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Oog voor Senioren

Spreuk van de maand
De wereld lacht je toe. Durf alleen af en toe eens te kijken.

Lente
Een vogeltje, een vogeltje. Hoort wat het meldt,
Wat het in zijn lieflijke liedren vertelt!
Het roept: 'komt kindren, komt lammetjes, eruit!
Het spel lokt het kind, 't lam 't grazige kruid.
En alles wat leeft en het luchtruim doorzweeft,
Dat juicht nu de lente haar bloemenkleed weeft,
Wat vinnen heeft zwemt en wie benen heeft springt,
Wat vleugels heeft vliegt en wie zingen kan zingt.'
 
A. van der Hoop

Kermismatinee in ‘De Kiêsstolp’
Als u deze nieuwsbrief ontvangt is het al bijna
donderdag 30 mei 2013. Op die dag begint name-
lijk om 14.00 uur het ‘Kermis dansmatinee’.

Dit matinee organiseert de KBO Velden al weer voor
de 10e keer.
Leuk om te gaan.!! Het kan nog.

Fietsen met de KBO!!!
Zoals u weet organi-
seerde de KBO in het
verleden een keer per
week bij gunstige
weersomstandigheden
een fietsmiddag. Nu 
zijn er weer diverse
personen die graag af

en toe een middagje willen fietsen. De organisatie
wil dit graag opnieuw oppakken, maar wil eerst
kijken of er voldoende belangstelling is.

Het voorstel is om te beginnen met tweemaal in de
maand en wel de eerste en de derde dinsdag van
de maand.
Koffie en gebak onderweg is voor eigen rekening.
De eerste fietsmiddag is op 4 juni 2013.
Vertrek om 13.30 uur voor de kerk.
 
Inlichtingen:  J Vermazeren Tel. 472 1755.
                    G Lommen     Tel. 472 1585.
 
 

Dank aan het 'Hobbygilde'
Het hobbygilde van de
KBO maakt al vele jaren
op de maandag- en don-
derdagmorgen in de kel-
der van de ‘Kiêsstolp’ al-
lerlei houten hobbyspullen
en andere artikelen. Welk
idee dan ook, het is mee-

stal geen probleem of deze mensen maken het.
Onder andere voor het bestuur, voor de tombola bij
het dansen, maar ook voor vele andere activiteiten
leveren zij regelmatig gratis houten hobby artike-
len. 
Namens bestuur en de diverse werkgroepen heel
veel dank aan alle mensen van het hobbygilde.
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Veilig op reis en gezond weer thuis
Senioren beschikken
over het algemeen
over veel vrije tijd en
kunnen daar onder
meer van profiteren
door reizen te maken.
Sommige reisbureaus
zijn gespecialiseerd in
reizen voor 50-plus-
sers. Ook op internet
staat veel waardevolle

informatie voor senioren die graag reizen.
 
Enkele tips bij het plannen van de reis:
 
In geval van een chronische ziekte, zoals een
hartaandoening, verhoogde bloeddruk of suiker-
ziekte, kan het verstandig zijn voor vertrek naar de
huisarts te gaan voor een controle. Wanneer er
onlangs een operatie of hartinfarct heeft plaatsge-
vonden, kan uw arts vertellen of de gezondheid goed

genoeg is voor de reisplannen. 
In geval van suikerziekte en het passeren van en-
kele tijdzones, kan de arts bepalen of de hoeveelheid
tabletten of insuline moet worden aangepast.
 
Afhankelijk van de bestemming zijn er bepaalde
vaccinaties of tabletten tegen malaria nodig De
huisarts of GGD kan hier meer over vertellen.
 
Neem in geval van geneesmiddelengebruik voldoen-
de voorraad mee. Het is handig een overzicht, bij
reizen naar het buitenland bij voorkeur in het Engels,
mee te nemen met medische voorgeschiedenis,
huidige aandoeningen en geneesmiddelengebruik.
Dit overzicht kan dan in geval van nood tijdens de
reis aan een arts worden gegeven.
U kunt hiervoor ook het Europees Medisch Paspoort
gebruiken. Bewaar het samen met de medicijnen in
de handbagage en bewaar reservegeneesmiddelen
in de koffer. Vergeet indien van toepassing tevens
een reservebril of reservecontactlenzen niet.

Besparen doet u zo!
Door alle bezuinigingen van het ka-
binet moeten we allemaal iets meer
op het geld gaan letten. Klein dinge-
tjes die we kunnen laten, waarmee
we uiteindelijk genoeg geld mee be-
sparen. Maar wat moet u wel doen en

wat kunt beter achterwege laten?
De Consumentenbond heeft een gratis Minigids
Besparen uitgebracht. Zowel voor leden als niet-

leden is deze gids gratis te bestellen. De hele maand
mei kunt u deze minigids bestellen. Kijk op de
Consumentenbond.nl voor meer informatie.
In deze minigids staan tips over energieprijzen.
Waarom zou u meer betalen dan nodig is? Vergelijk
de prijzen en bekijk de mogelijkheid om over te
stappen. Hoe kunt u bezuinigen in en om het huis.
En doe de test hoe u zelf eigenlijk naar geld kijkt.....
 

Van de voorzitter…..
Met haar 440 leden behoort de KBO
tot een van de grootste verenigingen
in Velden.
De gemiddelde leeftijd is vrij hoog
en daarom is het te begrijpen dat
een deel van onze leden af en toe
ziek is. Dat kan variëren van een
hardnekkig griepje tot een vrij ern-
stige ziekte waarvoor zelfs opname
in het ziekenhuis noodzakelijk is.

Toen onze vereniging nog kleiner was hadden we
een speciale groep vrijwilligers die probeerden,
namens de KBO, al die zieken een bezoekje te
brengen. Soms lukte dat, maar lang niet altijd. Hoe
weet je nu wanneer iemand ziek is? Er was geen
centraal meldpunt dus er ontstond een bepaalde
willekeur. Het ene lid werd wel bezocht en het an-
dere niet. Soms werd bezoek wel op prijs gesteld
maar vaak ook niet. Toen er hierdoor in het verleden
vervelende situaties ontstonden heeft het bestuur
destijds besloten om het ziekenbezoek af te schaf-
fen. In Velden was destijds immers een comité
ziekenbezoek dat dit heel goed regelde.
Onlangs stuurde een lid me een mailtje met de vraag
waarom het bestuur geen bezoek bracht aan leden

die ernstig ziek zijn of waren geweest? De reden
daarvoor heb ik hierboven trachten uit te leggen.
Het is dus een besluit uit het verleden. Afgelopen
bestuursvergadering hebben we hier weer eens
uitgebreid over gesproken en besloten om dit eer-
dere standpunt te handhaven. Het is ondoenlijk om
dit goed geregeld te krijgen. Ziek zijn en dus ook
ziekenbezoekjes kun je namelijk niet vooruit plan-
nen. Vaak weten we het ook niet. Uiteraard zijn we
als bestuur wel betrokken en leven met iedereen
mee. De felicitatiedienst blijft natuurlijk wel be-
staan. Ook voor dit jaar hebben we in de ledenad-
ministratie nageplozen wie er in 2013 80 jaar wordt.
Al deze mensen worden rond hun verjaardag be-
zocht door vrijwilligers van de felicitatiedienst. Vanaf
de 85ste verjaardag krijgt iedere oudere elk jaar
verjaardags-visite namens de KBO. Alles bij elkaar
zijn dat heel wat bezoekjes per jaar. Doortje Jeucken
en Frans Vousten zorgen ervoor dat dit allemaal
goed geregeld wordt. Aan de hand van de uitdraai
van de ledenlijst kunnen ze dit vooruit plannen en
de nodige vrijwilligers benaderen. Hulde voor deze
groep vrijwilligers!
 
Ine Jacobs, Voorzitter.
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Hogere vrijstelling van erfbelasting door
mantelzorgcompliment

Inwonende en mantelzorgende kin-
deren die het mantelzorgcompliment 
van de Sociale Verzekeringsbank
hebben ontvangen komen in aanmer-
king voor ruim 600.000 euro vrijstel-
ling bij de erfbelasting. Afzien van de
200 euro mantelzorgcompliment,
waarmee de overheid het werk van
mantelzorgers wil waarderen- kost de

erfenis veel geld.
 
Zieke ouder
Veel mantelzorgers die hun enige overgebleven
zieke ouder verzorgen, hoeven het mantelzorgcom-
pliment niet; zij vragen het niet aan. Ze vinden het
normaal om voor hun zieke vader of moeder te
zorgen. Maar ze weten niet, dat er sinds 1 januari
2010 in de Successiewet een uitzonderingsregel is
opgenomen waarbij bloedverwanten die samenwo-
nen onder voorwaarden toch partner voor de erfbe-
lasting kunnen zijn. Eén daarvan is dat men in het
jaar voorafgaand aan het overlijden van de ouder,
het mantelzorgcompliment moet hebben ontvan-
gen.
 
Voorwaarden
Kinderen die inwonen bij hun ouder en voor hen
zorgen wordt aangeraden de voorwaarden goed te

bekijken. Want kinderen hebben bij de erfenis van
hun ouder normaal een fiscale vrijstelling van ruim
19 duizend euro. Is het bedrag van de erfenis meer,
dan is de erfbelasting 10% over de volgende (afge-
rond) € 99.000 en nog eens 20% boven dat bedrag.
 
Een voorbeeld
Moeder is overleden. Zij laat de ouderlijke woning
en spaargeld na, totaal € 300.000. De enige erfge-
naam is haar dochter die haar moeder de afgelopen
drie jaren heeft verzorgd. Zij woonde ook bij haar
moeder. De dochter heeft vorig jaar een mantel-
zorgcompliment ontvangen. Zij voldoet aan de
overige voorwaarden om voor de erfbelasting als
partner te worden aangemerkt. Haar vrijstelling
voor de erfbelasting is € 603.600. Het bedrag van
de erfenis is minder; zij hoeft geen erfbelasting te
betalen.
 
Als zij geen mantelzorgcompliment had ontvangen,
is het verhaal heel anders. Haar vrijstelling is in dat
geval € 19.114,- De erfenis is dan belast voor
(€ 300.000 min € 19.114) een bedrag van
€ 280.886.Over de eerste € 115.708 is de belasting
10%, € 11.570 dus. Over het restant van € 165.178
is het tarief 20%, € 33.035.De totale erfbelasting is
dan € 44.605.
 

Oud worden? Emigreer naar Japan of naar de VS.
De oudste mensen op
aarde wonen voorna-
melijk in Japan en de
Verenigde Staten. En
de meest gangbare
eindleeftijd is 115. Be-
dacht moet worden dat
het hier om een op-
somming gaat van ge-
verifieerde leeftijden.

Dus niet uitgesloten is dat in India of China nog veel
oudere mensen wonen: maar ja, dat is daar niet
goed geregistreerd en niet te bewijzen. Voorlopig
moeten we het hier mee doen. Op de foto de abso-
lute nummer 1 van vandaag: Jiroemon Kimura.
Gefeliciteerd alvast met de 116e verjaardag
 

Geluk
Geluk dát is en wäördje,
Zoë klein en toch zoë groët.
‘t Guf de minse bliédschap,
Is truuester in de noeëd.
 
‘t Löt de waopes röste,
Waordát d’n oeërlog brand.
Brink vrede beej de minse,
Reikt vijande de hand.
 
 
 

Geluk dát is en wäördje,
Dát haet lang naet idderein.
Of dát se erm of riék bis,
Of knap, of groët, of klein.
 
‘t Löt gezichte straole,
Bringt wermte die me zukt.
Daorum gaef ik dit wäördje,
En wins óch vuuël geluk.
  
                                      JAN ARTS
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Op bezoek bij…….
Als het weer zover is dat ik weer op bezoek ga bij
een van de inwoners van het gezelligste dorp van
Limburg, die vorige week al volop hebben kunnen
genieten van het lekkere warme voorjaarszonnetje,
maar nu toch maar weer met sneeuwbuien gecon-
fronteerd worden, komt het verlangen naar de lente
toch weer sterk naar boven drijven. Wij gaan in elk
geval de goede kant op en wat nu nog niet is, zal
zeer zeker binnenkort te bewonderen zijn, het
zonnetje, en dan gaan we weer volop genieten van
de lente.
 
Geboren in Arcen op 09-06-1936 en groot geworden
in het gezin dat met Vader en Moeder mee gerekend
acht personen telde, dus nog zes kinderen t.w. vier
jongens en twee meisjes.
Mijn Vader was carrosseriebouwer bij de Fa. Kusters
in Venlo en het bloed kruipt waar het niet gaan kan
is een oud spreekwoord. En zo wilde ik, nadat ik de
lagere school met succes had doorlopen, graag in
de voetsporen van mijn vader treden. Omdat de
ambachtsschool in Venlo vol was, heb ik twee jaren
de mulo gedaan en daarna kon ik weer naar de
ambachtsschool in Wellerlooi waar ik het timmervak
heb geleerd.
Toen ben ik gaan werken bij Zanders meubelen op
de Kaldenkerkerweg in Venlo en daarna twee jaar
bij de Fa. Walraven in de woningbouw.
Als de dienstplicht mij oproept, ben ik terecht ge-
komen bij het Muziek Korps Limburgse Jagers als
saxofonist, met als standplaats Venlo.
Maar ook hieraan komt een einde en weer ben ik
gaan werken bij Walraven tot in 1983 en daarna
naar de Fa. d’Angelo in de modelmakerij voor het
maken van mallen waar ze betondelen in deden
storten voor allerhande doeleinden. Na nog in en-
kele andere bedrijven te hebben gewerkt, was het
tijd om met de vut te gaan.
Maar ook in mijn jonge jaren heb ik intens genoten
van die tijd zoals bijvoorbeeld die onvergetelijke tijd

toen ik drie jaren groepsleider ben geweest van de
verkenners in Arcen maar omdat ik in militaire dienst
moest heb ik daar jammer genoeg mee moeten
stoppen. Ook ben ik acht jaar lid geweest van de
Koninklijke Harmonie van Arcen en met veel plezier
waar ik nog vaak aan terug denk.
Als ik naar de kermis in Lomm ga om daar lekker
kermis te gaan vieren, leer ik Lieske kennen en na
vijf jaren verkering te hebben gehad, zijn we
gaan trouwen en in Velden gaan wonen. Uit het
huwelijk werden twee kinderen, twee jongens, ge-
boren die ons vijf kleinkinderen hebben gebracht
waar wij echt trots op zijn. John heeft een zoon en
twee meisjes en Ruud heeft twee meisjes.
 
Hobby’s: Eigenlijk te veel om op te noemen, maar
op de eerste plaats staat de muziek, dan biljarten,
kaarten, jeu de boules, en ook nog een fantastische
hobby: het zelf kweken van vogels (kanaries).
Tevens ben ik werkzaam in de functie van coördi-
nator van de Klusjesploeg van de KBO in Velden.
Als er gebeld word voor een mankementje van welke
aard dan ook ga ik eerst even controleren welke
klusjesman daarvoor geschikt is en geef het adres
dan aan de betreffende man/vrouw door.
Ook de vakanties naar verschillende Europese lan-
den zoals Oostenrijk, Zwitserland en Italië, maar
ook met een reisgezelschap naar andere bestem-
mingen, zijn bijzonder om die te kunnen beleven.
In Abtenau in Oostenrijk genieten wij er o.a. van als
in de avonduren in de kern van die plaats concerten
worden gegeven met echte Oostenrijkse muziek.
Dat muziek een grote rol in zijn leven betekent, komt
natuurlijk door het wekelijks bezig zijn met muziek
en dat op de eerste plaats bij de fanfare in Velden
maar ook bij de Ravenvennerkapel. Ik heb van 1974
tot 1997 als secretaris van de Fanfare gefungeerd
en daarna er mee gestopt.
Op dit moment is hij met een aantal leden van de
fanfare bezig om een boek samen te stellen over de

UM EUVER NAO TE DINKE…..
Wie baeter daste as mins bis, hoe moeijleker ut is…
um andere van slechtheid te verdinke.
 
Efkes kieke, ein waord, eine kier efkes winke,
elkaar zoeë kenne is ein geschenk.
 
De gelukkigste mins is dae, dae dinkt dat te zien.
 
Kiek neet te vuel truuk in ut verleeje…
maar mier veuroet.
 
In niks geit zoeë vuel tied zitte as in nao dinke.
 
De waerde van ein geschink wuurd neet bepaold
door de pries.                                                          
   
Waen zich zelf kint, veroerdeilt nemus.               

Zoeë as eine zonnestraol ein bloom
duit aopegaon,
kan ein vrintelijk waord ein gezeech
doon straole.
 
Ein vrintelijk waord hoef neet vuel
tied te koste,
maar den echo deurt hieël erg lang.
 
Kiek um dich haer, en de zoels zeen,
as dat de meiste dingen veur niks zien.
 
Vrienden zien die minse die dich in dien hart raken
en eder laeve bliejer make.
 
Frans Theeuwen.
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geschiedenis van de fanfare in Velden in het kader
van het 150 jarig bestaan, wat natuurlijk veel werk
met zich mee brengt maar erg interessant is om te
doen.
Maar niet alleen muziek maken is belangrijk, ook
het deelnemen aan en het op concours gaan, en
bijvoorbeeld de repetities daaraan voorafgaand, zijn
erg leuk om die mee te mogen maken. Zo hebben
wij gespeeld in de Maaspoort in Venlo maar ook in
de Oranjerie in Roermond en ook in Zundert en nog
op veel andere plaatsen en vaak met succes.      
En zoals gewoonlijk na de afsluiting van dit inter-
view, overhandig ik de fraaie KBO balpen aan deze
sympathieke deelnemer als blijk van dank voor de
spontane medewerking.

Ja, beste lezers van ons goed verzorgd nieuwsblad,
weet u inmiddels waar ik deze keer op bezoek ben
geweest? Ik zal zoals gewoonlijk ook deze keer zijn
naam vermelden.

Ik was op bezoek bij…       
Jeu Peeters
Oude Schandeloseweg 3
Velden
 
 
 Frans Theeuwen.

Nieuws van de Dorpsraad
Het bestuur van de
Dorpsraad vergadert
een keer per maand.
Binnen de Dorpsraad
zijn werkgroepen ac-

tief – al dan niet met een vertegenwoordiger van
het bestuur- die bepaalde thema’s verder uitwerken
en bij de gemeente aanhangig maken. Thema’s zijn
onder andere: Fietsroute Maasdal, ontsluiting Brede
Maatschappelijke Voorziening, verfraaiing en veilig-
heid van de Markt en omgeving, opwaardering
oost-west as- (Maas-BMV). 
 
Het bestuur van de Dorpsraad informeert de inwo-
ners regelmatig via het ‘Klokje’ of via informatiebij-
eenkomsten.  Een thema waar we – lees vooral

kinderen en ouderen- direct last van hebben is
zwerfvuil en hondenpoep’. De gemeente ruimt deze
zaken- uit het oogpunt van bezuinigingen- niet meer
op en verwacht van de inwoners dat ze zelf- ‘Zelf-
sturing’ de handen uit de mouwen steken.
Een 5 tal mensen binnen ons dorp en nog vele
vrijwilligers – die af en toe het nodige opruimen-
regelen dit samen. Dank daarvoor. 
Helaas is het met hondenpoep anders. Ongetwijfeld
ziet of merkt u  dit regelmatig als u een ‘rondje’
wandelt.
 
Klachten, ideeën, bijzonderheden geef het door aan
de Dorpsraad of rechtstreeks aan de gemeente
Venlo.  Contacten: info@dorpsraadvelden.nl  of 
info@venlo.nl

Staatssecretaris introduceert voorlichters
ouderenmishandeling

Staatssecretaris Van Rijn heeft tij-
dens de kick-off van de voorlichtings-
campagne “Ouderen in veilige han-
den” 35 voorlichters een hart onder
de riem gestoken. De voorlichters
gaan tot en met 2014 het land in om
ouderenmishandeling bij ruim 900.000
leden van de ouderenbonden be-

spreekbaar te maken.
 
In Nederland worden jaarlijks naar schatting
200.000 ouderen mishandeld. Dit komt in alle lagen
van de bevolking voor en het gaat niet alleen om
fysieke mishandeling, maar bijvoorbeeld ook om
financiële uitbuiting.
 
Ouderenmishandeling is onaanvaardbaar en helaas
stopt het nooit vanzelf. De KBO zet zich graag in om
het onderwerp bespreekbaar te maken. Dat gebeurt
door erover te praten met de afdelingsbesturen
tijdens themabijeenkomsten voor de 200.000 KBO
leden.
 

De vrijwillige ouderenadviseurs en andere vrijwilli-
gersgroepen zullen tijdens workshops voorgelicht
worden over de vraag wat ouderenmishandeling
eigenlijk is onder het motto “Als je vermoedt dat er
iets niet pluis is, wat kun je dan doen”?
 
Tot en met 2014 worden er 350 bijeenkomsten
georganiseerd. Ouderen vinden het heel moeilijk om
over ouderenmishandeling te praten. Mede daarom
is er veel onwetendheid. Het is cruciaal dat oude-
renmishandeling uit de taboesfeer wordt gehaald
met goede voorlichting, zodat het beter herkend
wordt en mensen weten hoe ze hulp kunnen zoeken.
’
 
De voorlichtingscampagne maakt onderdeel uit van
het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ dat in 2011
is gelanceerd door het kabinet. Het Actieplan ‘Ou-
deren in veilige handen’ heeft tien concrete acties
om ouderenmishandeling tegen te gaan. De geza-
menlijke ouderenbonden voeren de campagne uit.
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Ledenmutaties
Onze penningmeester steekt veel tijd en moeite om
het ledenbestand van de KBO Velden actueel te
houden. Dat kan hij niet alleen. Uw hulp heeft hij
daarbij hard nodig. Soms is hij al op de hoogte als
leden verhuizen, overlijden of  zich eventueel afmel-
den. Dikwijls weet hij dit ook niet.

Geef het voor de zekerheid in elk geval altijd door.
Ook wil hij graag beschikken over een actueel
mailadres.
Mutaties/wijzigingen: graag even een berichtje of
telefoontje aan Cor van de Zanden,
telefoon 4721334, mailadres hondorado@online.nl

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

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,-
voor onkosten die hij/zij maakt.

Uit de bestuursvergadering van 1 mei 2013
Frans Vousten is er
ook afgelopen maand
weer in geslaagd
een nieuw lid te
werven. 
 
We volgen als be-
stuur geen bijeen-
komsten van poli-

tieke partijen. Wel hopen we voor de gemeente-
raadsverkiezingen van volgend jaar weer een poli-
tiek debat te kunnen organiseren.
 
De inloopexcursie van 24 april bij de Ravenvennen
trok 15 belangstellenden, die tijdens een plezierige
wandeling allerlei boeiende informatie kregen over
de natuurontwikkelingen daar.
 

De aanvankelijk geplande inloopmiddag op 28 mei
vervalt i.v.m. met de kermis.
 
In juni is er weer een inloopexcursie. Dan gaan we
op bezoek bij het Toon Hermanshuis in Venlo.
 
In september aanstaande organiseert het bestuur
van de KBO Velden samen met de contactpersonen 
van de diverse  activiteiten  weer vrijwilligersbijeen-
komsten. De partijen kunnen dan aangeven of  de
diverse activiteiten naar wens verlopen of dat bij-
sturing noodzakelijk is. Nadere mededelingen vol-
gen..
 
De rest van de vergadering werd besteed aan aller-
lei organisatorische zaken, zoals de voorbereiding
van het dansmatinee op 30 mei.
 

Activiteiten KBO Velden
Belangstelling voor fietsen of reizen!!!  
 

Reserveer dan alvast 9 juli 2013 voor de fietsmiddag
en 10 september 2013 voor de najaarsreis.
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Hemelse humor
Een hoog bejaard
echtpaar dat al zestig
jaar getrouwd was,
ging een bijzondere
reis maken. Erg geluk-
kig waren ze niet,
maar ze waren wel in
goede gezondheid. Waar-

schijnlijk omdat de vrouw altijd gestaan had op een
strikt dieet van gezond voedsel, niet roken, geen
alcohol en veel gymnastiekoefeningen hun leven
lang.
Helaas stortte hun vliegtuig neer en kwamen ze de
hemel binnen, waar Petrus hen opwachtte bij de
Paarlen Poort en hen begeleidde naar een limousine
die daar stond te wachten. Ze reden door een
prachtig landschap en stopten bij een prachtig op-
trekje. Het was ingericht met goud en fijne zijde,
met een prachtige keuken en een luxe lounge met
van allerlei lekkers te eten en te drinken. In de
badkamer was zelfs een heuse waterval. Een
dienstbode hing prachtige op maat gemaakte de-
signkleding in de inloopkasten. Hun mond viel open
van verbazing toen Petrus zei: ‘Welkom in de hemel.
Dit is jullie nieuwe thuis.’
De oude man vroeg Petrus wat dat allemaal moest
gaan kosten.

‘Niets,’ antwoordde Petrus. ‘Dit is jullie hemelse
beloning.’
De oude man keek uit het raam en zag een fantas-
tisch golvend golfterrein. ‘Wat betaal ik daarvoor?,
’ vroeg hij wantrouwig. ‘Dit is de hemel,’ antwoord-
de Petrus ‘je kunt gratis spelen wanneer je maar
wilt.’
Toen gingen ze naar het lunchbuffet, waar allerlei
hemelse spijzen stonden uitgestald. Omdat Petrus
de volgende vraag voorzag, zei Petrus: ‘Vraag niets,
dit is de hemel, geniet gratis van wat je maar wilt!’
De man keek nog eens rond en wierp een nerveuze
blik op zijn vrouw en vroeg: ‘Waar zijn het vetarme
en cholesterolarme eten en de thee zonder cafeïne?
’ ‘Dit is de hemel,’ was het antwoord ‘je kunt eten
en drinken zoveel als je wilt, je wordt nooit dik of
voelt je beroerd.’
‘En hoef ik ook niet naar de sportschool?,’ vroeg de
man gespannen. ‘Alleen als je daar behoefte aan
hebt,’ antwoordde Petrus.‘Ook geen bloeddrukcon-
trole of suiker prikken of…?’ ‘Dat hoeft nooit meer.
Het enige wat je moet doen is jezelf vermaken.’
De man keek met samengeknepen ogen naar zijn
vrouw en beet haar toe: ‘Jij met je verschrikkelijke
onbespoten droge biscuitjes, we hadden hier tien
jaar geleden al kunnen zijn!’
 

Historie weer in april en mei   
Op 1 mei 1993 eindigt een periode van warm weer
in zwaar onweer. In Boxmeer valt in een heel korte
tijd 74 mm regen.
 
Sneeuw ligt in het voorjaar dikwijls nog lang. Op de
Vaalserberg is het zelfs zo, dat er op 5 mei 1957
nog 15 centimeter sneeuw ligt.
 
De eerste weersatelliet – de TIROS- 1- wordt op 1
april 1960 door de NASA gelanceerd. Deze weersa-
telliet zendt zwart-wit televisiebeelden van het weer
vanuit de ruimte naar de aarde. 

 
Een aardbeving met het epicen-
trum in Herkenbosch is er op 13
april 1993. De beving heeft een
kracht van 5,8 op de schaal van
Richter.  
 
 

Op 13 mei 2000 is er sprake van helder weer. Een
satelliet die zich bevindt op 36.000 km hoogte laat
rookpluimen- afkomstig van de vreselijke vuurwerk-
ramp in Enschede-zien van 65 kilometer.
 
Bron: KNMI.    

Op zien Veldes plat
Jantje kumpt lachend oet de schoeël thoes aan.
Waorum duis dich zoeë lache, zaet ziene Pap?
Ik mot van de meister honderd kier schrieve, IK BEN
EEN EZEL,zag Jantje.
Eigenlijk mos ik dich ein pak rammel gaeve, zag
ziene Pap.

Nae dat is ut neet waorum ik lach maar dich mos
dao dien handteikening onder zette en daorum mot
ik lache, zag Jantje waer.
 
Frans Theeuwen.
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Het Limburgs Landschap knapt Schaapsbroek op.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Schaapsbroek is een natuurgebied, gelegen
tussen de Venkoelen in het Zwart Water en het dorp
Velden. De naam ‘broek’ geeft al aan dat het hier
om een nat gebied gaat. Logisch, gezien het feit dat
het Schaapsbroek in een oude afgesneden Maasarm
ligt. In de afgelopen maanden is door Stichting het
Limburgs Landschap een kwelmoeras hersteld. En
passant werd hierbij ook een puinstort uit het ver-
leden gesaneerd en weer ingericht voor de natuur.
 
Van wilg- terug naar broekbos 
In het Schaapsbroek zijn twee voormalige laagge-
legen delen van de oude Maasmeander opgeknapt.
Door verdroging en instroming van voedselrijk water
uit de Latbeek verdrongen soorten als wilg, pitrus
en mannagras de zeldzame waterplanten. De kwa-

liteit van het broekbos in het Schaapsbroek liet
daardoor te wensen over. Door de begroeiing en het
aanwezige veen te verwijderen is weer open water
ontstaan en kunnen aantrekkelijke plantensoorten
als wateraardbei, waterscheerling en slangenwortel
zich uitbreiden.
Tijdens de werkzaamheden is ook een voormalige
puinstort langs de Paddeweg opgeruimd. Hier kan
zich nu ook weer spontaan broekbos gaan ontwik-
kelen.
 
Oude Maasarm in de picture
De natuur zal de kans schoon zien om de nieuw
ingerichte gebieden in ‘no-time’ om te toveren naar
gevarieerde natuur waar salamanders, libellen,
kikkers en padden weer de dienst uitmaken. De
locatie ligt niet voor niet voor niets aan de ‘Padde-
weg’!
Het Schaapsbroek in het natuurgebied Zwart Water
vormt samen met de Venkoelen een geliefd en
aantrekkelijk uitloopgebied voor de stad Venlo en
het dorp Velden. Door de variatie van open water
met het al aanwezige broekbos wordt het alleen
maar mooier en aantrekkelijker om hier te fietsen,
te wandelen of heerlijk van de rust en de natuur te
genieten.
 
Bron: Het Limburgs Landschap
 

Senioren van vandaag
Er bestaan veel misverstanden over
de senioren van vandaag. Te vaak
wordt gedacht dat het langzaam be-
wegende grijsaards zijn, die een
mobiele telefoon bezien alsof het een
ongewenst wereldwonder is.
 Het misverstand dat de 55- tot 70--
jarigen nog voortdurend moeten
worden geholpen met apparaten is
wijdverbreid. Ze zouden zelfs moeite

hebben om hun pc aan en uit te zetten. Die ze
overigens alleen maar in huis hebben omdat hun
kinderen er zo op aandrongen.
Maar er klopt niets van dat beeld. Hoeveel senioren
lopen nog met een stok? Wie slecht ter been is, heeft
tegenwoordig een scootmobiel. Zo is het ook met
de smartphone. Die geldt tegenwoordig als onmis-
bare partner in de binnenzak.
 
Verrijking
De 55-tot 70-jarigen internetten zich suf, ook mo-
biel! Ze zijn voortdurend in de weer met hun
smartphones. Zij downloaden thuis apps, films en
series. En zij kijken enigszins laatdunkend naar de
jongeren met hun achterhaalde goedkope telefoon-
tjes. De ouderen van nu hebben veelal best wat geld
over voor een wat duurder toestel. De uitvinding
van de iPhone en de betere Androidtelefoons hebben

zij juist verwelkomd als een handige verrijking van
hun leven. De senioren hebben best even moeten
wennen aan de bediening van hun moderne
smartphone. Maar ze zijn gezegend met ouderwet-
se discipline. En zij hebben meestal een aantal
nazaten die er verstand van hebben. Zo konden ze
zich de moderne materie snel eigen maken.
 
Sociale contacten
Het vele gebruik van de sociale netwerken onder de
ouderen wil overigens niet zeggen dat zij nu voort-
durend naar schermen van computers of telefoons
zitten te kijken. Ze zijn nog altijd volop actief in het
maatschappelijke leven, en gebruiken het internet
daarbij om nog meer dan voorheen sociale contac-
ten te leggen en te houden met vrienden en familie.
 
Sim only
Deze senioren bezitten een goede dure telefoon die
zij helemaal snappen. Zij zijn er meestal zeer aan
gehecht. En de senioren willen hun toestel dan ook
niet wegdoen als zij hun contract hebben uitgediend.
Dan kan een sim only-provider uitkomst bieden. Met
gebruikmaking van hun eigen geliefde toestel
kunnen ze zo hun maandelijkse kosten ook nog eens
flink verlagen. Er zijn inmiddels sim-only providers
waar abonnementen elke maand opgezegd kunnen
worden. Zie bijvoorbeeld: www.gsmweb.nl
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Symposia KBO in VieCuri  locaties
Een keer in de – ongeveer- 5 jaar organiseert de
Commissie Educatie van de KBO Limburg een
symposium over een actueel onderwerp. 
 

Dit jaar zijn dat
een 2 tal sym-
posia op 23
maart 2013 en
13 april 2013 in
de ziekenhuis-
locaties van Vie-
Curi in Venray
en Venlo. Over
het symposium

in Venray berichtten we u in de vorige nieuwsbrief.
Diverse KBO leden uit Velden bezochten in het
VieCuri het 2e symposium op 13 april 2013. Na
ontvangst met koffie opent Ans Gommans. Een extra
woord van dank richt ze aan Christel van Dijck af-
deling PR van VieCuri. Manager Sylvia Peeters gaat
in op de algemene zaken in de VieCuri ziekenhuizen.
Daarna beginnen de 2 lezingen door een geriater en
een chirurg-oncoloog.Geriater Frans van Schijndel
betrekt op een leuke wijze de aanwezigen volop in
zijn lezing. Vragen stellend aan de aanwezigen vult
hij verder aan met zijn eigen kennis en komt zo-
doende tot een interessante en leerzame lezing.
Enkele zaken hieruit:
Alzheimer is een ziekte die dementie veroorzaakt.
Al 10 of 20 jaar zijn er dikwijls afwijkingen voordat
je het in het functioneren merkt. Signalen zoals
vergeetachtigheid, problemen in de dagelijkse
handelingen, vergissingen in tijd of plaats, taalpro-
blemen, spullen kwijtraken maar ook terugtrekken
uit sociale activiteit, veranderingen in gedrag en
karakter zijn enkele kenmerken van deze ziekte.
‘Mensen worden ouder en dus meerdere ouderen
krijgen in de toekomst met genoemde afwijkingen
te maken’ aldus geriater Van Schijndel.
Wilt u meer weten over dit onderwerp, kijk dan op
website www.alzheimer.nl  
Na de lezing van de geriater komt chirurg-oncoloog
Paul Nijhuis aan het woord. Zijn lezing gaat over
borstkanker en de techniek die hij zelf – mee-
ontwikkelde en toepast.
Beknopt zijn verhaal: Veel vrouwen tussen de 65 en
85 jaar krijgen met borstkanker te maken. Risico-

factoren zijn onder andere alcohol, erfelijkheid en
overgewicht. 
Een film laat duidelijk de nieuwe operatietechniek
zien. De techniek noemt hij Nearly Invisible
Lumpectomy  - onzichtbaar verwijderen van tumor
uit borst-. Bij deze ‘NIL’- techniek ziet men in vele
gevallen niet meer dan een klein litteken in de plooi
aan de onderzijde van de borst. Wilt u meer weten
over dit onderwerp, ga dan naar internet en toets
in de zoekmachine eerder genoemde schuin gedruk-
te tekst in.
 Daarna krijgen we de mogelijkheid om diverse
stands en workshops te bezoeken. Een bezoek aan
de nieuwe ‘Maastro clinic’ – geopend 2 juli 2012- is
bijzonder interessant. De medewerkster van VieCu-
ri geeft uitgebreid tekst en uitleg. De bestralingsbe-
handeling - zeer sterke straling - toegepast voor
diverse kankersoorten, geschiedt heel nauwkeurig
op de plaats waar de tumor zit. 
Indrukwekkend zijn de dikke muren met lood in de
ruimte waar de bestralingsapparatuur staat.
Wilt u meer weten over dit onderwerp ga dan naar
www.maastro.nl.

Veel te gauw zit het interessante en leerzame
symposium er op. Dank aan de medewerkers van
VieCuri en de commissie Educatie van de KBO
Limburg.            
 
GvR.   

Seniorenplatform Venlo
Onderstaand een berichtje van de secretaris van het
Seniorenplatform Venlo
 
Met de herstructurering van fora en raden, welke
op 1 januari 2013 van kracht is, heeft de Stichting
Seniorenraad Venlo besloten om na 12 jaar haar
werkzaamheden onder een nieuwe naam te verrich-
ten:
 
SENIORENPLATFORM VENLO
 

Met ingang van heden is onze website te vinden
onder www.seniorenplatformvenlo.nl
 
Wij zijn nu te bereiken via info@seniorenplatform-
venlo.nl
 
Zoals jullie wellicht weten vertegenwoordigt onze
voorzitter Ine Jacobs de KBO's Arcen en Lomm en
Velden in het Seniorenplatform Venlo.
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Deze keer een foto van de IVO-veteranen met hun
dames die gemaakt is in het jaar 1969. Jaarlijks
deden de IVO veteranen in die jaren mee aan een
toernooi op de vliegbasis “Volkel” en dan werd er
een meestal wel een foto gemaakt.
Op deze foto staan op de bovenste rij van links naar
rechts: Jet Geelen, Tilla v/d Hombergh, Mien Mar-
tens, Lei Martens, Truus Verspay, Leentje Poels,
Frans Geelen, Hay Steegh, Jac Lenders, Wiel Heger,
Mie Zeelen- Ketelings, Truus Hermkens, Andre
Zeelen, Bep Steegh, Mevr. Fransen, Pierre Fransen,

Lucy Steeghs?
Onderste rij van links naar rechts:
Mie de Swart, Hay de Swart, Maria Heger, Rene
Poels, Leiv/d Hombergh, Jan Verspay, Frans Steegh,
Hay Aerts, Lei Jansen, Jo Deenen,, Cor Vosbeek en
Sraar Hermkens.
 
Binnenkort -op 8 en 9 juni 2013- is het 50 jaar
geleden dat de veteranen afdeling, die onder IVO/
SV Velden valt is opgericht. De oprichters zijn Hay
de Swart, Sraar Hermkens en Jan Lenders.

Weet je nog van toen??

Wist u !!!!!
 
Dat de eerste nieuwsbrief verscheen in april 2007
en deze nieuwsbrief nummer 63 is.
 
Dat de KBO Velden 441 leden telt. Het aantal
vrouwen hiervan bedraagt  totaal 257 met een
gemiddelde leeftijd van 76 jaar. Mannen zijn dat er
184 met een gemiddelde leeftijd 74 jaar.
 
Dat het oudste lid van de KBO bijna 95 jaar oud is.
 
Dat de KBO Velden meer dan 25 activiteiten voor
de leden verzorgt.
 
Dat half mei 2013 – eindelijk- begonnen is met het
plaatsen van de bouwketen en het uitvoeren van
het grondwerk in verband met de bouw van de Brede
Maatschappelijke Voorziening op het sportcomplex
van SV Velden.

 

 
 Opgebroken toegangspad met de bouwketen van
de aannemer Slavenburg uit Capelle aan de IJssel
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Voorjaarsreis naar Königswinter en Altenahr
Onderstaand geeft een KBO lid zijn beleving weer
over deze reis. 
 
Mooi op tijd reden we weg uit Velden met de bus
van de Munckhof Groep bestuurd door de sympa-
thieke chauffeur Lei Steeghs (Lei vervoert bij uit-
wedstrijden altijd VVV). De bus met 62 personen
aan boord was helemaal vol. Het weer was goed en
onderweg kwam het zonnetje nog tevoorschijn.
Via de autoweg A73 namen we de autobaan BAB 61
richting Köln  en vervolgens Königswinter. 
Rond 9.45 uur arriveerden we op de kade van de

Rijn voor het ‘Rheinhotel Loreley’ waar we koffie met
gebak aangeboden kregen.  Königswinter ligt aan
de Rijn en aan de voet van het ‘Zevengebergte’ met
onder andere ‘Petersberg’ en ‘Drachenfels’.
Op de ‘Petersberg’ staat een Hotel waar de beroem-
de autocoureur Michael Schumacher getrouwd is.
Tegen 11.00 uur stapten we in het treintje-Drachen-
felsbahn- wat ons boven bracht naar de ruïne

met een mooi uitzicht over het ‘Zevengebergte’.
Halverwege de klim, konden we uitstappen om het
Schloss Drachenburg te bezichtigen. Dit Schloss is
in een recordtijd gebouwd tussen 1882 en 1884 voor
de latere baron von Sarter.
In de loop van de tijd zijn aan dit Schloss renovaties
gedaan en het ziet er dan ook piekfijn uit. Vanaf het
eindstation van het treintje naar de ruïne was nog
een flinke steile klim. Het merendeel van de KBO
leden had hier echter geen enkele moeite mee. Het
was overigens wel jammer dat er veel bewolking
was en dus niet al te ver uitzicht was.
 

Tot 12.30 uur hadden we tijd om de ruïne en/of het
Schloss te bezoeken, waarna we de reis vervolgden

om de bootreis te gaan maken naar Linz.
Intussen waren de weersomstandigheden danig
veranderd bij het opstappen in de passagiersboot
‘Theresia’. Een flinke regenbui ook tijdens de boot-
tocht, waardoor we de omgeving wat minder zagen.
Op de boot gebruikten we de lunch. De boottocht
ging naar Linz-Rehagen met het Zevengebergte aan
onze zijkant. Een tochtje – heen en terug- van on-
geveer 2 uur.  
Op de kade stond de bus alweer klaar om ons –-

veelal- langs het riviertje de Ahr naar Altenahr te
brengen.
In Altenahr hadden we een stop van ongeveer 1 uur
en konden we het plaatsje verkennen.
Wat opviel was het grote aantal hotels, cafés en
restaurants. Altenahr oogt verder een beetje mid-
deleeuws door de smalle straatjes, vakwerkhuisjes,
vestingsmuren en de burcht.
Na deze stop reden we om kwart over 5 weer terug
richting Velden, alwaar we bij Hostellerie van den
Hombergh ons traditioneel diner kregen.
Een en ander was weer goed verzorgd en goed
smakend.
Al met al was het – ondanks de tijdelijke regen- weer
een geslaagde voorjaarsreis, met dank aan de
reiscommissie. 
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Excursie in Limburgs Landschap interessant
De Inloopmiddag vindt meestal plaats in de ‘Kiês-
stolp’ Op dinsdag 23 april 2013 regelt de organisa-
tie van de inloopmiddagen een ander interessant
onderwerp namelijk een excursie over ontwikkelin-
gen in het natuurgebied de ‘Ravenvennen’ en om-
geving. Om 14.00 uur ontvangt de heer Donnee
Cruijsberg – gids van het Limburgs Landschap- een
15-tal leden van de KBO Velden op de parkeerplaats
bij ‘Jagersrust’. Na de inleiding volgt een wandeling
van ongeveer 2 uur. Tussentijds pauzeren we en
vertelt de gids over allerlei actuele zaken en is er
voldoende tijd om vragen te stellen.
 

Een greep uit hetgeen we zien en wat de gids vertelt.
In het ‘Vreewater’ en omgeving komt de boomkikker
voor. Ook elders in Limburg in de buurt van Linne
is dat het geval. Opzet is om het gebied waar de
boomkikker voorkomt uit te breiden richting het
natuurgebied  het  ‘Zwarte Water’ en aan de ande-
re zijde naar de ‘Hamert.
 

We zien een ‘Boompieper’. Hij zingt in boomtoppen
en tijdens de zangvlucht – balts – gaat het manne-
tje recht omhoog en komt dan als een parachute
omlaag. Zijn fluittoontje eindigt met ‘siea siea siea’.
 
In de buurt van de ‘Ravenvennen’ zijn veel bomen
en struiken gerooid en is een gebied geplagd. De
bedoeling is dat daar hei voor in de plaats komt. Min
of meer werkt het Limburgs Landschap er hard aan
om tussen de ‘Mookerheide’en de ‘Brunssumerhei-
de’ doorverbindingen te maken waar de heide weer
terugkeert.
 
Het gebied ‘De Maasduinen’, ontstaan uit zandver-
stuivingen in vroegere tijden, is bijzonder mooi. Een
van de mooiste duinophopingen in het hele gebied
is wel ‘De Witteberg’.
 
We zien nog in een omgevallen boom, een opening
waarin zich een ‘Mierenleeuw’ bevindt.
Onze gids vertelt een boeiend verhaal hoe - met
onder andere rollende korrels- dit insect op een
slimme manier mieren vangt.
 
We zien en horen nog vele interessante zaken en
veel te gauw eigenlijk is de mooie middag al weer
om. 
We nemen afscheid van onze vriendelijke gids,
drinken nog samen een kop koffie bij 'Jagersrust’en
gaan allen met een heel tevreden gevoel naar huis.
 
GvR.
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Website: www.kbovelden.nl Volgende nieuwsbrief 2 juli 2013 mail: nieuwsbrief@kbovelden.nl

Steeds meer aankopen via smartphone of tablet
Dat Nederlanders steeds meer online
winkelen was al bekend, maar ze
doen deze aankopen nu ook steeds
vaker via tablet of smartphone. Som-

mige mensen kiezen er toch liever voor het online
winkelen via een laptop of vaste computer te doen,
maar gedurende de tweede helft van vorig jaar is
het aantal consumenten dat aankopen doet via
smartphone of tablet met 73 procent gestegen ten
opzichte van het jaar ervoor.
Dit is gebleken uit een onderzoek van de gezamen-
lijke winkelorganisaties. Online winkelen is natuur-
lijk ideaal als u geen tijd heeft om te winkelen, niet
goed ter been bent of een lange afstand moet af-
leggen om naar de winkel te gaan. Het bespaart een

hoop tijd en het wordt ook nog eens thuis bezorgd.
De tweede helft van vorig jaar was het aantal
consumenten dat een aankoop deed via smartpho-
ne of tablet 1,7 miljoen. Naast de muziek die deze
consumenten downloaden voor op hun telefoon
werden er vooral kledingstukken, boeken en sport-
artikelen online besteld.
Het aantal aankopen via smartphone of tablet zal
de komende jaren alleen maar toe gaan nemen.
Steeds meer mensen beschikken over deze midde-
len en ook steeds meer winkels bieden hun produc-
ten online aan. Ook voor ouderen is het online
winkelen ideaal. Wanneer zij niet meer goed ter been
zijn kunnen zij altijd en op elk moment producten
online bestellen.


