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Van de redactie
Het zijn rare tijden waarin we terecht zijn gekomen.Ongemakkelijk al die beperkingen waar je rekeningmee moet houden. Het blijft voorlopig stil op straat,veel zaken zijn gesloten, geen verenigingsactivitei-ten en zoveel mogelijk thuis blijven. Vreemd eigen-lijk, dat ons sociale leven voor een langere tijdvrijwel is stilgevallen. Alles wat zo vanzelfsprekenden vertrouwd was, is er opeens niet en dat blijft dekomende weken ook nog zo. Zo liggen onze weke-lijkse activiteiten, zoals de gym, het koersballen,linedance -om er maar een paar te noemen- intus-sen al een aantal weken stil. Juist die momentenvan samen actief bezig zijn in een gezellige sfeerzijn de ankerpunten van onze vereniging. Maar ookop andere manieren zijn de beperkingen duidelijkvoelbaar. Zoals de spontane ontmoetingen buitenen op straat, samen koffie drinken met buren ofkennissen. Het meest ingrijpend is wel dat veelsenioren slechts beperkt of geen persoonlijk contactmet kinderen en kleinkinderen kunnen hebben.Gelukkig helpt de techniek ons wel een handje, maar

er gaat natuurlijk niets boven bezoek krijgen of opbezoek gaan. De werkelijkheid is dat dit allemaalnoodzakelijk is om gezond en wel door deze lastigeperiode heen te komen. En de uitdaging is om daarop een positieve manier mee om te gaan en extrate genieten van alles wat de moeite waard is. Als redactie hebben we in overleg met het bestuurbesloten om in april toch een Nieuwsbrief uit tebrengen. Om jullie als leden op de hoogte te houdenen zo toch de verenigingsband te blijven voelen.Weliswaar in afgeslankte vorm: vier pagina’s. Be-halve het reeds gemaakte artikel over het zitdansenzijn er verder geen activiteiten waarover geschrevenkan worden. Ook is er geen nieuws van de bestuurs-tafel. We hebben nu nog geen zicht op het momentwaarop we met elkaar de draad weer op kunnenpakken. Voor de komende tijd is het devies: blijfgezond en geniet waar het kan. Redactie Nieuwsbrief
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Afgelast
De voor dinsdag 9 juni a.s. geplande Dansmiddag gaat niet door. Dat geldt ook voor de excursie naarkasteel Keverberg in Kessel, die voor donderdag25 juni a.s. op het programma stond. Dat heeft hetbestuur besloten omdat het verre van zeker is datdeze activiteiten kunnen doorgaan. Dan zou immersde samenleving weer normaal moeten functionerenzonder 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Om de organisatie niet in het ongewisse te latenhebben we er de voorkeur aan gegeven om dezeactiviteiten te cancelen. We kijken te zijner tijd naarmogelijkheden om deze op een ander momentalsnog door te laten gaan.  Bestuur KBO Velden

Waarom wil je niet €1,- meer betalen voor lekker brood, maar
zijn schoenen van €100,- geen probleem?
Dat heeft te maken met de waarde van een product,een goedkoop product waar je iets meer geld voormoet neertellen, lijkt veel sneller duur dan iets wattoch al duur was. Het verschil tussen 1 en 2 eurovoelt groter dan het verschil tussen 90 en 91 euro.Dat is natuurlijk ook niet zo gek, hoewel het in beidegevallen 1 euro is, gaat het in het eerste geval overeen prijsstijging van 100 %, daar komt bij dat weaan ‘mentale’ boekhouding doen, volgens de Ame-rikaanse gedragseconoom Richard Thaler. In ons

hoofd hebben we verschillende ‘geldpotjes’ voorverschillende uitgaven, de dagelijkse boodschappenbetalen we uit een ander  mentaal potje met eenander budget, dan bijvoorbeeld leuke activiteiten ennieuwe kleding. Je mentale budget voor een nieuwejurk zal waarschijnlijk een stuk hoger liggen danvoor je ontbijt. Bron: Quest   Ben Gelaudemans

Verleeje tied
Hieël vuel appels en paereZoeël ik truuk motte gaeveDie ik vreuger wal is pikteIn mien kwajonges laeve. Maar dat is nou verjaordEn dat durf ik te bekinneGenne eine rechter kan danNog wat taege mich beginne.   Frans Theeuwen27-01-2020

Succes
Ik waor is in en hiel klein plátske,Naet groeëter dán en fieftig huus,Zoeë wies se heej in Limburg,Aaf en toe nag wal is zuus.Ze haeje dao gaoj voetbalspeulers,En ok en hiele gaoj fanfaar.Die speulde in de hoeëgste klasse,En wónne duk, da’s zónneklaar.Dát winne kump ech naet vánzelf,Gaod samespel, daot gaod dien bes,En ok luustere nar d’n ander,Dát is de waeg nar ‘t succes. Jan Arts 2008

Eenzaamheid
Ik denk vaak aan de eenzaamheidAls aan een mensch, die met me lijdtEn die ik bij het toevertrouwenSteeds luist’rend weet, stil- handgevouwen. Die alles met mij mededraagtEn die niets pijnlijks zegt of vraagt,Die mijn gedachten raadt, begrijptEn mij zóó tot berusten rijpt  ….

De eenzaamheid, die denken leertEn booze drift ten goede keert –Die innerlijk vrede schenktOns nader tot het leven brengt.   Uit 'Losse Schakels', door Annie de Hoog-Nooy (1938)
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Zitdansen

Enkele kinderen komen -met een zelfgemaaktekaart en een roos- op een stakingsdag van basis-school De Startbaan een kijkje nemen bij het zit-dansen. 

 Wat is zitdansen?                                                Bij zitdansen moet men uitgaan van een ritmischebeweging van het lichaam op de maat van muziekvanuit je stoel. Als de benen niet zo goed meerwillen dan is zittend dansen een goed alternatief omin beweging te komen. Zitdansen is dan ook eenbewegingsvorm voor personen met verminderdeverplaatsingsmogelijkheden. Het zitdansen geldtniet alleen voor vrouwen, want ook mannen komenzeker in aanmerking om aan deze vorm van bewe-gen deel te nemen. Zittend vanuit een stoel of eenrolstoel worden de dansbewegingen in groepsver-band naar eigen vermogen uitgevoerd. Bovendiengeeft het zitdansen de mogelijkheid tot expressievan hart en ziel. 

Activeren geheugenZitdansen is tegelijkertijd ook een geheugentrainingom teksten uit het hoofd mee te zingen en tevenseen coördinatieoefening om de bewegingen van deverschillende dansen te onthouden. Vermindering valgevaarOuderen die te maken hebben met ziekte vanParkinson, Alzheimer of een somatische aandoeningen met vaste regelmaat op deze manier gaan be-wegen zullen zich fitter gaan voelen en wat heelbelangrijk is: het kan valgevaar verminderen. Diversiteit dansmuziekEen diversiteit aan dansen biedt veel bewegingsva-riatie, en de fysieke mogelijkheden van de deelne-mers worden op een dansante manier aangespro-ken. Op muziek uit verschillende landen wordentraditionele dansen uitgevoerd. Een aantal dansenwordt gedanst met behulp van materialen, onderandere kleurrijke schudkokers, rinkels of zijdensjaaltjes. Voor de meeste ouderen klinken eenpolka, veleta of een faria bekend in de oren. Maarde aangeboden dansen komen ook verder over degrens vandaan en hebben een Russisch, Duits,Spaans, Chinees en zelfs een Latijns karakter. Iederland heeft een eigen aard en dat vinden we terug inde dansen en de sfeer van de muziek. Bron tekst: Ouderenbeweegzorg GvR 

De zitdansgroep ‘Rozenhof’ met de mensen die deze groep begeleiden. Normaal gesproken komen zijelke donderdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur bij elkaar. 
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