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Oog voor Senioren

Papieren kortingskaartje blijft voorlopig
Een papieren kortings-
kaartje kopen voor de
trein; het kan voorlo-
pig toch nog! Diverse
belangenorganisaties 
pleiten er al langere
tijd voor om het papie-
ren kaartje niet af te
schaffen en reizigers
vrijwillig de keus te

geven om met de OV-chipkaart te reizen. Dat geeft
per saldo het grootste aantal tevreden reizigers en
sluit bovendien geen mensen uit die moeilijk met

een chipkaart kunnen omgaan.
 
Ondanks de voorgenomen plannen besloot de NS
onlangs om het papieren kaartje nu nog niet af te
schaffen. Een oproep van de regionale vervoerders
gaf de doorslag. Zij maken zich zorgen over tarie-
ven. Die zouden met de OV-chipkaart op korte
trajecten lager komen te liggen en op langere tra-
jecten juist hoger. De regionale vervoerders krijgen
nu eerst de kans om het effect van de OV-chipkaart
op tarieven te analyseren en op orde te brengen.
Afschaffing van alle papieren kaartjes staat alsnog
gepland voor dit najaar.

Spreuk van de maand
Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan eens op je kop staan.

Voorjaarsreis KBO Velden naar Duitsland
Er staat weer een leuke voorjaarsreis op het pro-
gramma. Op bladzijde 3 treft u aan: Reisinformatie 
en een opgavestrookje.

Belangstelling? Vergeet dan niet het strookje in te
leveren op dinsdag 23 april 2013.
 

April

 

April, vaak beschreven, veel bezongen
Een verrassing, ieder jaar.
Schijnt de zon?
Is er weer hagel?
Reikhalzend uitkijkend naar de lente,
Maar april, toch onvoorspelbaar.
Tulpen, fier boven de aarde
Koesterend in zonnestralen
Felle buien, harde wind
Veel te lage temperaturen
Toch een tuinstoel buiten halen.
Om dat ene streepje zon
In een hoekje, fijn beschut
op te vangen,
genietend met heel je lichaam.
Langzaamaan krijg je weer fut.
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Microsoft verlengt ondersteuning XP niet opnieuw
Veel gebruikers van Windows XP
weten niet dat de ondersteuning voor
het besturingssysteem over ruim een
jaar gaat verdwijnen.

Microsoft stopt begin april 2014 met XP en vanaf
dat moment verschijnen er geen updates meer.
Gebruikers worden daardoor minder goed be-
schermd tegen hackers. Van de ondervraagden wist
15 procent niet dat het na april 2014 voorbij is met
de updates. Van de mensen die wel weten dat de
ondersteuning stopt, is 32 procent nog niet begon-
nen met het omschakelen naar een nieuw bestu-

ringssysteem.
Nog relatief veel computers draaien op Windows XP,
de schattingen lopen uiteen van 30-45% van de
computers.
Hoewel het marktaandeel van XP snel afneemt, is
het nog steeds substantieel groter dan dat van alle
andere versies. Vooral veel zakelijke gebruikers,
waaronder de nodige overheidsinstellingen, gebrui-
ken het verouderde besturingssysteem nog.
Gebruikers wordt aangeraden minimaal te upgraden
naar Windows 7. Elke computer die op Windows 7
draait kan ook Windows 8 draaien.

Oplichting
In Nederland worden
jaarlijks zo'n 125.000
pogingen ondernomen
om 60-plussers aan de
deur op te lichten, wat
in een vijfde van de
gevallen ook daadwer-
kelijk lukt. Via de tele-

foon proberen oplichters dit ook nog eens bij zo'n
250.000 ouderen, bij 1 op de 40 ouderen is de poging
succesvol. Slechts 12% doet hiervan aangifte bij de
politie.
Oplichters maken steeds vaker deel uit van goed
georganiseerde bendes, die zich o.a. uitgeven als
keurige politieagenten, verkopers, klusjesmannen,

meteropnemers – tot zelfs ‘zwangere’ vrouwen die
een glaasje water nodig hebben.
 
Enkele tips
Doe nooit de deur zomaar open
Kijk eerst door het raam of vraag aan de andere
kant van de deur wie er is.
Monteer een kettinkje en een deurspion
Doe de deur niet open als u het niet vertrouwt. Zeg
in zo’n geval desnoods dat er eerst een telefonische
afspraak gemaakt moet worden en dat er dan een
vriend of familielid bij moet zijn.
Als u de deur toch opent, zorg er dan eerst voor dat
de achterdeur dicht is.
 

Entreekaarten ZOO PARC Overloon voor slechts €8,-
Ook dit jaar geeft de
directie van ZOO PARC
in Overloon de KBO
Velden de kans om
tegen een speciaal ta-
rief een bezoek te
brengen aan het ZOO
PARC. We kunnen tij-

delijk entreekaarten bestellen voor € 8,- per per-
soon. De reguliere entreeprijs bedraagt € 17,- per
persoon. De kaarten zijn door iedereen: kinderen,
volwassenen en 65-plussers te gebruiken en de
kaartjes hebben een onbeperkte geldigheidsduur.
Tot en met 1 mei 2013 kunt u als KBO lid deze
kaartjes -zoveel als u wilt- bestellen bij Ger van
Rensch, telefoon 4721797.

Inloopmiddag 'verkeersveiligheid' leerzaam
Op dinsdagmiddag 26 maart 2013 is er een inloop-
middag over de verkeersveiligheid en regelgeving
in het verkeer gehouden.
 Extra aandacht was er deze middag voor de ver-
keersveiligheid voor de senioren.
Bij afwezigheid van Jo van Keeken had Wiel Schef-
fer namens de KBO de leiding.
Uitgenodigd als verkeerskundige was de heer Jos
van Rens.
Voor een 25-tal personen ging Jos uitgebreid in op
de regelgeving, de veiligheid waar je als voetganger,
fietser, rolstoelgebruiker in het verkeer zoal mee te
maken hebt. Ook gaf hij vele nuttige tips. Dat deed
hij prima en boeiend.
Iedereen kreeg een rode of groene kaart.
Daarmee teste Jos de aanwezigen op hun verkeers-

kennis en werden alle personen ook nauw betrokken
bij zijn presentatie. Ook gaf hij voldoende gelegen-
heid om vragen te stellen.
 
Al met al een leerzame, interessante inloopmid-
dag.                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
Wiel en Jos.
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Popometer
Zadelpijn is een veel
gehoorde klacht bij
fietsers. Zadelpijn is
een onderhuidse be-
schadiging van bind-
weefsel, ontstaan door
een langdurige belas-
ting van de huid rond
de zitbotjes. De zitbot-

jes moeten je gewicht dragen tijdens het fietsen.
Onder andere het langzaam opvoeren van de belas-
ting, kan zadelpijn helpen voorkomen.
Zadelfabrikanten richten zich bij het ontwerp van

nieuwe zadels ook veel op het voorkomen van za-
delpijn. Hierbij letten ze met name op de zitbotjes,
die precies op de goede plek ondersteuning nodig
hebben. Dat er verschillende zadels voor mannen
en vrouwen zijn is ook logisch; bij vrouwen zitten
de botjes namelijk iets verder uit elkaar dan bij
mannen. Om deze afstand bij mensen goed te meten
heeft een Duits bedrijf de zogeheten "popometer"
ontwikkeld. 
Hiermee kan door de fietshandel een zadel worden
gekozen dat bij je zitvlak past en bij je fietsgedrag
(hoe vaak en hoe lang). Zo wordt dus de kans op
zadelpijn verkleind.

Verdere informatie over de reis:
 
Vertrek Velden:               08.00 uur op de Markt
 
Aankomst:                      10.00 uur in Königswinter
 
Koffie en gebak om          10.00 uur
 
Vertrek trein:                   10.00 uur naar de Drachenfels
 
Vertrek boottocht             13.00 uur (op de boot koffietafel)
 
Vertrek Königswinter:       14.30 naar Altenahr
 
Aankomst Altenahr           15.30 (tot 17.15 vrij bezoek Altenahr)
 
Vertrek Altenahr:             17.15 naar Velden
 
Aankomst Velden:            19.00 uur (diner bij Van den Hombergh)
 

De kosten van deze reis bedragen 58,00 euro. U kunt ons machtigen via de bank of contant betalen bij
opgave. - Machtiging heeft voorkeur-
......................................................................................................................................................................

Gaat u mee,dan graag opgavestrookje/of kopie inleveren op dinsdag 23 april tussen 13.30 en 14.30
uur in de Kiêsstolp 
 
De volgorde van de opgave telt en vol is vol!
Voornaam------------------- Achternaam-----------------------------
Adres ---------------------------------------------------------------------- 
Woonplaats:------------------ Telefoon---------------------
Rollater               0                 Rolstoel              0
(S.v.p. aankruisen indien van toepassing)
 
Handtekening voor machtiging:-------------------------------------------

Dinsdag 7 mei 2013 voorjaarsreis KBO Velden
De werkgroep 'reizen'
steekt elk jaar weer
samen met een buson-
derneming veel tijd en
moeite in het voorberei-
den van de voor- en na-
jaarsreis van de KBO Vel-

den. De voorjaarsreis gaat dit jaar naar onze 'oos-
terburen'. In vroegere tijden zijn de meeste KBO-
leden wel eens in Königswinter geweest. Het is altijd
weer leuk om eens terug te gaan. Onderstaand het
programma voor die dag.
Is iets niet duidelijk of wilt u aanvullende informatie:
meldt dit even bij Jac Vermazeren, telefoon 4721755
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Brief   van   “FRENSKE”   v.d.   Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 11 van 1 -
15 april 1948
 
Liefe jongens,
 
O ik heef tog zoon joeks gehat op de
filmavond van kareltje pang die is

helemaal uit sjiena met pater zloos meegekomen
en pater zloos is familie van onze koveur want die
kan ook zo goet prate zijn fader zegt daar heel wat
anders tege  maar als ik dat zeg krijg ik ze voor mijn
dinges want vader zegt dat is in velde tog al zo erg
genoeg en dat zij mein moeder ook en de tekenfilm
was zo fein dat fientje van ons neven en nog een
paar blage zo gelache hebbe dat de trane door de
bokse pijpe kwamen en de pelitie van velde heef
een fietsestal opgerig daar kun je de fietse late
beware maar se sein errig duur want ze koste ach
gulde mein fader zeg dat is preisopdrijving maar dat
komp omdat de pelitie de fietse moete afhale as je
ze buite laat staan en ut is maar goed dat we nieje
kerkbanke krijge wan der zein der sondag weer un
hele boel van de preekstoel gevalle en mein fader
zeg zo dat moete ze zelf maar wete want ze zein
verkouwe voor ze ut zelf wete en joepie van de
kostor en meneer pastoor heven naamsdag gehad
op den heilige sint josef en zei hebben groot fees
gehat en joepie hat een nieje boks gekrege wat
meneer pastoor gekrege heef weet ik niet want die
heef tog zo veel zorg om ut geld voor de nieje or-
regel en de nieje banke bij elkaar te krijge en ik zeg
maar zo ze kunne wel overal naar toe gaan en zig
zat drinke maar over dat ene dubbeltje voor onze
kerk ligge ze te greke dat zeg mein fader ook en die

kan ut wete die heef ook smeis dors maar dan keik
moeder fader aan en dan zeg hei niks meer en
fransje van konejeu is met zein otoped over de
puiste gevalle op de merret en nu heef hei een grote
bult op sein gesich want de veldense mense moete
in grubbevors de merret gaan harreke en in velde -
bleive de puiste maar op de merret ligge maar fader
zeg dat is voor devieze daar doen ze ut allemaal
voor tegenwoordig en nu krijge wij van grubbevors
zeker plagge terug en in de kerrek heve ze met
palmzondag toneel gespeeld marie in ut zant zein
fader stond midde in en sjraar duif van de duive
stond daar neven en links stond frans litjens van de
slagter die hebbe den hele tijd in de kerrek gepraat
en als ik wat zeg dan kreig ik van de meester een
wats om, mijn ore en ut was heel mooi want ut -
duurde twee uur en ik was al twee keer buite gewees
om wat te doen en nu staat ut andreas klokje ook
al vol geheime want er was een vrouw zijn poeier-
doosje verlore die niet zein poeijerdoosje was en nu
moet zei zeker de scheerkreem gebruike want dat
doet mein moeder ook en bei tunnis litjes hebbe ze
al weer een jonge en nu heef hij er al vijf en maar
een meisje maar dat komp omdat hei ook een he-
rezaak heeft en daar zulle ze wel niks aan doen
kunne en op de krosselt hadde ze geen teid om ut
geslagte varke binne te doen en toen hadde de
honde op de krosselt kermis en hebbe ze niks dan
karmonaaij gegete en nu zulle wij wel weer geen
proov krijgen en nu ga ik weer naar bed en wens
jullie veel liefs van jullie eeenig liefhebbende
FRENSKE                                        FV.              -
                                                                        

Symposium KBO en VieCuri interessant
Op zaterdag 23
maart 2013 or-
ganiseerde KBO
Limburg samen
met het VieCuri
een symposium
in het zieken-
huis Venray. Op
13 april 2013 is
er nog een sym-
posium in het

VieCuri in Venlo.
In de vorige nieuwsbrief bevond zich een folder met
opgave mogelijkheid voor beide symposia.
De belangstelling voor beide symposia is overwel-

digend.
De volgende activiteiten kwamen op het symposium
in Venray aan de orde: Lezingen van oogarts en
orthopeed over respectievelijk oogaandoeningen en
heup- en knieoperaties.
Bezoeken aan afdeling van de nierdialyse, de ope-
ratiekamers voor de ogen, knieën en heupen.
Informatiebijeenkomst over maatschappelijk werk
en presentatie van producten door bedrijven ten
behoeve van de zorg voor ouderen.
Het Symposium VieCuri 2013 in Venray is samen te
vatten als goed georganiseerd, leerzaam en inte-
ressant.
Dank aan VieCuri en de KBO Limburg.           GvR.
 

Op zien Veldes plat. 
Jan kumpt ziene vriend taege en zaet, ha jong hoe
geit ut met dich geiste dit jaor waer op vakantie?
Jao en ik weit ok al wao weej nao toe gaon, zag
ziene vriend, dat heb ik met mien vruike al aafge-
spraoke. Wao geiste dan haer,vroog Jan. Weej gaon

dit jaor nao Aantocht. Dao heb ik nog noeits van
gehuurd, zag Jan wao leet dat eurges? Nou um
ierlijk te zien, zag dae vriend van Jan, dat weit ik
ok neet precies maar op de radio zegge ze edere
daag, er is mooi weer in Aantocht.            Fr. Th.

4



Weet je nog van toen??

De foto bij dit artikel is ongeveer 60 jaar geleden
gemaakt.De kinderen van de 1e klas staan op de
speelplaats van de jongensschool. Ook op de foto is
nog een klein gedeelte van de kleuterschool te zien.
 
In de bovenste rij van links naar rechts: Pierre van
Haeff; Joost Litjens; Mart Hovens; Mart Gommans;
Arno Korsten; Ger van den Hombergh; Harie Lom-
men; Jan Jacobs; Jac Litjens en ‘Meister’ Thijssen.
 
De 2e rij van links naar rechts:Wiel Crommentuyn;
Wiel Fleuren; Harrie Deenen; Henk Lommen; Hay
Dirks; Mart Crommentuyn; Willem Smits; Jan Poels;

Hay Engels; Frans Willemsen; Jo van Haeff.
 
De 3e rij van links naar rechts:Henk Geurts; Pierre
Jansen; Hans Geurts; Ger Schreven; Hay Bouten;
Herman Schattefort; Gerard Lommen; Jan Geurts;
Hay Geurts; Henk Geelen.
 
De onderste rij van links naar rechts: Ger Reynders;
Hay Verkoeyen; Jeu Lommen; Jan Kersbergen; Ger
Holthuizen; Jac Theelen; Theo Lommen; Theo
Heijnen; Gerard Kusters.
Rien Crommentuyn en Bep Kronenberghs ontbre-
ken.

Um euver nao te dinke…
Edere mins is ein deil van de nateur, dae nao de
raegen de zon waer zuut schiene.
 
Smeis is ut duuster maar dan kumpt opens waer ut
licht, die al ut duustere waer duit verdwiene.
 
Ut laeve kent altied op en neer gaonde daag,  maar
ein hand op de schouwer vind ederein fijn.
 
Ut guef eder ein mood um waer opniej te beginne,
smeis is ut gemekkelijk en smeis ok te zwaor.
 
Maar ok de waardering gueft veur ederein en good
geveul, edere mins vruegt um ein bietje geluk.
 
Maar ook edere mins in os umgaeving verdeent ok
wel is ein bietje geluk in ut laeve.
 
Zoeë lang d’r moeije daage zien um van te geneete,
haet ut laeve zin en ok zien waerde.

Maar d’r is nog mier as ein laeve veur eder van os,
en dat is os eige laeve: maak d’r wat moeis van.
 
Maak dich gen zurg um den daag van morge, doon
röstig aan en blief aaf en toe is stil staon.
 
En doon geneete van alles war d’r zoeë te zeen is,
bin gelukkig en bliej want is ut allemaol zoeë veur-
beej.
 
Ik wins och allemaol ein bloom veur edere daag mit
ein vrintelijk waaord en eine blieje lach.
 
Eine erm um diene schouwer en ein kniepuigske
daen ut ok echt duit.
 
Ein nuutje, eine knuffel en eine stevige erm, ut zien
kleine dinge die halde dich werm.      
                                                                              
Frans Theeuwen.    

5



Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077-472 9057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice voorzitter 077-472 1201 jovankeeken@planet.nl
Marie José Peters Extern secretaris 077- 472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Intern secretaris 077-472 1797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v/d Zanden Penningmeester* 077-472 1334 hondorado@online.nl
Fien Wijnhover Bestuurslid 077-472 2064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-472 2968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Bestuurslid 077-472 1527  
Wiel Scheffer Bestuurslid 077-472 2782 jw.scheffer@home.nl
Gerda Driessen Aspirant bestuurslid 077-472 1467 haiengerdadriessen@ziggo.nl
Ger Peeters Adviseert het bestuur 077-472 1422 gerpeeters@home.nl

 * Ook ledenadministratie    

Ouderenadviseurs(VOA's)/Belastinginvullers
Ons land is een land van regels. Daarin de weg
vinden is niet eenvoudig. Daar willen we de ouderen
mee helpen. Wij beschikken over 4 Vrijwillige
Ouderen Adviseurs.  Een 4-tal personen helpt u
bovendien graag met invullen van uw belasting.
De personen met een * achter de naam zijn zowel
VOA als belastinginvuller.
Sjaak Hovens;                        tel. 472 14 13
Jo van Keeken*                      tel. 472 12 01

Frans van Neer*                     tel. 850 24 43
Wiel Scheffer;                         tel. 472 27 82
 
Mevrouw Marie-José Peters (4721874)  en mevrouw
Ria Hermans (4722053) zijn geen VOA, maar zijn
wel beschikbaar als belastinginvuller.
Ouderen uit Velden kunnen bij deze VOA’s/belas-
tinginvullers aankloppen voor raad en daad. Voor
het invullen van uw belasting vraagt de invuller €5,-

  
Wat is rijkdom?
                       
Bij het tellen van ons geld valt het resultaat vaak tegen,                
                          
bij het tellen van onze zegeningen voelen we ons rijk.
 

Uit de bestuursvergadering van 3 april 2013
Frans is er weer in geslaagd nieuwe leden te winnen:
3 in de afgelopen periode.  
 
De inloopmiddag van 26 maart viel helaas samen
met de kruiswegviering van de Zonnebloem. Zie het
verslag elders in deze Nieuwsbrief.
 
Een groot gedeelte van de vergadering is besteed
aan allerlei organisatorische zaken, zoals samen-
werking met de KBO’s in Lomm en Arcen, de regi-
overgadering, het beleidsplan van onze Limburgse
bond, secretariaatswerkzaamheden, alternatieve
besteding van de subsidie van de Rabobank, nieuwe

pennen voor nieuwe leden, scholing voor fietsbege-
leiders, contactpersoon belastingservice, senioren-
sport, enz.  
 
Ook kwam een verzoek aan de orde van een lid, die
vond dat het bestuur meer aandacht zou moeten
besteden aan zieke leden. In het verleden bestond
daar een regeling voor, maar met de groei van het
ledental was het helaas onmogelijk om steeds over
de juiste informatie te beschikken. Individueel leven
we mee met iedere zieke die bij het bestuur bekend
is, maar een sluitende collectieve regeling is helaas
niet te treffen.

Oproep voor kien liefhebbers
Iedere 1e en 3e
woensdag van de
maand wordt er
door de KBO Vel-
den gekiend in de
'Kiêsstolp'
Tijdens die middag

worden 13 rondjes gekiend voor leuke prijzen. De
organisatie -Wim Jacobs en Truus Hermkens- wil
graag dat naast de vaste kieners, er nog enkele kien
liefhebbers  bijkomen.
Er zijn enkele plaatsen vrij en het is voor iedereen
plezieriger om een volle bezetting te hebben.
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De juiste scootmobiel met Keuzewijzer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onlangs is de Keuzewijzer Scootmobiel officieel
gelanceerd tijdens de beurs Zorgtotaal in de jaar-
beurs te Utrecht. De Keuzewijzer Scootmobiel helpt
particulieren en professionals bij het maken van de
juiste keuze voor een scootmobiel. De Keuzewijzer
is ontwikkelt in opdracht van het samenwerkings-
verband Blijf Veilig Mobiel. Hij is te raadplegen via
internet of kosteloos aan te vragen bij Blijf Veilig
Mobiel.
 
Keuze scootmobiel is maatwerk
De Keuzewijzer Scootmobiel voorziet in een behoef-
te. Scootmobielen zijn immers een uitkomst voor
veel ouderen, chronisch zieken en mensen met een
beperking. Ze vergroten hun de mobiliteit en daar-
mee hun zelfredzaamheid. Naar schatting rijden er
in Nederland al een kwart miljoen scootmobielen
rond. Het is echter uitermate belangrijk dat mensen
de scootmobiel kiezen die aansluit bij hun mogelijk-
heden en behoeften. Dat is niet eenvoudig want
scootmobielen zijn er in alle soorten en maten. Die

staan allemaal uitgebreid omschreven in de keuze-
wijzer. Maar welk type is nu geschikt? Door het
stellen van de juiste vragen komen mensen bij de
scootmobiel die bij hen past. Ben je groot of klein?
Dik of dun? Heb je beperkingen of niet? Wil je grote
afstanden met de scootmobiel af gaan leggen of er
alleen een ommetje mee maken? Wil je hem ge-
makkelijk kunnen vervoeren? Beantwoording van
deze vragen leidt tot de scootmobiel die bij hen past.
Hierdoor neemt de verkeersveiligheid van de
scootmobielgebruiker toe.
 
Totstandkoming
De Keuzewijzer is ontwikkeld in opdracht van Blijf
Veilig Mobiel. Blijf Veilig Mobiel is een landelijk sa-
menwerkingsverband van ANBO (trekker), ANWB,
CG-Raad, Fietsersbond, NVVS, Oogvereniging,
PCOB, samenwerkende ROV’s, Unie KBO en VVN.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder-
steunt het samenwerkingsverband inhoudelijk en
financieel. De Keuzewijzer Scootmobiel is een
aanvulling op de producten van Blijf Veilig Mobiel.
Het samenwerkingsverband had al een basiscursus
scootmobiel (‘Scoot veilig’) ontwikkeld voor ge-
meenten.
 
Bestel gratis!
Belangstellenden kunnen de Keuzewijzer Scootmo-
biel (en de digitale keuzewijzer in de vorm van een
beslisboom) vinden op
www.blijfveiligmobiel.nl/keuzewijzerscootmobiel en
op www.hulpmiddelenwijzer.nl
De Keuzewijzer is ook gratis te bestellen bij info@-
blijfveiligmobiel.nl, zolang de voorraad strekt.

Griekse koffie, Ellinikos kafés
a. zoet  (glycos)
1  kopje water
3  theelepels  suiker
2  theelepels  griekse  koffie
b.  halfzoet (metrios)
1  kopje water
2  theelepels suiker
3  theelepels  koffie
c. puur (sketos)
1  kopje water
2  theelepels  Griekse  koffie

 
Het water afmeten met een grieks koffiekopje en
samen met de suiker en de griekse koffie in een briki
doen. (een briki is een heel smal steelpannetje. Als
u dit niet heeft, kunt u een paar kopjes tegelijk
klaarmaken in een klein steelpannetje. Even door-
roeren, zodat de suiker oplost en op het vuur zetten.
De briki van het vuur nemen zodra zich schuim vormt
vanaf de randen en de koffie omhoog begint te
komen. De koffie opdienen in kleine koffiekopjes.
 

Koffie op zijn Grieks en wordt 90+
Slechts 0,1% van de wereldbevolking
haalt de 90 jaar, maar op het kleine
eilandje Ikaria (in de buurt van Sa-
mos) blijkt 1% van de inwoners de
90 gemakkelijk te halen. Hoe kan dat
nu? Dat was de vraag van een onder-

zoeksteam en het antwoord is nu beschikbaar: het

is de griekse koffie die het doet!
Griekse koffie is een gekookte koffie, met milde
hoeveelheden caffeïne; ook proberen? Elders op
deze pagina vindt u het recept.
Maar het is al meer gezegd: het blijkt steeds vaker
dat het dagelijkse kopje koffie zo gek nog niet is.
Tenminste: als je heel oud wilt worden.
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Bessen en bramen, hoe meer hoe beter
Je kunt er haast nooit teveel van eten,
bosbessen, bramen, frambozen en
aardbeien. In Finland heeft een on-
derzoek uitgewezen dat bij volwasse-
nen die iedere dag 200 gram bessen

aten, na acht weken de bloeddruk was gedaald. Ook
hadden ze nadien een hoger gehalte van het goede

HDL cholesterol.
Met name bessen bevatten een zeer geconcen-
treerde bron van polyfenolen, ofwel ziektebestrij-
dende antioxydanten. Het maakt in het geheel niet
uit of het verse bessen zijn of dat deze zijn ingevro-
ren. Het eten van bessen, frambozen en bramen is
goed voor een goede gezondheid. 

Redactie nieuwsbrief
Ger van Rensch telefoon: 077-4721797 mail: ghrenschv@kpnplanet.nl
Huub v.d. Hombergh telefoon: 077-4721955 mail: hhombergh.mcuppen@ziggo.nl
Jo van Keeken telefoon; 077-4721201 mail: jovankeeken@planet.nl

Website: www.kbovelden.nl Volgende nieuwsbrief 28 mei 2013 mail: nieuwsbrief@kbovelden.nl

Bewust bezig met eten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wilt u ook die paar kilootjes kwijt en heeft u al van
alles geprobeerd, maar werkt het allemaal niet? Uit
onderzoek van een Engelse universiteit is weer een
nieuwe tip naar voren gekomen, die u helpt die paar
kilo’s af te vallen.
 
Uit het onderzoek is gebleken dat het voornamelijk
een psychisch probleem is. Als u enkel onthoudt wat

uw vorige maaltijd was en als u bewust bezig bent
met het eten, dan  zorgt dat er al voor dat u minder
opschept en zo ook minder calorieën binnenkrijgt.
Bewust bezig zijn met het eten was al langer bekend
als tip om af te vallen. Ga rustig aan tafel zitten
eten, zonder afleiding. Zet die tv niet aan en lees
geen krant. Zorg dat u enkel en alleen bezig bent
met eten.
 
Vindt u het lastig om te onthouden wat u als vorige
maaltijd gegeten heeft, schrijf het dan op! Een hele
makkelijke manier om te onthouden wat u als
laatste hebt gegeten en waardoor u minder op-
schept. Misschien de moeite waard om eens te
proberen?
 
Ook buiten deur kunt u bewust bezig zijn met uw
eten. Dus laat het u er niet van weerhouden lekker
uit eten te gaan.

Nieuws van de Dorpsraad
De Brede Maatschap-
pelijke Voorziening is
aanbesteed. De in-
schrijfbedragen zijn
binnen. De laagste in-

schrijver is aannemer Slavenburg uit Capelle aan de
IJssel. Opmerking: Bij een Europese aanbesteding
komt de laagste aannemer dikwijls buiten de regio). 
De gemeente ondehandelt momenteel met dit be-
drijf en ook nog  met een 2 tal andere bedrijven
over zaken die met de aanbesteding te maken
hebben.  Na afronding  van deze gesprekken en
toetsing van de benodigde vergunningen en regel-
geving wordt het werk gegund.
In het krediet van dit werk zitten alleen de verkeers-
maatregelen in de directe omgeving van de BMV.

Ook buiten dit gebied moeten er voor zo’n groot
gebouw  verkeersvoorzieningen gecreëerd worden.
Extra aandacht dient hierbij uit te gaan naar voor-
zieningen voor kinderen en ouderen. Denk daarbij
maar eens aan het oversteken van de Rijksweg, het
veilig oversteken van de Schandeloseweg, voorzie-
ningen op de Oude Schandeloseweg en het ‘Vilgert-
pad’.
Daarom werkt de Dorpsraad hard aan een plan van
aanpak voor de verkeersvoorzieningen buiten de
directe omgeving van de BMV.
Met de diverse partijen voert de Dorpsraad overleg.
Heel belangrijk is dat de Gemeente/ Provincie
achter deze plannen staan en op korte termijn een
budget reserveren voor  toekomstige aanpassin-
gen.       GvR.

Seniorenmiddag Baarlo
Donderdag 30 mei 2013, Sacramentsdag, is er in
het kader van de 'Volksfeesten' in Baarlo weer de
traditionele Seniorenmiddag. Deze valt helaas
samen met ons dansmatinee.

Toch belangstelling? U kunt telefonisch kaartjes
reserveren bij Frits Jacobs, telefoon 06-19480359
(s.v.p. niet in het weekend). Reserveren kan ook
via e-mail: fri.ger@hetnet.nl


