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Oog voor Senioren

Filosofietje
Tot kennis van de mens in het algemeen voert het
hoofd.
Tot die van de mens afzonderlijk het hart.

 
Fantasie is sterker dan kennis.
Dromen zijn krachtiger dan feiten.

Webmaster en lid redactie nieuwsbrief
Website
De KBO
Velden 
beschikt
over een
eigen 
website:
 

www.kbovelden.nl. Sinds de start van onze website
is redactielid Huub v/d Hombergh onze webmaster.
Hij zorgt er voor dat de website actueel is, zodat
onze leden -maar ook andere belangstellenden- de
ontwikkelingen binnen onze vereniging kunnen
volgen. Huub heeft aangegeven dat hij medio maart
2013 als webmaster wil stoppen. Wij danken Huub
voor het steeds accuraat bijhouden van onze web-
site. De redactie van de nieuwsbrief/website zoekt
nu naar iemand die dat kan en wil overnemen.
 

Redactielid
De redactie van onze nieuwsbrief en jaarprogramma
bestaat thans uit 3 leden. Verder zijn er enkele
personen die regelmatig een artikel leveren voor de
nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief vermeldt zoals u weet
algemene en nuttige informatie voor onze leden,
verslagen en foto’s van activiteiten van de KBO zelf
en gewoon leuke zaken voor senioren/ouderen. De
combinatie van deze onderwerpen maakt de
nieuwsbrief/het jaarprogramma interessant. Het
verzorgen van de artikelen over onze eigen activi-
teiten, het maken van foto’s en het schrijven van
leuke, herkenbare artikelen uit het dorp is een uit-
dagende vrijwilligerstaak. Wij willen de redactie
graag verbreden en zijn binnen onze vereniging op
zoek naar een nieuw redactielid.  
Hebt u belangstelling voor een van beide taken, of
zou u ze zelfs willen combineren, meld u dan bij een
van onze redactieleden voor nadere informatie.

Nieuwjaarsreceptie heel gezellig
Als de receptie op dinsdag 2 januari 2013 om 14.30
uur begint, komen er nog steeds mensen binnen.
Uiteindelijk bereiken we een totaal  van 62 KBO
leden die deze gezellige middag bijwonen.

Voorzitter Ine draagt in het begin van de receptie
een heel mooi - zelf samengesteld- gedicht voor.
Enkele uitspraken daaruit: ‘Geluk zit in hele kleine
dingen of in tevredenheid’ ‘ Ondanks de bezuinigin-
gen hebben we het nu over het algemeen nog heel
goed’ ‘ Bedankt alle vrijwilligers, jullie geven onze
vereniging echt kleur’  'Allemaal een gezond en
zorgeloos Nieuwjaar.’
Daarna ontstaan aan de diverse tafels al direct ge-
zellige gesprekken. Veelvuldig wisselen mensen
van de tafels en gaan gesprekken aan met andere
personen. Dat komt de sfeer alleen maar ten goede.
Voor een drankje en een hapje- bedankt Tonnie- is
gezorgd.
 
Rond 17.00 uur zit de gezellige, geslaagde activiteit
er weer op.              GvR.
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Een huis kopen met een schenking
Ik wil mijn geld schenken aan mijn
kinderen zodat zij een huis kunnen
kopen. Hoe doe ik dat? U mag uw
kinderen jaarlijks 5.030 euro belas-
tingvrij schenken. Dat bedrag is mis-
schien te weinig als het om een wo-
ning gaat. Kinderen tussen 18 en 35
jaar mag u eenmalig belastingvrij een
groter bedrag schenken. Het maxi-

mum is 24.144 euro of 50.300 euro als het geld
wordt gebruikt om een huis te kopen, de hypotheek
af te lossen of het huis te verbouwen.
 
Vanaf 2013 wordt deze regeling verruimd en gaat
de uiterste leeftijdsgrens van 35 naar 40 jaar. Zodra
het kind zijn 40ste verjaardag viert, vervalt dit recht
dus.
 
In de praktijk zijn er nog wat regels waarmee u

rekening moet houden. In het jaar dat u de grote,
eenmalige schenking geeft bestemd voor huis of
hypotheek, mag u niet ook nog eens een jaarlijkse
schenking van 5.030 euro geven. U moet het geld
werkelijk overboeken naar de rekening van uw kind
en dat moet het geld in datzelfde jaar besteden.
Alleen bij een verbouwing mag het geld later worden
besteed, maar wel binnen 2 jaar na het jaar van
schenking.
 
U hoeft voor de schenking geen notariële akte op te
stellen. U moet wel een schenkingsaangifte indienen
bij de Belastingdienst.
 
Leuk nieuws: de eenmalige schenking mag ook
worden gebruikt bij de aankoop van de ouderlijke
woning door de kinderen of de aankoop van een
woning in het buitenland. Bij het laatste geldt wel
de eis dat Nederland een belastingverdrag met het

Goed zien en vallen
Om valongevallen te voorkomen is
goed zicht van belang. Bij het ouder
worden gaan ogen vaak achteruit.
Senioren wordt aangeraden om elk
jaar de ogen te laten controleren door
een optometrist bij een opticien. Kijk
in de telefoongids voor een optome-
trist bij u in de buurt, of ga naar www.
optometrie.nl

Komt er uit de test bij de optometrist dat u een
(nieuwe) bril nodig heeft? Hou er dan rekening mee
dat het even duurt voordat u gewend bent aan de

(nieuwe) bril. In deze wenperiode is de kans op een
val groter, vooral bij ouderen die slechter ter been
zijn. Doe rustiger aan bij het lopen op de trap en
sta rustiger op uit een stoel of uit bed.

Als blijkt dat u staar heeft is een behandeling zeer
gewenst. Onderzoek toont aan dat een staaropera-
tie de kans op vallen en botbreuken verkleint.

Alleen een oogtest doen en zorgen voor de juiste
bril of contactlenzen is niet voldoende om vallen te
voorkomen. Een oogtest is wat valpreventie betreft
alleen zinvol in combinatie met andere maatregelen.

Van de voorzitter
Het jaar 2012 is alweer voorbij. Hoe
ouder je wordt, hoe sneller dat gaat!
Heeft u dat gevoel ook?
Terugblikkend mogen we constateren
dat het een goed jaar was voor de
KBO.
Ondanks het feit dat we helaas af-
scheid hebben moeten nemen van
diverse leden is ons leden aantal

gegroeid naar bijna 440. Dankzij, onze grote leden-
werver, Frans Vousten, besluiten steeds meer jon-
gere senioren lid te worden en daar zijn we heel blij
mee. Enerzijds steunen ze daarmee onze vereniging
financiëel en anderzijds zijn deze actieve senioren
altijd bereid om zich wekelijks of incidenteel in te
zetten als vrijwilliger bij bepaalde activiteiten.
 
Het jaar 2012 was wederom een druk jaar, We
hebben afgelopen jaar het hele programma “Meer
Bewegen voor Ouderen” van Synthese overgeno-

men. Dat was voor onze penningmeester, admini-
stratief, een hele klus. Maar alles loopt op rolletjes!
Cor….vanaf deze plek onze dank daarvoor!
 
Ook alle anderen die zich in 2012 weer hebben in-
gezet zodat het jaarprogramma van onze KBO ge-
realiseerd kon worden verdienen onze dank. Veel
mensen hebben hun steentje weer bijgedragen om
anderen een gezellige middag of dag te bezorgen.
Als bestuur waarderen we dit zeer. Zonder uw
vrijwillige hulp zou het beslist niet lukken.
Kunnen we in 2013 weer op u rekenen?
 
Namens het bestuur van KBO-Velden wens ik u een
heel goed, gelukkig, gezellig en gezond nieuwjaar
toe!
 
 
Ine Jacobs
Voorzitter

2



Prima sfeer bij de kerstviering
Dinsdagmiddag 11 december 2012 komen 135
leden naar ‘De Kiêsstolp’ om de kerstviering van de
KBO bij te wonen. Bij binnenkomst wenst de Kerst-
man alle gasten een hartelijk welkom en een mooie
middag. Een Rotterdams accent klinkt – nog altijd-
door in zijn mooie woorden. Bij binnenkomst vallen
direct de mooi verzorgde tafels en de zachte kerst-
muziek van Coen en Ger op. Als iedereen binnen is
opent Ine met een mooi welkomstwoord. Als eerste
komen de kinderen uit de peuterspeelzaal met de
Kerstman de bühne op en zingen een paar korte
kerstliedjes. Voor iedereen, maar vooral voor de
opa’s en oma’s van een deze peuters, is dit ontzet-
tend leuk.
Daarna presenteren Ine, Jo, Marie- Louise en Miep
een mooi, modern en boeiend kerstverhaal.

 
Tussentijds toont het diascherm mooie gepaste
foto’s.

Na dit moderne kerstverhaal is het tijd voor het
optreden van de ‘Brookkreie’ uit de Boekend.  Een
11 tal personen onder begeleiding van Frans
Halferkamps op de accordeon zingen mooie liederen
in de kerstsfeer. Na de pauze presenteert dezelfde
groep met Hay Gubbels als ‘spreekstalmeester’ een
ontspannend gedeelte. De ‘Brookkreie’ zingen veel
herkenbare teksten uit het dagelijks leven. Bekende
teksten: Oppasopa, de alde klok, zörge, mien golde
maedje, pap ik wil ennen hônd, repetisie, Limburger
bis ze , en nog veel meer.
Na weer een kleine pauze komen de ‘Brookkreie’
voor de 3e keer op de bühne. Nu zit de sfeer er
helemaal in en de gasten in de zaal doen volop mee.
Als vanzelf komt het zover dat de mensen in de zaal
op het einde om een ‘zugabe’ vragen. Een teken dat
het de KBO leden deze middag goed is bevallen. En
ook dat vult het gezelschap uit de Boekend netjes in.
Hierna is het tijd voor de koffietafel, verzorgd door
het ‘Wapen van Velden’. Diverse dames van onze
vereniging helpen mee om een en ander vlug te
laten verlopen. In het slotwoord blikt Ine nog even
terug op deze leuke middag en dankt iedereen die
heeft meegeholpen aan deze geslaagde kerstvie-
ring.
 
Met een tevreden gevoel vertrekken de gasten weer
huiswaarts.
 
 
Dank aan de organisatie.     GvR.

Gebundelde takken kun je niet breken !

Weet je nog van toen? 

Deze foto -gemaakt  omstreeks 1954-  en de diver-
se namen van muzikanten van de fanfare van Velden
komen uit het boekje deel 3   'Kent u ze nog….    De
Veldense Kiêszek van Sef Janssen en Sjaak Theelen.
' 

   
1.Huub Crooijmans;  2.Joep Peeters;  3.Mart Bee-
ker;  4.Herman in ’t Zandt;  5.Alex Könisser;  6.Wiel
Lucassen;  7.Bèr Brueren;  8. Hay Hermkens;  9.
Sraar Geurts;  10. Tuûn in ’t Zandt;  11. Wiel Hol-
thuisen; 12.  Hay Fleuren; 13.  Grad Duyf;  14.Sjaak
Verspay;  15. Gir Jacobs;  16. Twan Duyf;  17. Sef
Duyf;  18.Frits Vergeldt;  19.Jan Flinsenberg;  20.
Frans Rothoff;  21.Frans Vergeldt; 22 Sir Keltjens;
Gir Geurts; 24. Sraar Hermkens; 25. Sraar Jeucken;
26. Hand Lommen; 27. Pierre Jansen; 28. Sjaak van
Hees; 29. Wiel Beurskens; 30. Wim Smits; 31. Sjeng
Verspay; 32. Toon Roefs; 33. Harrie Roefs; 34. Harie
Lommen; 35 Thei Theelen; 36. Jan de Loey; 37. Bèr
Hermkens; 38. Joep Fleuren; 39. Graad Schreurs;
40. Sjaak Clabbers (secretaris); 41. Piet Brueren;
42. Jan Geurts; 43. Bèr Geurts; 44. Graad Roefs;
45. Handrie Keltjens; 46. Ger Peeters; 47. Wiel
Lommen; 48. Theej Rothoff; 49. Bèr Walter; 50.
Fried Haanen; 51. Frans Lenssen; 52. Jan Clabbers.
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Effect griepprik overschat?
De afgelopen maand
hebben een paar mil-
joen 60-plussers op-
nieuw een griepprik
gehaald, maar ondui-
delijk blijft wat ze
eraan hebben. Krijgen
ze minder griep?

Leven ze daardoor langer? Het bewijs is flinterdun.
Daarom gaat een nieuwe commissie van de Gezond-
heidsraad onderzoek doen naar nut en noodzaak
van de griepprik bij gezonde ouderen.
 
Aanleiding is het debat dat het afgelopen jaar ont-
stond over het effect van de griepvaccinatie bij
ouderen. Beschuldigingen van belangenverstrenge-
ling met de farmaceutische industrie leidden zelfs
tot een rechtszaak. De animo voor de griepprik nam
afgelopen jaren af. In 2011 haalde ruim 65 procent
van de ouderen en risicogroepen een griepprik. Tien
jaar geleden was dat nog 75 procent.

Omdat niemand is gebaat bij onrust, wordt nu ge-
zocht naar deskundigen die niet eerder over griep-
vaccinatie hebben geadviseerd, wellicht zelfs uit het
buitenland.

Ze kunnen alvast te rade gaan bij het Amerikaanse
centrum voor onderzoek naar infectieziekten, dat
onlangs het omvangrijkste onderzoek publiceerde
dat ooit naar een vaccin is uitgevoerd. De griepprik,
concluderen de Amerikanen, is veel minder effectief
dan andere vaccins. Dat heeft te maken met de
grilligheid van griepvirussen. Ieder jaar wordt de

inhoud van het vaccin afgestemd op de circulerende
stammen. Dat gebeurt ver voordat de griep hier
arriveert, wat de kans op een mismatch mogelijk
maakt.

Verder zouden ouderen minder baat hebben bij het
vaccin door de achteruitgang van hun immuunsys-
teem. Vaccins activeren immuuncellen, maar dat
wordt op latere leeftijd lastiger. Van de jongeren
reageert 90 procent op een vaccin, bij 60-plussers
is dat nog maar 40 procent en bij sommige vaccins
slechts 20 procent.

Een kanttekening is op zijn plaats: grieponderzoek
is ingewikkeld. Niet alleen het aantal griepgevallen,
ook het aantal griepdoden is moeilijk te meten. Stel
dat ouderen door de griep verzwakken en later aan
een hartinfarct overlijden. Wat vult de arts dan als
doodsoorzaak in? Hartfalen of griep? Daarom wordt
gekeken naar de oversterfte: als er in een grieppe-
riode meer mensen overlijden dan gemiddeld,
worden die sterfgevallen toegeschreven aan de
griep.
Toch is stoppen met vaccineren niet aan de orde.
Het vaccin is veilig en in sommige seizoenen effec-
tief. Ook de Gezondheidsraad denkt er zo over. De
griepprik verdient 'het voordeel van de onzeker-
heid', aldus emeritus hoogleraar en internist Jos van
der Meer. In afwachting van beter bewijs, of van
een beter vaccin. Wereldwijd wordt gewerkt aan een
universeel vaccin, dat beschermt tegen alle griep-
stammen.
 

Excursie naar Orchideeënkwekerij
Op dinsdagmiddag 27 november
brengen we met 34 leden van de
KBO Velden een bezoek aan het
bedrijf van Geert Geelen aan de
Bong. Geert en Jan Middelburg –
hij verzorgt de rondleiding- ont-
vangen ons met veel plezier in de
grote loods bij de kwekerij.
Jan vertelt boeiend zijn verhaal
over de plantenfamilie ’Cymbidium’

en geeft daarbij voldoende gelegenheid om vragen
te stellen.
De Cymbidium stamt uit de familie van de orchi-
deeën, een plantenfamilie met heel veel ondersoor-
ten. De naam ‘Cymbidium’ komt van het Griekse
woord ‘kymbos’, wat ‘boot’ betekent en verwijst naar
de boogvormige, gewelfde lip die je op de bloemen
ziet. 
Jan geeft verder aan dat het bedrijf van Geert 15.000
m2 groot is. Er bevinden zich op deze oppervlakte

Um euver nao te dinke!
Ik schreef diene naam op ein stukske pepeer maar
ik bin ut zoeë maar kwied gewaore…. 
Ik schreef diene naam in mien hand, maar toen ik
mich gewasse haaj waas haen weg…. 
Ik schreef dienen naam in ut zand van de maas maar
de raegen haet um weg gespeuld… 
Ik schreef diene naam in de snieëj op den wittenberg
maar de zon haet dae weg gesmolte…. 
Ik schreef diene naam in mien hart en dao blief haen

ieuwig en veur altied staon…. 
Op alle daag is ut vriendschap en  tied um te zegge,
ik zeen dich toch zoezë gaer… 
As geej dit luet laeze aan  vrinden en vriendinnen
dan kint ge eur gelukkig make…. 
Maar ut moeiste vanalles is, dan hebste zelf eine
fijne en eine hieële gelukkigen daag.
 
November 2012     Fr. Th.
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15.000 planten. De kwekerij is gesplitst in 4 delen.
De oogst begint in oktober, en gaat voor de eerste
helft door tot Valentijnsdag. De andere helft gaat
door tot Moederdag. De Cymbidium heeft wel 80
verschillende kleuren. De plant kan wel 30 jaar oud
worden, maar meestal vervangt de kweker de
planten als de opbrengst per plant duidelijk vermin-
dert. Opkweken van potplant tot echte Orchidee-
plant- die voldoende bloemen oplevert- duurt zeker
3 tot 5 jaren. En van zaadje tot het moment van de
eerste bloem duurt wel 10 jaar.
Een van de vervelendste dingen die kunnen gebeu-
ren is volgens Jan een virusbesmetting in de kwe-
kerij. Daarom ontsmetten de medewerkers heel
zorgvuldig de mesjes na het snijden van iedere
plant. Ook het bestrijden van trips en luis is nu en
dan een moeilijke zaak. In het najaar komen de
muizen naar binnen en beschadigen de planten.
Enkele katten in de kwekerij lossen het
muizenprobleem wel op.

Het afzetgebied is de hele wereld. Amerika wil
volgens Jan geen buisjes met water uit Nederland.
De Orchidee kan gemakkelijk 24 uur zonder water.

Levering naar Amerika is dan ook geen probleem.
In de zomer is de ideale temperatuur 25 graden.
Extra maatregelen, zoals nevelen, krijten en het
aanbrengen van schermen zijn dan mogelijkheden
om een hogere temperatuur naar beneden te
brengen. Geert vertelt tussentijds even over de
bevruchting van de planten. Er komen aan de on-
derzijde van de bloem kleine druppels. ‘Dat is een
teken dat de Orchidee het naar de zin heeft, ’ aldus
Geert. Een nadeel is echter ook dat de bloem dan
gevoelig is voor schimmel. Een bij neemt dat vocht
op en zorgt voor een natuurlijke bevruchting. Een
hommel heeft het nadeel dat ze bijt in het kapje van
de bloem. Niet voor niets wil Geert geen enkele
hommel in de kwekerij zien. In de zomer verbruikt
de plant 4 liter water per week. In de winter is dat
1 liter.
Na deze duidelijke uitleg gaan we samen naar de
loods met automatische transportrail waar de Or-
chideeën door een medewerkster zorgvuldig worden
gecontroleerd en ingepakt. Nadat niemand meer iets
te vragen heeft, genieten we in de kantine van
koffie met koek. Jo bedankt Geert en Jan voor de
hartelijke ontvangst en de duidelijke rondleiding.
Van Geert krijgen we allemaal nog een attentie in
de vorm van een Orchidee in een doosje. Velen
maken nog gebruik van de mogelijkheid om tegen
een gunstig prijsje een tak Orchideeën mee naar
huis te nemen. We hebben deze middag een heel
interessant bedrijf bezocht. Iedereen gaat dan ook
met een mooi bloemetje en met een heel tevreden
gevoel naar huis.
 
GvR  

Aantrekkelijk reizen voor 75 plussers
Van Synthese ontvin-
gen wij de navolgende
informatie over het
gratis, of tegen een
aantrekkelijke tarief,

reizen voor 75-plussers:
"Wij als Synthese, met ons kantoor in Velden,
voeren de WMO (=Wet Maatschappelijk Ondersteu-
ning) voor de gemeente Venlo uit.
Bij ons kunt u terecht voor WMO-aanvragen. En een
vervoerspas voor de regio valt ook onder de WMO.
Alle 75-plussers die woonachtig zijn in Arcen, Lomm
en Velden komen in aanmerking voor een vervoers-
pas voor de regiotaxi. Dit is voor korte afstanden
en is een lokaal vervoersysteem. Alle 75-plussers
komen sowieso in aanmerking voor deze vervoers-
pas en kunnen deze aanvragen bij Synthese,
Dorpsstraat 1c Velden, onder vermelding van naam,
adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnum-
mer, vermelding van de huisarts en burgerservice-
nummer (BSN).
Als mensen verder van huis willen, dan is er de
mogelijkheid van een Valys pas. De Valyspas is

bedoeld voor sociaal recreatieve uitstapjes op bo-
venregionale afstanden. Bovenregionaal betekent
dat de bestemming of het vertrekpunt van de reis
op meer dan 5 openbaar vervoerszones van het
woonadres ligt. Valys heeft een aantrekkelijk tarief
taxivervoer en/of je kunt het gebruiken op plaatsen
waar het openbaar vervoer geen uitkomst biedt. Als
je in het bezit bent van de regio vervoerspas ( zie
bovenstaand) dan kom je ook in aanmerking voor
een Valyspas. De Valyspas moet apart aangevraagd
worden.
Ook gratis reizen voor 75-plussers (en inwoner van
de gemeente Venlo) kan met de bus of trein alleen
bij Veolia in het gebied van Roermond tot Nijmegen
op vertoon van de regiopas.
Dus als mensen in het bezit zijn van de regiopas kan
hiervan gebruik gemaakt worden.
 
Belangstelling of begrijpt u de informatie niet volle-
dig, vraag het gerust aan Hetty Straten van Syn-
these, telefoon 077- 3978500 of ga eens naar het
bezoekadres van Synthese: Dorpsstraat 1c in Vel-
den. (geopend dinsdag tussen 8.30-17.00 uur)."
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Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vicevoorzitter 077-4721201 jovankeeken@planet.nl
Marie José Peters Extern secretaris 077-4721874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Intern secretaris 077-4721797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Penningmeester* 077-4721334 hondorado@online.nl
Ger Peeters Bestuurslid 077-4721422 gerpeeters@home.nl
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-4722968 chritjanssen@ziggo.nl
Bep Felten Bestuurslid 077-4721527  
Wil Scheffer Oriënterend bestuurslid 077-4722782  jw.scheffer@home.nl

 * ook ledenadministratie    

Mosselen: vis van de maand januari
Zo uit het water op het bord; mosse-
len, de trots van de Mannen van de
Zee.
 
Een dampende pan mosselen is een

aanrader voor de koude wintermaanden.
Mosselen zijn namelijk rijk aan eiwitten en zitten vol
mineralen en vitaminen, zoals ijzer, fosfor en vita-
minen B. Een gezonde keuze dus!

Ledenmutaties van 17 september. t/m  25 december 2012
Dhr. G. Geelen en mevr. Geelen- Kursten Bong 18 Velden
Mevr. G. Jansen- Keltjens Oude Schandeloseweg 12 Velden
Dhr. J. Bouten Oude Heerweg 85 Velden
Dhr. Th. Litjens en mevr. M.Litjens-de Veld Marijkestraat 9 Velden
Dh. H. in 't Zandt en mevr. in 't Zandt- Mijers Bernhardstraat 20 Velden
Dhr. A. Munne en mevr. N. Munne - Oepen Op't Aardbroek 41 Velden
Dhr. C. Hafmans Rijksweg 95 Velden
Dhr. M.Nissen Rozenhof 36 Velden
Mevr. X.Bol Op 't Aardbroek 49 Velden
Mevr. M. Hermans- Heuvelmans Schoolstraat 68 Velden

Overleden leden   
Mevr. H. v.d Bekerom-Schlooz Oude Heerweg 171 Velden
Mevr. Ripmeester-Derckx Oude Venloseweg 73 Velden

Nieuwe leden

Uit de bestuursvergadering van 5 december 2012
Het is echt een gewoonte geworden: ook nu heeft
 Frans Vousten er weer vier nieuwe leden bij gewon-
nen.
 
Het Sintendrismatinee is met 75 bezoekers heel
plezierig verlopen.
 
De afdracht aan Bond en Unie bedraagt in 2013
€ 14,25. Ondanks een toegezegde gemeentelijke
subsidie van € 1.000 en een geplande contributie-

verhoging met drie euro, sluit de voorlopige begro-
ting voor 2013 met een tekort van ruim € 1.400,-.
 
De inloopmiddag van 26 februari gaat over gevolgen
en behandeling van Niet-Aangeboren Hersenletsel. 
(NAH). Nadere mededelingen t.z.t. via 't Klokje.
 
We mogen ook dit jaar weer mee met de Muse-
umPlusBus. Zie bijgevoegd aanmeldingsformulier!
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Windows 8
Elke computer wordt aan-
gestuurd d.m.v. een ' be-
sturingssysteem'. De meest
bekende besturingssyste-
men zijn XP, Vista en Win-
dows 7. Via het bestu-
ringssysteem maakt u

gebruik van de toepassingsmogelijkheden van uw
computer,  maar ook van de verschillende prakti-
sche programma's zoals Wordpad, Word, Outlook
(e-mail) of internet. Onlangs heeft Windows een
nieuw besturingssysteem gelanceerd dat sneller en
veiliger is dan zijn voorgangers en dat luistert naar
de naam Windows 8.
Intuïtief en mooi. Dat is het nieuwe startscherm.
Iedere dynamische tegel (symbool) op het start-
scherm is verbonden aan een persoon, toepassing,
site, afspeellijst of iets wat voor u belangrijk is. De

dynamische live-tegels geven u de meest recente
informatie, zonder dat u hiervoor de toepassing/app
hoeft te openen. Zo ziet u in één oogopslag in welke
foto welke functie is opgeslagen, de laatste updates
van vrienden, de actuele weersverwachting, de
voetbaluitslagen, de KBO activiteiten en uw nieuwe
berichten.
Zelfs in de kleine dingen binnen Windows 8 herkent
u zichzelf. Bijvoorbeeld het scherm dat u ziet wan-
neer u uw pc vergrendelt. Dit kan elke gewenste
afbeelding zijn. U ziet korte updates op uw vergren-
delingsscherm voordat u zich aanmeldt op de pc of
een toepassing/app opent, zoals uw agenda-items.
Bedenk zelf een patroon op een afbeelding naar
keuze en dat is uw wachtwoord. Zigzaggend over
de snuit van de hond? Een aai over de bol van uw
kleinkind? De keuze is aan u.
 

Neem een nieuwe hobby en leer een taal
Op zoek naar een nieu-
we hobby maar geen
idee waar je moet be-
ginnen? Heb je al eens
aan het leren van een
nieuwe taal gedacht?
In onze multiculturele
samenleving is het

handig meerdere talen te beheersen. Het leren van
een nieuwe taal hoeft niet moeilijk of saai te zijn.
Het kan juist heel erg spannend en uitdagend zijn.
Daarnaast kan het veel deuren openen. Niet alleen
op reis maar ook in je directe leef-omgeving. Zou

het niet leuk zijn om zo af en toe een gesprek te
kunnen voeren met bijvoorbeeld de Spaanse buren
of de Franse bakker in hun taal?
Het leren van een nieuwe taal is een interessante
activiteit op zich. Het stelt je in staat je te verdiepen
in een nieuwe cultuur. Het leren van een taal gaat
namelijk veel verder dan alleen het beheersen van
de grammatica en uitspraak. De bijbehorende mu-
ziek, literatuur en kunst horen ook bij een taal. Het
leren van een taal vraagt diverse disciplines, waar-
door je allerlei verschillende activiteiten kunt com-
bineren zodat je gemotiveerd en geïnteresseerd
blijft.

Beej ós in 't häöfke
beej ôs in `t häöfke, achter `t hoès
dao zien der twië aan `t bôchte
ik had det maerelpaar verdach
det die beej ôs wat zôchte
dae roëzebaum, dae steit zoë vol
in al zien prach te bleuje
dao kôs, zoë dach ik stiekum

nog waal wat miër oèt greuje
nôw kièk ik vol verwachting
want `t kan neet lang mièr deure
dan geit t`r in dae roëzebaum
beej ôs waat schoëns gebeure !
 
Mien Meelkop

Wijziging data Nestor/Nieuwsbrief 2013
De jaarkalender 2013 uitgegeven
door de gezamenlijke Dorpsraden -
voorheen gemeente kalender- is
enige tijd geleden huis aan huis be-
zorgd. De KBO Velden vermeldt
daarin ook de diverse activiteiten en
bijzonderheden voor het jaar 2013.
Van de Unie KBO kregen we, wat het
uitkomen van de Nestor/Nieuwsbrief

betreft, een 2-tal wijzigingen door.

De Nestor/Nieuwsbrief van 12 februari 2013 komt
uit op 19 februari 2013 en de Nestor/Nieuwsbrief
van 26 november 2013 komt uit op 10 december
2013.
 
Als u wilt, kunt u dit wijzigen op de jaarkalender
2013.
In het jaarprogramma die u bij deze Nieuwsbrief
aantreft, staan de juiste data vermeld.
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Grapefruit kan gevaarlijk zijn
In de medische wereld
was het al langer be-
kend, maar nieuw on-
derzoek naar bijwer-
kingen van gelijktijdi-
ge inname van medi-
cijnen en het drinken
van grapefruitsap wijst

uit, dat dit soms levensgevaarlijk kan zijn.
Tot op heden zijn er 83 door artsen voorgeschreven
medicijnen vastgesteld die slecht samengaan met

grapefruit. Hierbij is ook het middel simvastatine
(ook bekend als Zocor, Simvastatin, Marsim, Sim-
vastad, Simvalip en Vabadin) inbegrepen. Sim-
vastatine wordt gebruikt om het cholestorol te
verlagen. De onderzoekers stellen vast dat 45-
plussers de grootste gebruikers zijn van grapefruit
en dus ook het meest risico lopen. Ook als de gra-
pefruit uren voor inname van het medicijn is gege-
ten of gedronken, kan dit nog tot nare bijwerkingen
leiden.
 

Redactie nieuwsbrief
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Huub v.d. Hombergh telefoon: 077-4721955  Mail: hhombergh.mcuppen@ziggo.nl
Jo van Keeken telefoon: 077-4721201  Mail: jovankeeken@planet.nl
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Dansmatinee geslaagd
Op zaterdag 1 december 2012 opent voorzitter Ine
Jacobs met mooie welkomstwoorden het ‘Sinten-
drismatinee’. Ook benoemt en dankt zij de diverse
bedrijven/personen/hobbygilde voor het leveren
van de prijzen voor de tombola. Mede daardoor
komen we uit de kosten en kunnen we met live--
muziek deze gezellige middag voor de senioren/
ouderen houden. Voor de 9e keer al weer speelt het
‘Midlife Combo’ met vrolijke muziek –van toen- in
‘de Kiêsstolp’ voor de KBO-leden en alle overig
aanwezige 50-plussers uit Velden of uit de regio.
Totaal 75 personen zijn aanwezig om op Foxtrot,
Tango, Wals, Veleta, Losse Polka, Engelse- of

Weense Wals te dansen.
Jammer dat diverse vaste dansliefhebbers- geschat
op 10 personen- in verband met de viering van Sint
Nicolaas met de kleinkinderen of om andere redenen
niet aanwezig zijn.

Op bekende muziek van toen wordt veelvuldig door
de liefhebbers gedanst. Enkele personen vinden het
alleen al mooi om muziek te luisteren, wat te praten
en te drinken. In de pauzes showen de dames –en
een enkele heer- de Line-dance Combia. 
In de grote pauze vraagt Ine nogmaals speciale
aandacht voor de tombola.
Na de pauze -de sfeer is heel goed- gaat het orkest,
met goed verzorgde muziek, verder om het de
liefhebbers in de zaal naar de zin te maken. Een heel
gezellige en leuke middag zit er weer veel te gauw
op. Als de dansliefhebbers de zaal verlaten, krijgt
de organisatie vele positieve reacties. Voor de KBO
is dit een goede reden om op zaterdag 30 mei 2013
het ‘Kermismatinee’ -voor de 10e keer met het
Midlife Combo- weer te organiseren.
 
Reserveer alvast deze datum en vertel het
verder.
 
Dank aan de organisatie.
 
GvR 

Eenheid groeit als er meer is dan eigen gelijk.
 
Een van de beste manieren om mensen te laten meewerken, is hen te betrekken bij beslissingen.
 
De kortste weg tussen twee mensen is een glimlach.


