Zwerfvuil is niet altijd alleen maar rommel
Op de kleine collage bij dit artikel ziet u Henk
Geelen en Ger van Rensch na afloop van hun route
die ze wekelijks op dinsdagmorgen maken. Dit keer
(enkele weken geleden) is de hoeveelheid zwerfaf-
val (6 zakken) op de Oude Venloseweg en omgeving
toch wel behoorlijk groot. Normaal wordt een aantal
van 3 tot 4 zakken per week verzameld.
 

Het is alweer bijna 7½ jaar geleden dat beide per-
sonen samen het initiatief hebben genomen om met
dit vrijwilligerswerk te starten. Heel mooi is het dat
veel positieve opmerkingen worden ontvangen. Van
de andere kant hoor je ook nu en dan een opmerking
zoals ‘Dat moet de gemeente doen’ of ‘De jeugd zelf
laten opruimen’.
 
Een bijzonder voorval dat op dinsdagmorgen 23 april
2019 heeft plaatsgevonden willen we (Henk en ik)
graag met u delen. Langs de Rijksweg vindt Ger een
aantal losse pasjes, rijbewijs, identiteitskaart.
 
 

Even verderop wordt de portemonnee met nog di-
verse pasjes, geld en andere inhoud aangetroffen.
Duidelijk is te zien dat de portemonnee er nog niet
zo heel lang ligt en dat er zeker geen sprake is van
een portemonnee die is gestolen en in de berm langs
de weg is gegooid. Na wat speurwerk belt Ger de
rechtmatige eigenaresse. Dat blijkt een mevrouw
uit Afferden te zijn. De mevrouw is zo ontzettend
blij met dit telefoontje. "Mijn dag en zelfs mijn week
kan niet meer kapot", aldus die mevrouw aan de
telefoon. Zij vertelt verder dat ze bijna een week
geleden in Blerick haar kleine kindje en haar hond-
je in de auto heeft gezet. Om haar handen vrij te
hebben, heeft ze de portemonnee heel even op de
auto gelegd. U kunt het wel raden: er wordt weg-
gereden. Het hele traject tot de Rijksweg ter hoog-
te van de Molendijk heeft de portemonnee op het
dak van de auto gelegen. Daarna heeft wellicht de
winddruk van een tegemoetkomende, zware
vrachtauto veroorzaakt dat de portemonnee in de
berm terecht is gekomen.
 
Bij het ophalen maakt de mevrouw kenbaar dat ze
alleen de betaalpasjes heeft geblokkeerd. De rest -
rijbewijs, paspoorten, auto en overige pasjes en
documenten- moest nog allemaal opnieuw worden
aangevraagd. "Veel moeilijkheden, werk en kosten
zijn me bespaard gebleven", geeft ze aan. De me-
vrouw is nog altijd bijzonder blij en dankbaar en
waardeert dit met een presentje. Ook waardeert ze
nog extra het vrijwilligerswerk, dat we belangeloos
voor de gemeenschap doen. Wij als vrijwilligers
vinden het natuurlijk ook heel fijn dat wij dit voor
deze mevrouw hebben kunnen doen. 
    
Ger van Rensch 

Enkele reservebezorgers voor onze Nieuwsbrief gevraagd

Onze Nieuwsbrief wordt samen met het KBO/PCOB
Magazine 10 keer per jaar keurig bij onze leden
bezorgd door een 12-tal KBO-leden. Is een bezor-
ger/bezorgster een keertje door ziekte of anderszins

verhinderd dan zijn er 1 of 2 reserves beschikbaar,
die in dat geval in kunnen vallen. Een en ander werkt
prima. Op dit moment zouden we graag over 2
nieuwe vrijwilligers beschikken, die als reserve
kunnen/willen invallen wanneer iemand verhinderd
is. Bent u bereid om u daarvoor op te geven, dan
verzoeken wij u vriendelijk dit even door te geven
aan: Wim Jacobs, tel. 077-472 1408
of e-mail: w.jacobs09@ziggo.nl
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