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Oog voor Senioren

Het orgeltje van alledag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het orgeltje van alledag
speelt elke dag zijn lied
vandaag wat treurig, morgen blij
en soms dan speelt het niet.
 
Het orgeltje van wel en wee
speelt elke dag zijn wijsje,
maar de lachende dagen
van hollekiedee
die zet ik in een lijstje.                
.

Mooie aanbieding 'Attractiepark Toverland'
'Attractiepark Toverland' heeft een
aantrekkelijk aanbieding voor alle
55-plussers.
Van 1 oktober 2012 t/m 6 januari
2013 kunnen zij extra voordelig naar
Toverland, zij betalen slechts

€ 10,00.* Een leuke aanbieding om zo voordelig met
de kleinkinderen Attractiepark Toverland te bezoe-
ken. Hebben de kleinkinderen op woensdagmiddag
vrij? Bezoek dan als 55-plusser Attractiepark Tover-
land gratis vanaf 14.00 uur.*
Attractiepark Toverland ligt in Sevenum, en is

verkozen tot leukste uitje van Nederland 2012 door
de leden van de ANWB.
Toverland is geschikt voor ieder weertype, dankzij
de vele attracties binnen en buiten. Een overzichte-
lijk park waar kinderen heerlijk kunnen spelen en
grootouders ze vanaf verschillende zitgelegenheden
kunnen zien genieten.
Meer informatie over Attractiepark Toverland op
www.toverland.nl of bel 077 467 70 50. 
 
*55+ tarieven alleen geldig op vertoon van legiti-
matie.

Data van het Dansmatinee en de Kerstviering 
De diverse activiteiten van de KBO Velden staan  in

het  jaarprogramma.
Belangstelling voor het 'Sinten-
drismatinee' op zaterdag 1 de-
cember 2012 en de Kerstviering
op dinsdag 11 december 2012?

 
Schrijf dan alvast de datum op uw kalender. 
Bij het dansmatinee mag u overigens andere seni-
oren -ook niet-leden- meebrengen.
 

Vrijwilligers
Als vereniging KBO Velden groeien we nog steeds. 
( Dank aan Frans).  Belangenbehartiging voor seni-
oren/ouderen is heel belangrijk. Elk lid  kan trou-
wens een steentje bijdragen om de vereniging nog
beter te laten functioneren.

Pols eens je vrienden of er enige belangstelling is
om lid van onze vereniging te worden.
Geef eens een mooi gedichtje, artikel of foto aan
een van de leden van de redactie van deze nieuws-
brief.
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Een veilige en gezonde stevige wandeling
Eet twee uur voor de
wandeling een goede
maaltijd.
Neem drinken en eten
voor onderweg mee.
Zorg dat je voeding
met zout voor onder-
weg bij je hebt.
Loop op ingelopen

schoenen, dus geen nieuwe schoenen direct uit de
verpakking.
Draag wollen of katoenen sokken of eventueel
speciale wandelsokken.
Het is verstandig om een pet / muts en handschoe-
nen bij je te hebben.
Draag goede kleding, kleding die weer snel droog is.

Neem ook lichte regenkleding mee.
Neem blarenpleisters mee.
Neem zonnebrand mee.
Neem een zonnebril mee.
Neem een kompas mee.
Neem een dik stokje in je hand of beide handen, dat
voorkomt dikke vingers.
Start rustig en geef je spieren de kans om warm te
worden.
Loop in een regelmatig ritme. Regelmatig lopen is
belangrijker dan snelheid.
Loop dan eens links en dan eens rechts van de weg
bij holle en bolle wegen.
Loop je alleen, neem dan ook een mobiele telefoon
mee.
 

Ziek......
Ziek zijn we allemaal wel eens,
zo af en toe een beetje.
Meestal gaat dat vanzelf weer over
en dat weet je!

Soms duurt het eens wat langer,
dan ervaren we pas goed,
wat een gezonde "body"
voor ieder mens toch doet!

Wat erger wordt het als je hoort:
"Je moet er mee leren leven",
De dokter heeft het gauw gezegd,
maar zelf slik je toch wel even!

En ken je je beperkingen
en wilt weer aan de slag,
kom! geef de moed niet op
morgen is er een nieuwe dag!                    T.v.L.
 

Floriade 2012 geslaagd
De verhalen van sommige critici zitten ons wellicht
nog vers in het geheugen; “Dat had Venlo nooit
moeten doen” en “Verlies dadelijk voor gemeenten”

 
 We weten nu op dit moment ook nog niet hoe een
en ander financieel uitpakt.
Maar feit is in elk geval:
Dat er meer dan 2 miljoen mensen zijn geweest,
die hebben genoten van een mooie en goed geor-
ganiseerde Floriade.
Dat velen van ons in de regio op de Floriade zijn
geweest en de seizoenspas –soms wel meer dan 10
keer- met heel veel plezier hebben gebruikt.
Dat de regio Venlo en omstreken nu wereldwijd op
de kaart staan. De regio heeft zeker geen nadeel
ondervonden van het hele gebeuren.
Nu is Almere aan zet voor organisatie Floriade 2022.
 
Foto van Carla en Wil Scheffer
 
 

Voordeel voor ouderen
Voor u gevonden: de website met
suggesties en tips om op allerlei ge-
bied voordeeltjes en besparingen te
bereiken:
www.voordeelvoorouderen.nl

Solliciteren
"Bij uw sollicitatie heeft u gezegd dat u 5 jaar erva-
ring had en nu blijkt dat dit uw eerste baan is!"
"Klopt,"zegt de werknemer, maar in uw advertentie
vroeg u iemand met fantasie!"
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Aankoophulp smartphone
Een smartphone is een mobiele tele-
foon waarop internet een belangrijke
rol speelt. U kunt er niet alleen mee
bellen en sms'en, maar ook internet-
ten, e-mailen en sociale media ge-
bruiken. Op smartphones staan daar-
voor programma's, die apps worden
genoemd.

Sommige mensen gebruiken hun mobiele telefoon
alleen voor bellen en af en toe een sms versturen.
Voor hen is een smartphone geen aanrader. Maar
als u graag internet via uw telefoon gebruikt, kunt
u veel plezier hebben van een smartphone.
 
Smartphones worden zonder abonnement verkocht
in winkels zoals Media Markt. Ze zijn dan vrij prijzig.
De meeste mensen kopen er eentje in combinatie
met een telefoonabonnement. Het abonnement
zorgt ervoor dat u kunt bellen, sms'en en internet-
ten. Omdat u met een abonnement maandelijks een
bedrag betaalt, hoeft u niet in één keer heel veel
geld op tafel te leggen voor de telefoon.
 
Als u besluit een smartphone aan te schaffen, dan
volgt al snel de vraag welk abonnement en welke
telefoon u moet kiezen. U kunt uitgaan van uw
ideale abonnement en kijken welke telefoons erbij
worden aangeboden. Of u kiest uw ideale telefoon
en zoekt er het beste abonnement bij. Voor beide
benaderingen is wat te zeggen.
 
De prijs van een smartphone en een abonnement
is belangrijk om in gedachten te houden. De mees-
te modellen telefoons zijn zelfs in combinatie met
een abonnement bepaald niet goedkoop, al hangt
dat erg van merk en model af.
Hi, Telfort en KPN werken alleen nog met toestel-
lease. De overige grote providers, zoals T-Mobile en
Vodafone, verkopen hun toestellen nog gewoon.
Doorgaans betaalt u eenmalig een bedrag voor het

toestel en aansluitkosten als u een nieuwe klant
bent, en daarna gedurende de looptijd van uw
abonnement een maandbedrag. Als uw contract
verloopt, kunt u overstappen naar een andere
provider. Het toestel blijft uw eigendom. U moet zelf
in de gaten houden wanneer uw contract afloopt en
eventueel actie daarop ondernemen.
 
Alle providers in Nederland bieden eigenlijk hetzelf-
de aan, namelijk uw telefoon- en internetverbinding.
Inhoudelijk zijn er weinig verschillen tussen de
bedrijven, al staat bijvoorbeeld T-Mobile erom be-
kend dat klanten niet overal bereik hebben. De
keuze voor een provider kunt u dus het beste base-
ren op het type abonnement dat wordt aangeboden,
de kosten van het toestel en eventuele andere
voorwaarden, zoals het eerder genoemde leasen of
bezitten van een toestel.
 
Er zijn verschillende merken en modellen smartpho-
nes verkrijgbaar. Hier leest u in een notendop de
verschillen.
 
De iPhone van Apple is de duurste smartphone, en
al sinds jaar en dag de populairste. Gebruikers
prijzen de gemakkelijke bediening.
Het tweede populairste merk voor smartphones is 
Samsung. De Samsung Galaxy en de goedkopere
Ace zijn prima telefoons. Het toestel staat goed
bekend.
Blackberry is vooral bekend is geworden in de
zakelijke markt. Het zijn toestellen zonder poespas.
Een relatieve nieuwkomer in de smartphone-wereld
is HTC. De nieuwste modellen zijn de One en de
Desire. Deze toestellen staan goed bekend.
 
Het aantal abonnementen voor smartphones is
groot, zie bijvoorbeeld www.gsmweb.nl of www.
bellen.com

Um euver nao te dinke
Dao is genne waeg nao de vrede.Vrede is de waeg.
Ermood is den ergste vurm van geweld.
 
Sterkte haet niks te make met fysieke kracht,
sterkte kumpt veur van oet eine onverzettelijke wil.
 
As weej veuroetgang wille hebbe, motte weej de
geschiedenis neet herhaole, maar motte weej nieje
geschiedenis schrieve.
 
De beste manier um dich zelf te vinde, is dich zelf
te verleeze in ut deene van andere.
 
Bin zelf de verandering die ste in de waereld wils
zeen. Weej meuge ut vertrouwe in de minsheid neet
verleeze. 
De minsheid is as eine oceaan en ein paar smaeri-

ge druppelkes make dae oceaan neet smaerig.
 
Wannier daste geconfronteerd wuurs met eine
taegenstander, euverwin um dan met leefde.
 
De beschaving van ein volk is aaf te laeze aan de
wieze waor op zeej umgaon met bieëste.
 
Wat is gelouf waert as ut neet vertaald wuurd nao
de praktijk?.
 
Ut verschil tusse wat weej doon en wao weej veur
in staot zien, zoeël de meiste probleme in de waereld
kunne oplosse.  
                     
Frans Theeuwen.
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Mist
Mist is het onderwerp van de herfst. Samen met
storm geeft het de meeste last. Vanaf eind septem-
ber vormt mist zich gemakkelijk, maar de vraag is
natuurlijk:’Hoe kom je er vanaf”? Om mist op te
lossen heb je zon of wind nodig. Allebei tegelijk is
mooi, maar soms kan wind nadelig zijn. Is het
windstil geweest dan zal zich misschien mist vormen
maar dan is de mistlaag dun en kan deze snel op-
lossen. Is er alleen grondmist en komt er in de
ochtend een beetje wind, dan gaat de mist zich
mengen en wordt dikker. Zeker als de grond ook
nog eens vochtig is wordt het probleem groter. 

 
 Mist vormt zich
bij verzadiging
van de lucht.
Bij afkoeling
wordt de hoe-
veelheid wa-
terdamp 100%.
Wordt het nog
iets kouder, dan

vormen zich kleine druppels. De kleinste druppels
in mist zijn 0,01 mm. Als de druppels klein zijn
verdampen ze ook weer snel. Worden ze groter dan
0,2 mm, dan worden ze te zwaar en gaan ze vallen.
De kleine druppels fungeren als kleine spiegels, die
een deel van het licht terugkaatsen en verstrooien.
Zoals gezegd speelt een lichte wind een rol bij het
dikker worden van mist. Wordt de wind sterker-
bijvoorbeeld 10 km per uur- dan ontstaat helemaal
geen mist of begint die op te lossen.
Interessant is het oplossen door zonnestraling. Als
de zon opkomt wordt de bovenkant van de mistlaag
beschenen. Een deel van de energie dringt in de
mist en de lucht wordt warmer. Daardoor lossen
mistdruppels op. Hoe later in het najaar, hoe lager
de zon blijft. De hoek van de zon met de horizon
wordt kleiner en het zonlicht zal niet of nauwelijks
in de mistlaag dringen.
In de stad is de mist meestal minder dik. De stad
produceert namelijk meer warmte.
 
Bron: buienradar
 

Erven, schenken en belastingen + het levenstestament
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kandidaat Notaris bij Rivierdael Netwerk Notarissen
in Venlo, Mw. Mr. Eveline Gubbels-Janssen, wist met
veel enthousiasme en deskundigheid de talrijke
aanwezigen op de inloopmiddag van 25 september
in te weiden in de geheimen van erf- en schenkings-
recht.
Ze begon met alle mogelijke relatievormen van
tegenwoordig die van belang zijn bij erven en erf-
belasting. Daarna kwamen de verschillende regels
aan bod bij versterferfrecht en bij testamentair
erfrecht. Bij testament kan worden afgeweken van
de wettelijke verdeling. Bij het opstellen van een
testament houdt de notaris nadrukkelijk rekening
met een zo gunstig mogelijke fiscale afwikkeling.

Dit wil zeggen dat belastingvrijstellingen optimaal
worden benut en dat de tarieven zo gunstig moge-
lijk uitpakken.
Sinds 2010 is er een nieuwe successiewet van kracht
met nieuwe tarieven en vrijstellingen. Als gevolg
daarvan zijn ‘nieuwe’ testamenten ontstaan, of
gebaseerd op de wettelijke verdeling of een zgn.
tweetrapstestament. Het voert hier te ver om dieper
op alle mogelijkheden in te gaan, maar bij vragen
kunt u te allen tijde een notaris raadplegen. En die
kan aangeven wat in uw situatie het beste is.
Verder stond Mw. Gubbels nog stil bij schenkingen
en bij het nieuwe levenstestament. Dat heeft zijn
werking al tijdens het leven van betrokkene, als
iemand zelf zijn zaken niet meer kan behartigen.
Vooral voor ouderen is het belangrijk om na te
denken over:
wie zorgt voor minderjarige kinderen
wie gevolmachtigde is over bankrekeningen en
overig vermogen.
wie namens u schenkingen mag doen
wat er met het huis, de inboedel, evt. huisdieren
moet gebeuren
wie uw medische vertegenwoordiger is, die kan
beslissen over medische handelingen en die be-
voegd is medische verklaringen op te stellen.
 
Tot slot merkte mw. Gubbels nog op dat het ver-
standig is huwelijkse voorwaarden, samenlevings-
contracten, testamenten, schenkingsovereenkom-
sten, enz. periodiek te laten checken en evt. tijdig
te herzien.
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Sintermerte en wierksen in vroeger jaren
Op 11 november werd en wordt elk
jaar het 'Sintermertefeest' gevierd
met het aansteken van de 'troshoop'.
Elk dorpsdeel had zijn eigen tros-
hoop. Echter voordat het in het ver-
leden zover was, diende eerst door
de schooljeugd getobd en gewierkst
te worden.

 
Bij het 'tobbe' hoorde nog een ander gebruik, na-
melijk het zwaaien met een 'wierkspot'. Voor dit doel
gebruikten de jongens een 'kroetdoës' (lege stroop-
bus). In de bodem van de 'doës' sloegen ze met een
spijker een groot aantal gaten en verder werd een
gat geslagen in twee zijkanten. In deze laatste twee
gaten maakten ze een ijzerdraad van ruim een meter
lengte met de draadeinden vast, zodat men een
klein emmertje had met een hengsel van ruim een

halve meter. In de 'wierkspot' deden ze hars van
dennebomen, houtkrullen en andere kleine brand-
bare voorwerpen. Dit materiaal staken ze in brand
en dan zwaaiden de jongens met de 'wierkspot' van
beneden naar boven en dan weer snel naar beneden
en zo verder. Het materiaal in de wierkspot ging dan
gloeien en branden.
 

Tijdens het branden van het Sint
Maartensvuur maakten de jongens
hun handen zwart met verkoolde
stukjes hout. Ze renden dan de meis-

jes achterna om deze met hun zwarte handen door
het gezicht te strijken. Vanzelfsprekend gingen de
meisjes er dan snel vandoor. Ze wilden niet gevan-
gen worden en niet zwart gemaakt worden. Bij de
jongens viel deze sport echter buitengewoon in de
smaak.

Weet je nog van toen??
 
Deze keer het 3e elftal van IVO in het seizoen
1953-1954.
 
Bovenste rij van links naar rechts: Jos Steegh; Hay
Fleuren; Jan Neerven; Frans Brueren; Ben Herm-
kens; Lei Martens; Theo Dirkx; Hay Theelen (Stap-
pers), Hay Theelen (Aarde)
 
Onderste rij: Frans van Lin; Jan Bouten; Wiel
Lommen en Sraar Lommen.
 
Foto en namen uit: 'Kent u ze nog.... de Veldense
Kiêszek' van Sef Janssen en Sjaak Theelen.

Veiligheid in het verkeer
We weten het allemaal en toch vergeten we
het soms.
 
Passeert u met uw auto kleine kinderen te voet of
op de fiets, ben dan heel  attent, kinderen zijn on-
berekenbaar.
 
Bent u met de fiets en  van plan om van richting te
veranderen,  steek dan duidelijk zichtbaar uw hand
uit. Dat is voor u veilig, maar de andere weggebrui-
kers weten dan ook precies wat u van plan bent.
 
Heeft u bij een verkeerslicht groen, kijk toch even
links en rechts of er niet iemand rood negeert.
 
Het is belangrijk dat we bij het fietsen beide handen
aan het stuur houden. Dat lukt natuurlijk niet altijd.
Hou wel het volgende in de gaten: Rem je hard en
alleen met de linkerhand, dan blokkeert het voorwiel

en schiet je naar voren en is vallen niet uitgesloten.
 
Wandel of fiets 's avonds en bij slecht weer altijd
met een veiligheidsvest. Dat is voor u maar ook voor
de weggebruiker veel veiliger.
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter* 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vicevooorzitter* 077-4721201 jovankeeken@planet.nl
Marie José Peters Extern secretaris* 077-4721874 mjvtpeters@planet.nl
Ger van Rensch Intern secretaris 077-4721797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Penningmeester 077-4721334 hondorado@online.nl
Ger Peeters Bestuurslid 077-4721422 gerpeeters@home.nl
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-4722968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Bestuurslid 077-4721527  
Wiel Scheffer Oriënterend bestuurslid 077-4722782  jw.scheffer@home.nl

Ouderenaviseurs (VOA's) /Belastinginvullers

Sjaak Hovens  telefoon 077- 4721413
Jo van Keeken*  telefoon 077 - 4721201
Frans van Neer*  telefoon 077 - 8502443
Wiel Scheffer  telefoon 077 - 4722782

Wij beschikken over 4 Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA’s) die opgeleid zijn, om onze leden te helpen
bij  regelgeving senioren/ouderen en belastingza-
ken.

 
*  Personen die VOA en belastinginvuller zijn.
 
Marie-José Peters is geen VOA, maar is wel beschik-
baar als belastinginvuller(telefoon 077 -. 4721874)
 
NB. Besluit bestuur is om voor het belasting invullen
€ 5,- te vragen. (kleine onkosten vergoeding)
 

Keuringsartsen  bij verlengen rijbewijs 70 plusser
De kosten voor een rijbewijskeuring variëren in prijs
van € 30,- tot € 75,-. Daar komen de kosten voor
de aanvraag van een nieuw rijbewijs en die van de
noodzakelijke gemeentelijke formulieren nog bij. .
En dat is veel te veel, vindt KBO Limburg.
Goedkoper laten keuren, dat kan. 

Meld u zich dan op dinsdagmorgen van 10.00 –
12.00 uur op telefoonnummer 0475-381744
 
NB. Met ingang van 1 juli 2013 verschuift de begin-
datum waarop men gekeurd dient te worden van 70
naar 75 jaar.

Uit de bestuursvergadering van 10 oktober 2012
In tegenstelling tot de gewoonte vergaderde het
bestuur in oktober op de tweede woensdag van de
maand. Frans Vousten was er wederom in geslaagd
nieuwe leden te werven. De afgelopen weken
kwamen er vier bij.
 
De najaarsreis op dinsdag 11 september is in goede
sfeer verlopen, ondanks het mindere weer en een
breedvoerige gids.
 
Tijdens de sportieve middag met VETA bleek tafel-
tennis een aktieve sport, die zeker ook voor senio-
ren zeer geschikt is om de conditie op peil te houden.
 
Voor de inloopmiddag over erven en schenken op
25 september was royale belangstelling. De middag
bleek zeer informatief. Lees het verslag elders in
deze nieuwsbrief.
 
Het bestuur wil voor onze doelgroep nog niet gaan
werken met de zgn. sociale media als Facebook en
Twitter. Toch zullen we de leden blijven vragen om –
als ze daarover beschikken- hun emailadres op te
geven, om snel te kunnen communiceren en om
kosten en tijd te besparen.
In groot Venlo heeft alleen de WMO-raad een wet-

telijke grondslag. In die raad zitten twee leden
namens de ouderen. De Seniorenraad, die gevraagd
en ongevraagd advies geeft aan de gemeente, hoeft
niet gehoord te worden. Daarom is besloten die raad
als klankbordgroep voor de WMO-raad verder te
laten gaan. In de Seniorenraad hebben alleen ou-
deren zitting. Namens Venlo-Noord (Arcen, Lomm
en Velden) zal onze voorzitter deel (blijven) uitma-
ken van de raad.
 
                    In het jaar van de Coöperatie heeft 

de Rabobank een budget toegezegd
van € 10.000,- aan de Dorpsraad. Dit
bedrag komt naar de  KBO voor een
project in het kader van bewegen voor
senioren/ouderen.Onze voorzitter neemt
het initiatief met betrekking tot het
uitwerken van een plan van aanpak.

 
De bezuiniging op waarderingssubsidie van
€ 1.000,- voor de jaren 2012/2013- die de gemeen-
te voor de KBO aanvankelijk voor ogen had gaat -
mede door goed werk van de Seniorenraad- niet
door.
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Dementie, epidemie van de toekomst
Als we niets doen, dan wordt demen-
tie zeker de epidemie van de toe-
komst. Dat schrijft de Wereld Ge-
zondheid Organisatie in haar rapport
‘Dementia: a public health priority‘.
Volgens cijfers van de WHO zijn er

wereldwijd 35,6 miljoen mensen met dementie. In
2030 zal dit aantal verdubbeld zijn tot 65,7 miljoen.
In 2050 zal dit aantal zelfs zijn verdrievoudigd tot
115,4 miljoen mensen.
 
Dementie treft steeds meer jonge mensen
Wereldwijd wordt er elke vier seconden iemand
getroffen door de dodelijke ziekte van Alzheimer, of
een andere vorm van dementie. Volgens de stichting
Alzheimer Nederland is dementie in ons land de
snelst groeiende doodsoorzaak. Elke 15 minuten
wordt er iemand door deze ziekte getroffen, ook
jonge mensen. Nu zijn er al 250.000 mensen in
Nederland met dementie en dat aantal zal verdub-
belen.

Het onderzoek naar de risicofactoren van dementie
staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar de
factoren waar wél bewijs voor is zijn dezelfde als
voor hart- en vaatziekten, namelijk: overgewicht,
obesitas (zwaar overgewicht), diabetes, roken,
weinig bewegen, hoge bloeddruk en een ongezonde
leefstijl.
De WHO stelt dat er meer prioriteit moet worden
gegeven aan het vaststellen van de juiste diagnose.
Zelfs in de rijke landen wordt de ziekte in een te laat
stadium herkend. Ook moeten zorgverleners beter
getraind worden in het herkennen van dementie.
Als de ziekte eerder wordt vastgesteld, kan de zorg
beter worden afgestemd.
Het rapport wijst ook op het stigma dat op demen-
tie rust. Er is een algemeen gebrek aan informatie
en kennis over dementie waardoor men er negatief
over denkt. Dit leidt tot een sociaal isolement van
de patiënt, maar ook van hun mantelzorgers. De
diagnose wordt dan in een te laat stadium gesteld
en de juiste zorg komt te laat.

Kasteeltuinen gesloten
De kasteeltuinen in Arcen zijn voor de tweede keer
in zes jaar tijd failliet.  De Rabobank in Epe (finan-
cier) en eigenaar Limburgs Landschap lieten eerder
weten niet meer bij te willen springen in de schul-
denlast.

Veel mensen van de KBO Velden bezochten sinds
de openstelling in 1988 de mooie  Kasteeltuinen.
Nu maar afwachten wat met het park van 32 ha
gebeurt. 
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Pompoenen
De in Nederland bekendste pompoen
is de Reuzenpompoen: de bekende
oranje pompoen die vanaf de herfst
in de winkels verschijnt. De reuzen-
pompoen kan een gewicht bereiken

van 250 kilo.
De reuzenpompoen moet bij aankoop stevig aan-
voelen. De schil moet enigszins mat zijn. De Pom-
poen kan het best gekocht worden met een intacte
steel.
Reuzenpompoenen kunnen 2 tot 6 maanden be-
waard worden bij een temperatuur van 10 tot 15°
C. Zorg dat de steel niet is beschadigd en verwijder
aarde. Een aangesneden pompoen kunt u nog en-
kele dagen in de koelkast bewaren of invriezen.
 
Gezondheid
 
Pompoen is gezond: de groente bevat veel bètaca-

roteen, calcium, vitamine C en voedingsvezel.
 
Met pompoenen kunnen vele gerechten bereid
worden, onderstaand een voorbeeld.
 
Pompoenpitten
 
Bereidingswijze
Oven voorverwarmen op 225º gr. C.
Haal de pitten uit de pompoen en spoel ze schoon
in een zeef.
Verspreid de pompoenpitten over een bakplaat op
bakpapier.
Met zout bestrooien en 5 minuten roosteren.
De pompoenpitten kunnen zowel met als zonder
schaal gegeten worden.
 
Vele pompoenrecepten vindt u op: www.pompoen-
recepten.nl

Hobbygilde
U kent ze allemaal. De houten werkstukjes van ons
hobbygilde.
Bestaande uit speelgoed zoals hobbelmotors, hob-
belpaarden, poppenhuisjes, poppenbedjes en –
wiegjes, speelgoedkeukentjes, loopfietsjes, knik-
kerbanen, bolderkarren.  
Maar ook de gebruiksvoorwerpen die door de hob-

byisten van het gilde zijn gemaakt zoals: kaarsen-
houders, gedraaide schalen, opbergkistjes, bonbon-
nières, eierdopjes, dienbladen, snijplanken, vogel-
en eekhoornhuisjes,etc.
Dit alles gemaakt van gebruikt hout. Dat leent zich
goed voor dat doel. Het is goedkoop, droog en draagt
bij aan hergebruik van materialen. Langzaam maar
zeker raakt onze voorraad op. Onze eigen bronnen
zijn nagenoeg uitgeput. Aanvulling met gebruikt
hout en geschikte triplex is nodig. Wie dergelijk
materiaal op zolder, in het schuurtje of op een an-
dere plek heeft liggen en het kwijt wil, wij komen
het met alle plezier even bekijken en  ophalen.
Weggooien kan immers altijd nog.
Van harte aanbevolen, namens de leden van het
Hobbygilde.
 
Piet Vosbeek, telefoon 077-4733374.
 

Grappige uitspraken uit de zorg.
Een patiëntje op de kinderafdeling als er een broe-
der voorbij komt “ Pappa is dat nou een manzuster”?
 
De zuster vraagt: “Heeft u lekker geslapen? “ “Dat
weet ik niet want ik sliep “
 

Patiënte kijkt de zuster diep in de ogen en zegt: “U
heeft mijn ogen gepikt”
 
Patiënt: “Zuster mag ik nu mijn pillecijnen” ( medi-
cijnen )                            Bron:Frans Theeuwen.
 


