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Oog voor Senioren

Spreuk van de maand
Hoe arm is hij die geen geduld heeft.

Ouderen langer zelfstandig dankzij tablet
 Alle ouderen in Neder-
land moeten aan de
tabletcomputer. Dat
vindt ouderenorgani-
satie Unie KBO.
Samen met zorgverze-
keraar Zilveren Kruis
Achmea en onder-
steund door zorginno-
vator Focus Cura,
biedt de Unie KBO bin-

nenkort ouderen een tablet aan, zodat zij langer
zelfstandig kunnen blijven. En dat is hard nodig nu
de overheid flink gaat snijden in de ouderenzorg aan
huis. Ouderen raken hierdoor meer op zichzelf en
hun directe omgeving aangewezen.
 
Regie op eigen leven en gezondheid
De unieke content van het tablet biedt ouderen
straks vele mogelijkheden om beter en langer regie
te houden over hun eigen leven en gezondheid. Het
onderhouden van een stevig sociaal netwerk, be-

weegtips via filmpjes, administratieve thuiszorg op
afstand, veilig omgaan met medicijnen via de zoge-
naamde app-otheek, op al deze terreinen gaat de
tabletcomputer zich bewijzen. Informatie over ge-
zonde voeding wordt meteen gelinkt aan kant en
klare maaltijden en personenalarmering met beeld-
bellen. Zo worden er maandelijks nieuwe mogelijk-
heden aangeboden, alles in nauw overleg met ou-
deren zelf.

Pilot
Op 30 mei jl. startte in Den Helder een pilot met 25
ouderen die drie maanden lang gaan proefdraaien
met de voorgeprogrammeerde iPad. Per 25 gebrui-
kers komt er een vrijwillige begeleider die hulp biedt
en voor de juiste updates zorgt.

Landelijke uitrol
Uiteindelijk zal de tabletcomputer via het KBO-lid-
maatschap, tegen een aantrekkelijke prijsstelling,
beschikbaar komen voor alle ouderen van Neder-
land.

Najaarsreis KBO Velden
De vakantie is nog niet
begonnen en toch werkt
het reiscomité al weer 
aan de najaarsreis van de
KBO Velden. Waar we op
dinsdag 10 september
2013 naar toe gaan, is bij

de organisatie al bekend.  Dat houden ze nog even
voor zichzelf. Wel brengt het reiscomité het volgen-
de onder uw aandacht:

De volgende Nestor/nieuwsbrief komt uit op 27
augustus 2013.
De busonderneming wil echter minimaal 2 weken
van te voren weten hoeveel personen met de reis
mee gaan. De organisatie bekijkt nog hoe de infor-
matie over deze reis wordt gegeven en wanneer de
inschrijving geschiedt. Van plan om mee te gaan?
Volg in elk geval het ‘Klokje’ en noteer alvast de
datum op uw kalender.
 

Beste minse
`t Laeve is duk ás en wolk
Ze veranderd en geit wiér.
Ze wacht naet wát d`r zal gaon kómme,
En duit `t stieëg wer, kiér op kiér.

Mâr iddere wolk haet iets eiges,
Iets schoëns, wát naemes anders haet.
Dát zal dich altiéd bliéve heuge.
Geej ziet zón wolk, die ik noëts vergaet.  (Jan Arts)
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Veilig reizen aan boord van vliegtuig, trein of bus
Zorg dat alles zo com-
fortabel mogelijk is bij
lang moeten zitten.
Draag geen knellende
schoenen en neem een
opblaasbaar kussen en
eventueel een deken
mee. Sta geregeld

even op om de benen te strekken en zo de bloeds-
omloop te stimuleren. Als gevolg van droge of erg
warme lucht treedt snel uitdroging op. Dit is te
voorkomen door veel water te drinken.

In geval van een lichamelijke beperking is het extra
belangrijk alles van tevoren goed te plannen. Zo

kunnen voor een rolstoelgebruiker gebouwen
moeilijk toegankelijk zijn. De meeste moderne ho-
tels hebben daar echter rekening mee gehouden en
beschikken over speciale voorzieningen. Het is wel
raadzaam na te gaan of het hotel van uw keuze ook
inderdaad geschikt is. Vertel in geval van vliegreizen
aan het reisbureau of hulp nodig is op de luchthaven,
bij het binnengaan en verlaten van het vliegtuig of
tijdens de vlucht. Informeer bij het plannen van een
cruise welke voorzieningen er aan boord zijn. De
meeste cruiseschepen bieden tegenwoordig echter
faciliteiten voor lichamelijke beperkingen. De be-
treffende catalogus of reisbrochure geeft hierover
meestal informatie. Daarnaast zijn er veel tourope-
rators die een ‘reis op maat' kunnen organiseren.

Van de voorzitter
Op vrijdag 14 juni werd symbolisch
de eerste spade in de grond gestoken
voor de bouw van de Nieuwe Brede
Maatschappelijke Voorziening. (BMV).
Dit gebeurde door wethouder Ter-
strootte.
Omdat er in de BMV ook een nieuwe
basisschool komt werd hij hierbij

geassisteerd door enkele leerlingen van de Andre-
asschool. Volgens de wethouder heeft het bouwpro-
ces heel veel vertraging opgelopen maar hij sprak
nu de verwachting uit dat alles over een jaar gereed
zal zijn. Als KBO wachten we het maar af. 
 

Het bestuur
van de ‘Kiês-
stolp’ heeft ons
inmiddels laten
weten dat we
moeten be-
ginnen met de
voorbereiding 
van de verhui-
zing. Voor 31
juli moeten we

schriftelijk opgegeven welke eigendommen mee

moeten naar het nieuwe gebouw. De kosten van
deze verhuizing zullen we zelf moeten dragen. Voor
de hobbygroep is helaas geen ruimte gereserveerd
in de BMV. Als er geen andere, geschikte en betaal-
bare ruimte gevonden kan worden zullen we helaas
moeten stoppen met deze activiteit. Heel jammer,
want de mannen maken met veel plezier hele mooie
dingen van hout! Indien u een idee heeft waar deze
groep elders onderdak zou kunnen vinden dan horen
we dat graag. Verder hebben we ook een gesprek
gehad met de dorpsraad en enkele deskundigen
over de toegankelijkheid van de BMV. Voor velen
van u zal de loopafstand naar de verschillende ac-
tiviteiten groter worden. Als KBO hebben we een
stevig pleidooi gehouden om de kortste looproute
te realiseren die bovendien ook nog veilig moet zijn.
Daarvoor moeten echter nog enkele hobbels geno-
men worden. We zullen zien....
Vandaag heeft het zonnetje eindelijk weer eens
geschenen. Namens het bestuur van de KBO wens
ik u een hele mooie zomer toe!
 
Ine Jacobs
Voorzitter
 

Um euver nao te dinke....
Os hendjes laote ut zeen, dao is al vuel mei gedaon,
en ut vel dat rimpelt misschien ok wat heej en daor
maar dao moste dich dan ok gaar niks van aantrek-
ke.
 
As os hendjes koste praote euver alle avonture in
os laeve,
dan zoelste ein prachtig groeët laesbook oet kinne
gaeve.
 
Os hendjes veraoije vuel, ze zien ok de jongste neet
mier, maar ze doon altied wat weej wille en al vuel
jaore lang.

 
Ens ware dat baby hendjes, ze ginge mei op os
laeves reis,
weej wille ze gaar neet misse, nog veur genne eine
pries.
 
Os hendjes en weej, weej hebbe os echt ederen daag
nuedig.
            
            Mier oetleg is dink ik neet nuedig.
 
Frans Theeuwen.
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Electrisch fietsen steeds populairder
De elektrische fiets wordt steeds
populairder. En terecht. Het is een
prima vervanger van de auto als je
wilt besparen. En fietsen houdt je fit.
Een elektrische fiets is perfect te

gebruiken voor mooie fietstochten, maar ook om
boodschappen mee te doen of een bezoek aan
vrienden te brengen. Het imago van de electrische
fiets is intussen ook helemaal veranderd. Was het
eerst overwegend een fiets voor ouderen, nu hebben
steeds meer mensen deze moderne fiets. Voor
woon-werkverkeer of om naar school te gaan. Maar
waar moet je nu precies op letten bij het kopen van
een elektrische fiets?
 
Veiligheid
Kies een elektrische fiets die rustig start als je begint
met trappen en die direct stopt als je de trappers
stil houdt. Een fiets met een ION-systeem heeft, net
als Bosch en E-motion, de technologie waardoor de
fiets direct reageert en daardoor zeer veilig is. Om
de veiligheid van de fietser extra te vergroten, zijn
er sinds kort cursussen te volgen waar je kunt leren
rijden op een elektrische fiets. Want met een elek-
trische fiets kan een snelheid tot ongeveer 25 km/
uur gehaald worden. Dat is wennen en een helm is
dan geen overbodige luxe.
 
Accu
Hoe ver je kunt fietsen op één volle batterij is af-
hankelijk van het soort accu. Informeer hiernaar bij
de dealer en vraag jezelf af waarvoor je de fiets wilt
gebruiken. Als je veel korte afstanden fietst, is een
accu met een beperkte actieradius voldoende. Maak
je graag langere tochten, kies dan voor een fiets
met een hogere actieradius. Realiseer je wel dat de
actieradius ook afhankelijk is van je eigen gewicht,
de sterkte van de wind en het landschap (veel
heuvels bijvoorbeeld). De maximale actieradius die
de fabrikant noemt, geldt voor ideale omstandighe-

den.
Sommige fietsen hebben de optie van een uitneem-
bare accu. Handig als je de fiets niet bij een stop-
contact kunt plaatsen. Een uitneembare accu is
overal op te laden.
 
Motor
De motor van een elektrische fiets kan op drie
plaatsen zitten: aan de voorkant, de achterkant of
in het midden van de fiets boven de trappers. De
plek van de motor brengt verschillende voor- en
nadelen met zich mee.
Voorkant:  Met een motor aan de voorkant word je
voor het gevoel getrokken. Omdat het gewicht aan
de voorkant zit, is de fiets goed in balans. Een nadeel
van de motor op deze plek, is dat het sturen wat
zwaarder voelt. En daarnaast is, om doorslippen te
voorkomen, de trekkracht van de voorwielmotor wat
beperkter dan die van een achterwielmotor.
Achterkant: Een motor aan de achterkant geeft je
een duwtje in de rug. Dit wordt vaak als erg prettig
ervaren. In het achterwiel kan een krachtiger motor
worden aangebracht dan in het voorwiel.
In het midden: Deze plek geeft een krachtige on-
dersteuning die heel natuurlijk aanvoelt. Bovendien
ligt het zwaartepunt laag waardoor de fiets extra
stabiel is.
 
Prijzen
Nu elektrisch fietsen steeds populairder wordt, dalen
de prijzen. Nog steeds zijn de fietsen niet echt
goedkoop, maar weeg dit eens af tegen de bespa-
ringen die je doet door het gebruik van de fiets en
het laten staan van de auto. En dan hebben we het
nog niet eens over de onbetaalbare voordelen voor
de gezondheid. Vind je het dan nog te prijzig? Er
zijn steeds meer tweedehands elektrische fietsen of
oudere modellen tegen zeer schappelijke prijzen.
Kortom, gewoon doen zo’n fiets!

Inloopmiddag bij inloophuis
Het Toon Hermans Huis aan de Nieuwstraat 41a
(naast het Hospice) in Venlo is een open inloophuis
voor mensen die op een of andere manier met
kanker te maken hebben of hebben gehad. Het huis
is iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00 uur en

er zijn al-
tijd enkele
van de 35
vrijwilligers
aanwezig 
met een
luisterend 
oor.
Een 25-tal
leden van

onze afdeling brachten er op dinsdagmiddag 25 juni
een bezoek. Na de ontvangst vertelde gastvrouw
Willian Schreurs, geassisteerd door haar (Veldense)
collega Monique Kuypers, een en ander over de
geschiedenis, het doel en de aangeboden activitei-
ten. De belangrijkste mogelijkheden op een rijtje:
deelname aan allerlei gespreksgroepen, wandelin-
gen, schrijfbijeenkomsten, creatieve expressie,
ontspannende massage, Tai Chi, en yoga en medi-
tatie. Ook zijn er speciale activiteiten voor jongeren.
Na de inleiding leidde Monique onze leden in twee
groepen rond, terwijl Willian een leuke creatieve
schrijfopdracht had.  Al met al een geslaagde mid-
dag, die zeker drempelverlagend heeft gewerkt.
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Vergeten pensioenrechten
Hoe hoog wordt uw
pensioen? Inzicht in
uw pensioenrecht en
de hoogte van het pen-
sioen is snel te verkrij-
gen.
 
Pensioenverzekeraars 
putten sinds 1998 uit

informatie van de Gemeentelijke Basisadministratie
om werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd
hebben bereikt te kunnen achterhalen, maar ze zijn
dit niet verplicht. Zo kan het zijn dat de werknemer,
zeker als hij of zij meerdere werkgevers heeft gehad,
vergeten is bij welke verzekeraars pensioenen
verzekerd zijn. Heb u ook dit probleem en/of de
vraag hoe hoog wordt nu eigenlijk het pensioen?
Dan kunt u uw totale pensioenoverzicht opvragen
op de website van het Pensioenregister: www.
mijnpensioenoverzicht.nl.   

Dit pensioenoverzicht geeft inzicht in het pensioen-
recht en informatie over de hoogte van het pensioen.
Beschikt u niet over internet, dan is het Pensioen-
register ook telefonisch bereikbaar op (020) 75 12
870.
Stichting Pensioenregister
Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de
Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioen-
register is een samenwerkingsverband tussen de
Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoer-
ders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in
Nederland. 
 
Kader
U bouwt niet bij iedere werkgever automatisch een
pensioen op. Wellicht heeft u in het verleden niet
deelgenomen aan een pensioenregeling of bood uw
werkgever u geen spaarmogelijkheid aan. Houdt u
daar rekening mee bij uw zoektocht naar oude
pensioenrechten.

"FRENSKE"
Uit de “Kieskop”  nummer
12       van  15 - 30 April 1948
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.
d. Kwartelemerrt.
  
Liefe jongens
Wei hebbe nouw paasvakan-
sie en dat is maar goet ook
want dat lere op school
was laatste teit tog niks ge-
daan wandt de meesters

waren heel moej en de raporte hebbe wei ook
meegekrege ik wouw dat ze die maar daar hielde
dat vint ik grote flauwe kul om al die ceifers op een
stuk pepier te zette wandt waar bleiv dan je per-
soonlijke vreiheid en voor zinge hat ik een veif dat
komp omdat ik alteit 2e stem moet zinge van de
juffrouw maar in de kerk met de volkerenzang zing
ik tog stiekum 1ste stem dat hoort tog niemand ut
beste ceifer op ut raport hat ik foor nederlandse taal
dat was een ach en met paase hep ik heel veel ijere
geraap die hadde de klokke uit rome mee gebrag
met joepie van de koster hat ik in de luch staan
keike of wei de klokke niet zage tot we er pein van
in de ooge krege en joepie zij dat hei ze gezien hat
maar dat kun je gloofe as je wil die liech nooit en
der zein weer een heele boel ongelukke gebeurt
wandt elsje van dien van wullem van de bitter is van
de ladder gevalle op een betonnen floer en der was
een groot gat in en sjraar van dien van de bitter hat
stiekum een segaar agterovergedruk een heele
goeie van 11 sent van zein opa wullem van de bitter
en zo aangestooke en hei heef ze helemaal opgerook
waar joepie en ik beistonde maar toen hei ze op hat
werd hei heel lich in ut gezig maar of er verder noch
meer gebeurt is weet ik niet wandt we hebbe niks

gerooke en met berakke van de biljartklup is ut nouw
ook gedaan knaape sjeng heef de fiets gekrege en
pijjeer van wullem kreech een deeke en dat vint ik
goet ook wandt die heef de meeste kindere en diefe
dat er den laatste teid zein ut is gewoon verschrik-
kelijk en ut scheint dat ze allemaal op de paasijer
uit zein wandt bei simons handrie in de voort hebbe
ze 25 eijer geroof en der was der een bei met 2
dojers paaszaterdag hebbe ze bei van haff ook
eijere en een kip gegap de kip zat nog op de bog en
moes dus zeker nog legge en sjeng crommentuin is
heel blei met ut nieje kindje hei hat al drie jonges
en nouw is ut een meisje ik snap niet dat hei daar
zoveel bombarie over maak ik vind aan meisjes niks
aan en joepie van de koster denk er ook zo over en
vorige week zein wei met een heele hoop jonges
naar de maas gaan visse maar niks gevange alleen
sjaak van bruere piet heef een hele grote braasem
gevange waar ze bei hem tuis vreidags goet van
gegeete hebbe de andere jonges konde dat niet
goetlijje maar sjaak zei dat hei de lekkerste worm
hat gehat en nouw prebeer ik de voligende keer ook
wat suiker mee te neme misschien vang ik dan ook
wat en de grote misdienaars in de hoogmis moeste
met paase een heel deftige buiging make tegen
elkaar en latijn prate en mijn broer nollus is daar
ook bei maar die spreek geen latein en toen boog
hei ook heel deftig tege de andere misdienaar en
toen zei hei ik weet niet wat ik moet zegge en toen
buigde die andere misdienaar ook heel deftig terug
en toen zei die tegen nollus ut kan niks gaeve zeg
ma niks en nu ga ik weer fein potje giele en doe
jullie allemaal heel veel groete van jullie eeeeeenig
lifhebbende frenske                                           -
                                           FV.                    
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Weet je nog van toen??

Deze foto uit  de boekjes ‘Kent u ze nog...de Vel-
dense Kiêszek’ van Sef Janssen en Sjaak Theelen
laat ons  de eerste klas van de meisjesschool in het
jaar 1953 zien.
 
De bovenste rij van links naar rechts:  Juffrouw Mina
Koopmans; Mientje Steegh; Rikie Theelen; Hannie
Duyf; Carla Kusters; Maria Haanen; Elly Geurts; Ria
Vergeldt; Tiny Ripmeester; Toos van den Hom-
bergh; Tiny Geurts en Nellie Faessen.

In de tweede rij: Marianne Brands, Arna Kusters;
Gerda Lommen; Johanna van den Hombergh; Gerda
Holthuisen; Harriëtte Geurts; Lien Boonen; Annie
Poot; Gerda de Wilde; Agnes Fonken; Marianne
Litjens en Henny Kroonenberghs.
Vooraan zitten: José Hagens; Gerrie Brueren; An-
nelies Heijligers; Tiny Rothoff; Maria Kempen; Marjo
Kort; Gerda van der Haghen; Maria Janssen; Tiny
Thiesen; Nardje Cuenen; Jo Boonen; Marga Fitten;
Nellie Schattefort en Miep van Dijk.

Opening nieuw gebouw 'De vier torens'
Het nieuwe gebouw ‘De vier torens’ tegenover de
pastorie aan de Kloosterstraat is op zaterdag 15 juni
2013 officieel geopend. Veel KBO-leden gebruikten
de gelegenheid om tijdens de ‘open middag’ even
een kijkje te nemen in het gebouw.

De linkeringang –zijde sportzaal- geeft toegang tot
het ‘woonbegeleidingscentrum’ van de stichting
SGL. In dit centrum wonen 13 cliënten, elk in hun
eigen appartement. De appartementen en gangen
zijn heel ruim. De mensen die in dit gedeelte van
het gebouw wonen, zijn cliënten vanaf 18 jaar met
een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beper-
king, of met niet-aangeboren hersenletsel (bijvoor-
beeld door een beroerte, na een ongeval, bij MS
enz.).
De rechteringang geeft toegang tot de praktijk van
‘Kies’ tandartsen en mondhygiënistes. De praktijk
beschikt over een 4-tal behandelkamers, een balie
en nevenruimten. Deze praktijk is mooi en praktisch
ingericht.
 
GvR.
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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

OuderenOmbudsman: geen boetes AOW-fraudes zolang re-
gels onduidelijk zijn

 De OuderenOm-
budsman vindt dat
zolang de AOW-re-
gels onduidelijk zijn,
en staatssecretaris
Klijnsma dit einde-
lijk onlangs heeft
onderkend tijdens
een debat in de

Tweede Kamer, er ook geen boetes verstrekt kun-
nen worden. Bij ouderen die reeds een boete hebben
gekregen of AOW terug moeten betalen, moet dit
met terugwerkende kracht worden kwijtgescholden.
 De OuderenOmbudsman is sinds begin dit jaar heel
veel gebeld door verontruste ouderen. Dit omdat de
boetes fors gestegen zijn, terwijl de regels even
onduidelijk bleven. Ouderen weten niet wanneer er
sprake is van samenwonen en of ze mantelzorg

mogen verlenen met behoud van de volledige AOW.
Daarom stelt de OuderenOmbudsman al geruime
tijd voor dat als er sprake is van twee huizen en
verschillende onkosten er altijd een alleenstaande
AOW gegeven moet worden. Dan is de SVB-inspec-
tie niet meer nodig en kan eenvoudig gecontroleerd
worden via de GBA.
Daarnaast zijn de methodes van de SVB-inspectie
uiterst twijfelachtig: urenlange verhoren, waarbij
ouderen iets in de mond wordt gelegd, onder druk
worden gezet of geïntimideerd. Juridisch kan dat
misschien wel, maar volgens de OuderenOmbuds-
man ga je zo niet met ouderen om. “Sommigen zijn
ziek of beginnend dement en die kun je tijdens dit
soort verhoren álles laten zeggen. Verder gaat het
om een heel klein aantal ouderen dat bewust frau-
deert. De meesten plegen door de onduidelijke re-
gels onbewust fraude.”

Ledenmutaties ( ged.1e) en 2e kwartaal 2013
Nieuwe leden van 10 maart tot 20 juni 2013
Dhr. A. Wetjens Berhardstraat 10, Dhr. J.Jansma Genooierweg 10, Dhr. en Mevr. Doesborg Wilhelmi-
nastraat 1, Mevr. Clevers-Peeters Scholtisstraat 20, Dhr. A. Zeelen Schipholweg 3, Dhr. A.Paulus Burg.
van Deelensingel 33 en Dhr. en Mevr. Eikelenberg Past.Schaetgestraat 6 (allen uit Velden)
Overleden leden-  en leden afgemeld in periode 10 maart tot 20 juni 2013
Dhr.J. Bouten Jan Verschurensingel 79, Mevr. Vermeulen- Seegers Kloosterstraat 11a, Dhr. P Hoefnagels
Bernhardstraat 25 en Mevr. J. Martens Op't Aardbroek 40 (allen uit Velden)

Uit de bestuursvergadering van 5 juni 2013
Frans Vousten heeft er afgelopen maand weer vier
nieuwe leden bij geworven.
We streven er naar eind september/begin oktober
weer een gesprek te hebben met alle vrijwilligers-
groepen.
 De reis naar Königswinter is goed verlopen. Er was
kritiek op de lunch, vooral omdat er broodjes te
weinig waren, maar het diner heeft weer veel goed
gemaakt.
Ook het dansmatinee was gezellig als vanouds. Er
waren ruim 60 dansliefhebbers.
U kunt op vrijdag 22 november  de  55Plus Expo

Limburg  beurs in Kerkrade  bezoeken. Informatie
op bijgaande folder,
 In het najaar zullen we ook pogingen ondernemen
om te komen tot een schrijfgroepje dat leden moet
stimuleren om verhalen en/of gedichten te schrijven
in groepsverband en individueel.
Het blijkt dat een aantal leden een brief heeft gehad
van de Belastingdienst met het bericht dat ze alsnog
een teruggave kunnen vragen over voorgaande
jaren, ook al is de datum van 1 april al lang gepas-
seerd. Onze belastinginvullers kunnen u in voorko-
mende gevallen van dienst zijn. 
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Windows 8.1 officieel aangekondigd
Microsoft brengt deze
zomer een grote upda-
te uit voor Windows 8.
Die heet 8.1 en zal heel
wat veranderingen bren-
gen. Zo komt er weer
een Startknop, alleen

niet zoals u die misschien kent van eerdere versies
van Windows.
 
Er waren al langer geruchten over een grote upda-
te. Micosoft zweeg er echter over. Tijdens een
persconferentie is nu een en ander onthuld over de
nieuwe Windows-update. Hier vindt u wat opvallen-
de vernieuwingen.
 
Persoonlijker
U kunt voortaan foto's toevoegen aan het Vergren-
delingsscherm. Dat is het beeld dat u ziet als de
computer 'slaapt' of als u net opstart. Veel mensen
wilden daar graag hun eigen afbeeldingen hebben
in plaats van die van Windows. Ook het Startscherm

krijgt meer verschillende achtergronden. Er komen
daar ook opties met bewegende beelden.
 
Tegels
De Tegels in het Startscherm komen beschikbaar in
meer verschillende formaten. U kunt een hele grote
Tegel maken, maar ook een hele kleine. Dat is
handig om populaire toepassingen groter weer te
geven.
 
Startknop
Ook komt er weer een Startknop, alleen niet eentje
die alle programma's toont. De Startknop brengt u
naar het Startscherm. Nu kunt u dat onder meer
doen door op de Windows-toets van uw toetsenbord
te drukken.
Vanaf 26 juni is er een preview-versie beschikbaar
voor belangstellenden. Nog niet helemaal duidelijk
is, hoe de update verspreid gaat worden en of deze
verplicht wordt voor alle gebruikers. Voor zover
bekend, is het wel een gratis update.
 

Ouderen doen het zuinig aan
Uit een onderzoek ge-
houden door Plus Ma-
gazine blijkt dat vooral
ouderen flink aan het
bezuinigen zijn. Oude-
ren hebben de laatste
maanden flink moeten
inleveren en dat heeft

zijn weerslag op het uitgaven patroon. Bijna 50
procent van de ouderen heeft dit jaar tussen de 50
en 200 euro per maand minder ontvangen in ver-
gelijking met 2012. Hoewel zij fors hebben ingele-
verd zijn de kosten voor deze groep wel gestegen.
De verhoging van de eigen bijdrage voor een verblijf
in een verzorgings- of verpleeghuis (AWBZ) laat wel
de grootste stijging zien. Ook zijn veel vergoedingen
uit het basispakket gehaald waardoor ouderen flink
duurder uit zijn bij de aanschaf van een rollator of
bijvoorbeeld een gehoorapparaat.

Op zoek naar koopjes
Meer dan 40 procent van de ouderen geeft aan dat
ze bezuinigen. Men let goed op de koopjes en

aanbiedingen en gaat meer naar een goedkopere
supermarkt. Ook de kinderen en kleinkinderen
komen er niet onderuit. Kregen ze eerst nog weleens
iets extra toegeschoven, ook daar wordt op bezui-
nigd. Schenkingen aan kinderen komen steeds
minder voor, of de schenking valt lager uit dan men
eerst van plan was geweest.
 
Ouderen maken zich wel zorgen
Bijna 70 procent van de ouderen maakt zich behoor-
lijk veel zorgen over de toekomst. Een kwart van
hen ligt er weleens van wakker en nog eens een
kwart van hen is er overdag flink mee bezig. Oude-
ren zijn vooral bezorgd over het feit dat ze moeten
interen op het spaargeld. Jarenlang hebben zij ge-
tracht een bedrag bij elkaar te sparen, iets wat nu
al steeds minder gebeurt. Door de economische
crisis en doordat zij steeds meer een beroep moeten
doen op hun spaargeld, vreest men in de toekomst
financieel afhankelijk te worden of nog erger, dat
de woning moet worden verkocht.
Iets meer dan 40 procent van de ondervraagden
ziet voorlopig nog geen einde komen aan de crisis.
Men verwacht dat dit op zijn vroegst pas eind 2015

Wist u dat..........
… een keer in de 14 dagen op dinsdag om 13.30
uur de KBO gaat fietsen en dat de belangstelling
redelijk is. Ook meegaan? Het kan, probeer het
gewoon eens.
 … het Floriadeterrein toegankelijk is voor fietsers
en voetgangers. Hoewel veel paviljoens zijn ge-
sloopt, ziet het terrein met de mooie bloemenpracht
en er nog heel fraai uit. Best de moeite waard om

er eens een paar uurtjes te vertoeven.
 … het SeniorWeb op vrijdag 9 augustus 2013 weer
een ‘Open dag’ organiseert. Op die dag is er gele-
genheid om je op te geven voor de basiscursus
computergebruik of voor een fotocursus. 
… drie van onze KBO leden de aftrap verrichten bij
de jubileumwedstrijd (50 jaar ) van de IVO-vetera-
nen tegen Alt-VVV. Opmerking: Hay de Swart is een
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Kermismatinee op 30 mei  weer geslaagd
Het zit er weer op ons jaarlijkse Kermismatinee. Om
14.00 uur opent onze voorzitter, Ine Jacobs, de
dansmiddag en zij heet iedereen welkom. Ook
maakt zij van de gelegenheid gebruik om alle Vel-
dense sponsoren en ons eigen Hobbygilde te bedan-
ken voor het schenken van de prijzen voor de in-
middels vertrouwde tombola die bij deze middag
hoort. Mede daardoor komen we uit de kosten en
kunnen we onze senioren deze gezellige dansmid-
dag aanbieden. Daarna gaan de beentjes van de

vloer en wordt er ijverig gedanst op de vrolijke life
muziek van het Midlife Combo. Inmiddels al voor de
10e keer verzorgen zij onze dansmuziek. De Foxtrot,
Tango, De Engelse en de Weense Wals, Losse
Polka......en noem maar op, alles komt aan
bod. Echt Jeugdsentiment!!! Het is gezellig druk, er
zijn 61 personen aanwezig; dit zijn er iets minder
dan de vorige keer (misschien vanwege het fraaie
zomerweer?) maar dat kan de pret niet drukken. De
aanwezigen genieten van de muziek, de dans en
van elkaar. In de pauze is er volop ruimte voor de
Line dance Combia en het is mooi om te zien hoe
de pasjes vol passie worden gezet op een prima
dansvloer.

Dan kondigt Ine de tombola aan en zij vraagt spe-
ciale aandacht voor het mooie poppenwiegje dat het
hobbygilde heeft gemaakt. Fien en Bep hebben het
wiegje voorzien van bekleding en beddengoed. Dit
juweeltje wordt bij opbod verkocht. Uiteindelijk
brengt het bijna Euro 30,00 op en even waanden
wij ons op een echte veiling zoals onze voorzitter
dit wiegje “onder de hamer” bracht! De goed ver-
zorgde tombola met gevarieerde prijzen verliep
prima en wij zagen afwachtende, blijde, en teleur-
gestelde gezichten. Na de tombola was er weer de
ruimte om te dansen en te praten en zo liep het al
snel tegen de klok van 18.00 uur, het einde van een

gezellige, ontspannen dans-kijk- en praatmiddag.
Dit moeten we erin houden, dus mensen kom alle-
maal weer terug op 30 november en dan dansen
we weer verder op het Sintendrismatinee. Zeg
het voort!! Dank aan de organisatie, aan de gulle
gevers en aan het Midlife Combo.

Vervolg :Wist u
dat...
 
… drie van onze KBO
leden de aftrap ver-
richten bij de jubile-
umwedstrijd van de
IVO veteranen tegen

Alt VVV. (Hay de Swart is een van de oprichters,
Truus Hermkens en Toos Lenders zijn de echtgeno-
tes van de andere 2 oprichters – Zie ook foto)
 
… de pomp op de Markt bij de kerk water geeft.
Door het groene knopje te gebruiken komt er be-
perkt water. Daarna moet even gewacht worden

voordat de volgende hoeveelheid water komt. Er
wordt nog aan gewerkt om een en nader ook nog
met ‘de zwengel’ te bedienen.
Probeer het gewoon eens.!
 
… heel veel mensen uit Velden bij het boodschappen
doen het Marktplein verkeerd op en afrijden. Zolang
er geen aanrijding veroorzaakt wordt is er niets aan
de hand. Veroorzaak je wel een aanrijding, dan ben
je echt aansprakelijk met alle gevolgen van dien.
 
…  nu de aan- en afvoerweg naar het voetbalcom-
plex van IVO via het ‘Vilgertpad’ gaat. Kijk er dus -
niet vreemd van op als je als voetganger of fietser
ineens een auto tegenkomt.


