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Oog voor Senioren

De Kieskop 2013 is voor "ozze KBO Ger" van Rensch
Op zondag 27 januari werd ons bestuurslid Ger van
Rensch onderscheiden met de Kiëskop.
In Café de Sport was het te doen. De zaal was
overvol met Carnavalsvierders en Joekskapel Noeijt
Thoês zorgde voor vrolijke noten en een plezierige
sfeer.  
Ger Koopmans reikte de onderscheiding uit en sprak
mooie en lovende woorden richting Ger en Truus.

Ger Koopmans somde alle vrijwilligerstaken van Ger
op en dat waren er zoveel, dat hij ze dit keer op een
briefje had geschreven! Hij snapte niet dat Ger bij
al die activiteiten nog een baan had kunnen hebben.
Maar uiteindelijk toen hij hoorde dat Ger als amb-
tenaar bij de gemeente had gewerkt, kon hij het
toch wel plaatsen! Echtgenote Truus werd in de
bloemen gezet, omdat ze haar man zo vaak moet
missen.
Ook was er lof  voor de KBO en vooral voor de mooie
Nieuwsbrief waar Ger onder andere heel veel tijd
aan besteedt.
Na een muzikaal intermezzo van Noeijt Thoês kreeg
Ger het woord en hij sprak een dankwoord uit naar
alle betrokkenen. Ook was er dank voor zijn Truus.
Hij beloofde haar een grote bos bloemen, die ze
binnen 3 maanden zal krijgen. Denk eraan Ger,
iedereen heeft dit gehoord!
Tot slot mocht onze vice-voorzitter Jo van Keeken

nog een woordje doen en hij deed dit kort en
krachtig en in Carnavalsstijl onder het motto:
As alle minse ens ware wie weej, wie weej.
As alle minse ens ware wie weej meuste zién.
As alle minse ens ware wie ozze Ger,
Dan zuu de waereld hiel anders zien.
 
Hiermee was alles gezegd en de receptie kon begin-
nen. Een lange rij  wachtende mensen waar uitein-
delijk om half vier een einde aan kwam. Voor Ger
en Truus was dit ongetwijfeld een onvergetelijke
dag.
Ger, je hebt het verdiend en Noeijt Thoês heeft er
goed aan gedaan om jou tot  “enne zier verdinste-
likke persoen oet Velde”  te bombarderen.
Dankjewel voor het vele werk dat je de afgelopen
jaren voor de Veldense gemeenschap hebt gedaan
en nog doet!! Wij als KBO hopen jou nog lang in ons
midden te hebben.
Dank aan Noeijt Thoês dat ze “ozze Ger” hebben
uitverkoren. 
 

 
Marie José Peters.

Algemene ledenvergadering KBO Velden
Bij deze nieuwsbrief treft u aan de uitnodiging met bijlagen voor de algemene ledenvergadering van de
KBO Velden op dinsdag 5 maart 2013. Noteer alvast deze datum. 
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Veilig bankieren
De banken waarschu-
wen: ga voorzichtig
om met vertrouwelijke
betaalgegevens. Steeds
vaker proberen crimi-
nelen op slinkse wijze
consumenten te mis-
leiden door hen ver-
trouwelijke informatie
te ontlokken.  Onze
boodschap: wees alert!
 

Criminelen gaan op verschillende manieren te werk.
Ze proberen (telefonisch) informatie te achterhalen
om misbruik te maken van uw rekeningen, bijvoor-
beeld vanwege een nieuwe randomreader. Het
ontfutselen van persoonlijke informatie onder valse
voorwendselen wordt ook wel 'phishing' genoemd.
Dit leidt tot ongewenste situaties: criminelen nemen
de identiteit van de klant aan en kunnen met die
gegevens betalen.
 
Fraude ten laste van verenigingen/particulieren
De afdelingen fraudebestrijding van de banken in
Nederland hebben in de afgelopen maand te maken
gehad met een aantal fraudes ten laste van vereni-
gingen. Hierbij wordt steeds dezelfde werkwijze
gehanteerd die in grote lijnen overeenkomt met het
volgende:
De penningmeester van een vereniging wordt ge-
beld door een persoon die zegt te bellen namens de
bank. Deze beller refereert aan het bestaan van
phishing mails en weet de penningmeester te
overtuigen dat diens computer (mogelijk) een be-
veiligingsrisico heeft opgelopen. Uiteraard wil de
zogenaamde bankmedewerker behulpzaam zijn
met het verhelpen van dit beveiligingsrisico. Daarbij
dient de penningmeester wel zijn codes bij de hand
te houden. Gaandeweg het gesprek wordt de pen-
ningmeester verzocht om de codes te genereren
(soms zelfs meerdere codes). De beller geeft dan
aan dat de procedure om de computer veilig te
maken goed is doorlopen. Soms wordt er ook nog
verteld dat de klant de komende 12 tot 24 uur niet

mag internetbankieren (dat geeft de criminelen
weer een paar uur voorsprong om het weg geboek-
te geld op te nemen of de met dit geld gekochte
goederen op te halen) . Door het verstrekken van
de codes is het de beller gelukt om in Internetban-
kieren betalingen klaar te zetten. Dit kunnen beta-
lingen zijn van de spaarrekening van de vereniging
naar de rekeningcourant en vervolgens betalingen
aan derden. Bij particulieren wordt dezelfde metho-
de toegepast.

De afdeling fraudebestrijding van de bank wil u er
op wijzen dat bankmedewerkers nooit naar pincodes
of andere codes zullen vragen. Zij adviseren u dan
ook om in voorkomende gevallen het gesprek direct
te beëindigen en contact op te nemen met uw eigen
lokale bank.

Nepwebsites 
Ook maken criminelen steeds vaker gebruik van
nepwebsites. Deze nepsites zien er vrijwel hetzelfde
uit als de websites van banken. De klant ontvangt
zogenaamd van zijn bank een e-mail of sms met de
vraag een aantal vertrouwelijke gegevens te ver-
strekken. Die worden vervolgens door criminelen
gebruikt om fraude te plegen. Wij adviseren u altijd
te controleren of u daadwerkelijk te maken heeft
met de site of een e-mail van uw bank. Als u twijfelt
aan de echtheid van een website van de bank, neem
dan contact op met de Helpdesk van de bank. Heeft
u een valse e-mail ontvangen? Stuur deze dan door
naar uw bank.

Wat kunt u doen?
Geef geen persoonlijke beveiligingscodes via inter-
net en ga ook niet in op telefonische verzoeken om
bijvoorbeeld uw pincode of andere codes te ver-
strekken. Wanneer u deze persoonlijke beveiligings-
codes verstrekt, geeft u criminelen de mogelijkheid
om geld van uw rekening(en) over te schrijven. Geef
ze dus niet door aan anderen. Medewerkers van de
banken vragen nooit naar uw pincode of andere
codes.

Van de voorzitter!!
De redactie heeft in de vorige nieuwsbrief een kort
verslag opgenomen van de geslaagde Nieuwsjaars-
receptie. Onze voorzitter Ine droeg bij aanvang van
deze receptie een heel mooi eigen gemaakt gedicht
voor. In de vorige nieuwsbrief was te weinig ruimte
om dit de plaatsen.
Een klein gedeelte van dit mooie gedicht plaatsen
we nu in deze uitgave.
 
Ut alde jaor is wir vurbeej
Ein niej jaor begint, ein niej jaor, waat geit dit ös
bringe.
Ik wins och allemaol vuul gelök
Gelök, det smeis zit in die hiéle kleine dinge.
 

Ein vruntelijk waord, waardering, tolerantie, ein
bietje aandach
Einen erm um oche schouwer, respect, eine lach!
Ech gelök zit neet in ut groëte geld en materieel
bezit,
Mar in de tevrejeheid, die binne in óch zit.
 
Als ik nao d’n tillevisie kiek
En ik zeen ut leid det sommige minse in de waereld
tref
Dan greuijt beej mich toch ut besef
Wie good weej ut eigelijk wal hebbe
En óndanks alle ophef euver bezuinige,
wal of neet of hiél meschien?
Gaef ik ut laeve nog altied ein dieke tieën.
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Warme kleren voor het fietsen in de winter en het voorjaar

Wat kan het lekker zijn in de winter en het voorjaar
om naar buiten te gaan. De frisse koude lucht maakt
weer wakker na een dag op werk of in het huis.
Daarna ben je weer fit en helder en kun je weer
opnieuw de stress aan. Door met de fiets naar het
werk of naar de stad te gaan krijg je ook nog een
kleine portie lichaamsbeweging. En fietsen door de
natuur die stil lijkt te staan kan erg ontspannen.
Maar als het heel koud wordt in de winter en begint
te vriezen moet je de juiste maatregelen nemen en
voor het fietsen warme fietskleding aangetrekken.
Een tweede warme trui is al lang niet meer de beste
optie- door nieuwe materialen en vezels en ontwik-

kelingen zijn deze kleren inmiddels high-tech. Ze
zijn licht, houden de wind tegen en zuigen zich niet
vol met vocht en zorgen zo voor een perfecte
luchtbalans.
 
Alles in een warme versie
Een lange fietsbroek met bretels zorgt voor een
aangenaam draagcomfort omdat de broek niet kan
afzakken en naast het lichaam ook de benen warm
worden gehouden. Verder is een shirt en een iets
dikkere winterfietsjas aan te bevelen om rug en
nieren te beschermen. Iemand die het snel koud
krijgt kan ook nog thermisch ondergoed voor een
stukje extra warmte aantrekken. Sokken, hand-
schoenen, sjaal en helm maken de outfit compleet.
Bovendien kan een fietsbril de ogen tegen de koude
wind tijdens het fietsen beschermen. Voor het koude
seizoen met weinig zonlicht wordt aangeraden gele
of roze glazen te gebruiken om de zicht niet te be-
perken. Gelieve in de winter geen crèmes op water-
basis te gebruiken omdat de kleine partikels op de
huid kunnen bevriezen.
In de winter moet de fietser iets meer maatregelen
treffen, maar kan dan zonder te bevriezen van de
frisse lucht en de winterse natuur genieten.
 

Waer einen daag veur beej
Ik waer zoeë zuutjes aan wat alder
met waer ein fien rimpelke d'r beej
en ik kiek dan ok duks in ut speegel 
toch veul ik mich lekker en ok vreej.
 
Ik hoef mich neet zoeë blind te stare
al heb dan toch ok wat grieze haor
zoeë op ut mode beeld van vandaag
al heb ik eine rimpel dat is echt waor.
 
Want kiek ik dan waer in de speegel
zeen ik dat ein laeve is veurbeej gaon

maar dat is toch nog altied vuel baeter
dan dao eine vraemde te zeen staon.

Weg gewerkte van die lellikke rimpels
en de mond zoeë strak as ein glaas
gen meugelijkheid um hard te lache

neet mier loupe zoeë ut vruuijer waas.

Edere daag waer allemaol die zurge
en is miene boek ok neet vuels te diek
voldoon ik nog aan de gestelde normen
ok al heb ik vuel las van de reumatiek.

Gaar neet mier ald waere is de slogan
maar nae dao doon ik echt neet aan mei
ik aet nog altied smakelijk mien kukske
of ein bonbonneke d'r beej as lekkernij.

Vuel vrienden zien mich dan al ontvalle
vuelste jong zien zeej toen weg gegaon
dus staon ik heej waer veur de speegel
en zeg ik taege den alderdom, laot gaon.  
 
Frans Theeuwen.  23-01-2013. 

Inloopmiddag Niet Aangeboren Hersenletsel

Op dinsdagmiddag 26 februari 2013 van 14.00-
16.00 uur is er in de “Kiêsstolp’ een Inloopmiddag
voor alle senioren/ouderen uit Velden en omgeving.
Onderwerp van deze middag is Niet Aangeboren
Hersenletsel - NAH- 

(Beroerte- Hersentumor-Ongeval-Zuurstofgebrek-
Infectieziekten)
Een 2 tal begeleiders- Lonneke Neelen en Jacqueli-
ne Strijbos- bij Professionals in WAH bespreken
enkele thema’s zoals: Wat is Niet Aangeboren
Hersenletsel ? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de
gevolgen? 
Noteer alvast datum en uw- eventuele- vra-
gen! 
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Wát maoder vertelde !!
En hallef urke laupe achter `t dörp, tusse de Maas
en de Nieje Waeg*, laog vruujer en hoès dát bekind
stóng ás waevershuuske. Daor woeënde in daen tièd
en keuterbuurke, dát hárd mós werke vur de kos.
Op enne gaoje daag ging zien vrouw nar `t veld
wortele oètdaon en wie dát zoeë geit, ze naom `t
klein ván en hallef jaor mei op de kroewage. Opens,
(ze waor druk aan `t werk) dao huurt ze `t kink
bäöke; ze kiek op en dao haet mich enne groeëte
wollef `t kink gegraepe en rent d`r mit weg.
Schriëwend en um hölp raopend, laep de vrouw eur
achternao. De minse die op `t veld an`t werke
waore, kwaome aangeloupe en wie ze huurde wát
d’r gebeurd waor, graepe ze enne raek of en gaffel
en ginge achter de wollef aan. Alles waord aafge-
zóch, de bös wies aan de grens toe; már niks waor
d`r te vinge. De wollef en `t kink waore weg en
blaeve weg…..
 
Op de Vellegert, tusse `t dörp en Schandele,
woeënde in daen tièd enne knech op boeërderie “`t
Kraneveld”. De minse vertroewde um allang naet.
Dao kós te daon zien wát woei, már um hallef
twellef ging haen nar hoès; dát zag haen teminste,
már gluive deej ̀ t naemes. Ze waore um al en paar
kièr naogegaon, már inens waor haen dán weg en
gen spaor waor d`r mièr ván um te vinge. Wal haeje
ze enne kièr zien kleijer gevónge, die haen in enne
boum verborrege haej.
 
Ni wièd ván `t Kraneveld steit nag de boeërderie,
waor zich aafgespeuld haet, wát ik óch nou gaon
beschriève.
`t Is en hièl ald hoès, waor se met de hand nag aan
`t daak káns. `t Is nag ein ván die alde boerderie-
je met en väörhoès; met en bank en taffel met stäöl
vur de raam. Ok höbbe ze daor en groeëte klok oèt
1784, met de naam ván Jan Remmen oèt Well, die
naet allein d’n tièd, már ok de stand ván de maon
aanwies. Daor is ok nag zón alderwetse schouw,
waor en moèr án enne dreejtand bouve `t holtväör
hink. En daor huuërt me, net wie in daen alden tièd,
ás `s aoves `t petraoliumlámpke brandt án de pin
nèvve de deur nar de stort, beej `t knappe ván `t
holt in de schouw en `t röstig, lanksaam tikke ván
de klok, de kat zuutjes snorre en de kuu achter de
staldeur zachjes bäöke en mit de kettinge rammele.
Heej kwaom de knech vân `t Kraneveld iddere
Woensdigaovend kaarte. En op daen bepaolde
winteraovend, in maoder urre jónge tièd, zien de
men in `t väörhoès d`r al met begós. De maag zit
te breie en de vrouw zit te spinne. De smoeëk oèt
de pièpe is te snieje. Zoeë nou en dán schaore de

klómpe uvver de plevúze. Zuutjes zoèst de spaol.
De rös wördt allein már verbraoke ás `t speùl oèt
is en de men mit vueël spektakel opnie beginne te
huuëge. Opens geit de deur aop en kumpt de knech
ván ̀ t Kraneveld binne: “Gaoje aovend same, al án
`t verdins? Dát kuste mei höbbe.” En augenblik later
waor haen mei aan-de-geng.
Um en aor of tieën raokelde de vraoluu `t väör nag
is op en ginge nar bed. De beej de schouw zat de
kat is enne hoeëge ruk op, rekde ur naegel oèt en
lag zich wer naer. En `t speúl ging wieër. Wies en
aor of hallef twellef. Doe begós de knech ván `t
Kraneveld ván nar hoès gaon te praote, már daor
woeje de angere niks ván weite, want ze haeje
aafgespraoke, dát ze úm wies nao twellef aor beej
zich zoeje halde. Effeng, dán nag már efkes daor
gekaart. Zóngermièr zoej dát evvel naet gaon.
Opens vluugt d`r wát nèvve de raam en huure ze
boète enne uuël schrieëwe. Ze kaeke zich is aan en
dóchte: “Ás dát már gen stukke gaeve!” Wie de
knech zaog dát de aandach ván de angere ván um
aafgeleid waor, spróng haen inens op en laep achter
de taffel um nar de deur. Has waor haen daor, már
dao staok d`r enne ziene vaot oèt en de knech vael
met ziene kop tegge de maor. Hallef verduzeld blaef
haen efkes ligge; de angere vlaoge op en zaote inens
op um. Op dát augenblik roespelde `t binne in de
klok en twellef slaeg klónke d`r daor `t hoès. Dán
en gedruús in de lóch of d`r enne geweldige wind
opkwaom, en spektakel in de schouw en kladder-
daats, daor vael `t vaél ván enne wollef, daor de
schouw, midde op `t veur. De vónke en de as
spödde daor `t hoès en de kat spróng ván schrik
tegge de maor umhoeëg. Hoeëg brandde ̀ t veur op
en ̀ t vaél begós te schräöje.Met enne schrieëw wie
en wild bieës, woej de knech opspringe. Haen baet
en schöbde of haen bezaete waor en met vaer man
kóste ze um has naet halde. De taffel ging uvverhoup
en de stäöl vlaoge daor ̀ t veúrhoès. De zweit draef
de men nèvve `t gezich. Lanksaam brandde de
wolfshaod op, wiesdát d`r niks mièr ván euver waor.
Doe zónk de knech achteräöver en blaef stil ligge.
En ougenblik later stóng haen lanksaam op en zag:
“Geej heb mich gered, már daon zoeëwát noeits
mièr, `t haej óch `t laeve kunne koste.”
En sunt daen tièd, höbbe ze in Velde ván genne
waerwollef mièr gehuuërd.
 
Gerard Duyf ===>>> Duyf Graad.     Rièkswaeg.   
 
Artikel afkomstig van Jan Arts
    

Bowlen voor senioren/ouderen in Velden
Belangstelling om re-
gelmatig als 50+ ge-
zellig te Bowlen?
 

Dat kan op donderdagmiddag tussen 14.00 -16.00
uur.
Verdere informatie? Bel Jan Deenen 472 2193 of
Ton de Bije 472 2026
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Emigreren: de zorgeloze oude dag?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het zou zo maar kunnen. Dat je erover gaat naden-
ken hoe het leven verder moet. En ieder mens is
geneigd om oplossingen te bedenken voor een (nog)
betere toekomst. En een van die mogelijkheden is
om de boel op te pakken en het leven voort te
zetten op een andere (lees: leukere, aangenamere)
plek op deze wereldbol. Wat zijn de voors en tegens
en als de voors de doorslag geven, hoe dan verder?
 
Het weer, de natuur, de mensen
Een belangrijke reden om het eigen huis achter te
laten is natuurlijk het weer. Het Nederlandse weer
is onvoorspelbaar, het regent vaak, en in de winter
is het koud. Mensen die vorderen in leeftijd voelen
zich vaak beter in een warmere omgeving. Maar ook
de natuur speelt een rol, hoewel dat ook best binnen
Nederland kan. De stad uitvluchten (de drukte, het
lawaai, de geur) om te genieten van de stilte en de
vogels die na de nacht fluitend de nieuwe dag be-
ginnen. Heerlijk. En dan die mensen die je soms op
vakantie ontmoet: leuk, ongedwongen, hartelijk. En
het is allemaal waar en tegelijkertijd ook niet.
Realiseer je of je het leuk vindt als het altijd mooi
weer is. Ik zou er geen problemen mee hebben,
maar je neemt wel afscheid van de seizoenen en die
kunnen ook hun charme hebben. De stilte in de
natuur is een zegen, maar als je dertig jaar in de
stad hebt gewoond kan het na een klein jaartje ook
beklemmend zijn. En die leuke mensen, dat blijft
een gokje. Een zeventiger die al 20 jaar in Frankrijk
woont zegt: ‘Je wordt nooit echt opgenomen door
die Fransen’. Kortom: emigreren kan fantastisch
uitpakken, maar soms…
 
De financiële (on)mogelijkheden.
Zeker als je al enkele tientallen jaren in een koophuis
in Nederland woont, en de verkoopopbrengst van
het pand een paar honderd procent is van je
restschuld, is er weinig aan de hand om in het
buitenland te gaan wonen. Zeker in deze econo-
misch moeilijker tijden, is de aankoop van een huis
elders gemakkelijker. De prijzen staan her en der

onder druk, de vraagprijzen zijn al behoorlijk ge-
daald en op de vraagprijs kan altijd afgedongen
worden. Dus dat is gunstig voor kopers.
Een ander voordeel is, dat je niet per se een groot
huis hoeft te kopen. De kinderen zijn het huis uit,
de behoeften aan spullen nemen af, dus een onder-
houdsarm appartement met een paar slaapkamers
is al prima en dat scheelt ook weer in het budget.
Kijk en informeer naar lokale belastingen en ver-
goedingen waar je in een land rekening mee moet
houden. Vraag je ook af waar je inkomstenbelasting
moet gaan betalen; bij emigratie uit Nederland kom
je onder het belastingregime van het andere land.
Dus dat vergt enig uitzoekwerk. Een aspect dat
nogal eens wordt vergeten is hoe het geregeld is
met de zorg en de ziektekosten(verzekering) in het
buitenland. Bij het vorderen van de leeftijd is de
kans dat je een keer gebruik moet maken van
zorgverleners huizenhoog. Het is niet de bedoeling
dat de zorg er niet is, of dat de zorg onbetaalbaar
of onverzekerbaar is.
Als je na je pensioen emigreert, ontvang je natuur-
lijk de volledige pensioenuitkering inclusief de vol-
ledige AOW op je bankrekening naar keuze. En als
de belastingdruk in het nieuwe land laag is, is zelfs
een klein pensioen al een weelde. In Curaçao geldt
nog een pensionado-regeling, waarbij mensen die
niet meer werken slechts 10% belasting betalen en
dat scheelt een slok op een borrel.
 
Maar de kinderen dan, en je sociale omgeving?
Ook weer een beslispuntje, waarover een advies
lastig is. Dat is een persoonlijke kwestie. ‘Ik kan de
kinderen niet missen’ versus ‘De kinderen kunnen
mij best missen’. Het is ook afhankelijk van finan-
ciële armslag. Ben je, of zijn de kinderen, in staat
om heen en weer te vliegen zo het je uitkomt? Dan
is er toch minder een probleem. Zijn er kleinkinde-
ren? Hoe is de relatie met de achterblijvers?
Een beetje hetzelfde verhaal geldt voor je sociale
netwerk dat je achterlaat. In het begin kan het leuk
zijn om te denken ‘dan kom je toch langs’?, maar
na verloop van tijd komen ze niet meer of heb jij er
geen zin meer in om steeds weer reisgids te moeten
spelen voor die vrienden uit Nederland. Nee, als je
gaat emigreren moet je in het land van aankomst
op zoek naar een nieuw sociaal netwerkje. In veel
landen zijn Nederlandse clubs van emigranten,
waarbij je je kunt aansluiten.
Kortom, emigreren kan een geweldige kans zijn,
maar denk eerst goed na over de weerstanden. Als
je die opgelost hebt en nog steeds naar de tropen
wilt: doe het. Je leeft maar één keer!

Filosofietje
Klaar je leven voordat de verf op is.  
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Uit de bestuursvergadering van 9 januari  en 6 februari 2013
Frans Vousten heeft er in de afgelopen periode zelfs
vijf nieuwe leden bij gewonnen.
 
Het bestuur bereidt een of meer bijeenkomsten met
vrijwilligers voor.
 
Huub van den Hombergh stopt met zijn werkzaam-
heden voor onze website en we zijn dus op zoek
naar een nieuwe webmaster. Website en Nieuws-
brief worden verklaard tot speerpunten voor dit jaar.
 
We starten met de voorbereiding van de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering, die dit jaar wordt
gehouden op dinsdagmiddag 5 maart.
 
We zijn tevreden met de Kerstviering.  We maken
dit jaar betere afspraken over de koffievoorziening.
 
Ook de Nieuwjaarsreceptie was zeer geslaagd. In

dit nummer treft u een nog gedeelte van een gedicht
aan dat onze voorzitter aan begin van de receptie
heeft voorgedragen.
 
We mogen weer mee met de MuseumPlusBus. Dit

jaar neemt die 45 per-
sonen van onze KBO
mee naar Enschede om
daar op 15 februari het
museum TwentseWel-
le te bezoeken. Er is
nog een wachtlijst van
4 personen.

 
Op dinsdagmiddag 26 februari is de eerste inloop-
middag van 2013. Die middag staan we uitgebreid
stil bij Niet-Aangeboren Hersenafwijkingen. Zie de
uitgebreide aankondiging elders in deze Nieuws-
brief. 

Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice voorzitter 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  
Wiel Scheffer Oriënterend best.lid 077-4722782 jw.scheffer@home.nl
 * Ook ledenadministratie    

Ouderenadviseurs (VOA's)/Belastinginvullers
Ons land is een land van regels. Daarin de weg
vinden is niet eenvoudig. Daar willen we de ouderen
mee helpen.
Wij beschikken over 4 Vrijwillige Ouderen Advi-
seurs. 
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 (telefoon 472 1874)  en
mevrouw Ria Hermans (telefoon 472 2053) zijn
geen VOA, maar ze zijn wel beschikbaar als belas-
tinginvuller.
Ouderen uit Velden kunnen bij deze VOA’s/belas-
tinginvullers aankloppen voor raad en daad.
 
Denk er vooral aan, dat het dikwijls echt voordelen
voor u oplevert als u een belastinginvuller inscha-
kelt. Zij bekijken ook of u voor toeslagen in aan-
merking komt. Voor het invullen van uw belasting-
aangifte vraagt de invuller een kleine vergoeding

Programma voor senioren/ouderen op Omroep Venlo
In het voorjaar van 2012 werd er een ‘denktank’
opgericht: DOL ‘Denkers Op Leeftijd”
Samen met de DOL- groep heeft de seniorenraad
overleg gevoerd met De Omroep Venlo over de opzet
van een programma speciaal gericht op de senioren/
ouderen in de gemeente Venlo.
Dat overleg heeft ertoe geleid, dat sedert enkele
weken in het programma van Huub Beeren ‘Lekker

wakker waere’ bij wijze van proef 10 minuten
aandacht voor senioren/ouderen is.
Het radioprogramma ‘Lekker wakker waere’ is te
beluisteren op de Stadsomroep Venlo op zaterdag-
morgen van 9.00- 10.00 uur. Op zondag wordt het
programma herhaald.
Men kan onderwerpen aandragen bij mevrouw Baats
077- 3510488.
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Doorbraak in pacemakerbehandeling
Onderzoekers van
de afdeling cardio-
logie VUmc hebben
een doorbraak be-
reikt met een nieu-
we strategie voor
patiënten met hart-
falen die behandeld
worden met een pa-
cemaker. 
 
 

 
Bij deze nieuwe behandelingsmethode wordt ge-
bruik gemaakt van een innovatieve hartfunctie
analysetechniek, waarbij onder andere druk en
volume tegelijkertijd in de hartkamer gemeten
worden met behulp van sensoren.
Hiermee wordt het mogelijk de slagingskans van
deze behandeling met meer dan de helft te verbe-
teren.
Op dit moment reageert slechts ongeveer 50 procent
van de patiënten met hartfalen gunstig op de be-

handeling met een pacemaker. Met de nieuwe be-
handelingstrategie kan de cardioloog een optimale
prikkelplek in het hart vinden waarbij de functie van
het hart een acute verbetering vertoont.

Deze verbetering was ook na zes maanden nog
aanwezig en hiermee is er voor het eerst aangetoond
dat acute hartfunctie verbeteringen op basis van de
specifieke hartfunctie analyse ook een voorspellend
effect hebben op het uiteindelijke behandelingsre-
sultaat.
Aan het onderzoek deden 41 patiënten mee. Van de
onderzochte groep reageerde 77 procent van de
patiënten gunstig op de vernieuwde behandeling,
een verbetering van 54 procent vergeleken met de
standaard behandeling.
Naast gezondheidsbevordering van de patiënt, is
deze verbeterde procedure ook kostenbesparend.

De resulaten van het onderzoek zijn verschenen in
het European Journal of Heart Failure.
 

Nieuws van de Dorpsraad
De Dorpsraad start
binnenkort met een
werkgroep ‘Verkeer’.
Zaken die in Velden
spelen op het gebied

van verkeer, parkeren etc. behartigt deze werk-
groep. Onder deze werkgroep komen enkele sub
groepjes. De Seniorenraad heeft in het verleden
de wensen op het gebied van verkeer voor minder
validen en ouderen  in Velden reeds geïnventari-
seerd. Slechts ten dele zijn de in dit rapport gestel-
de wensen gehonoreerd. Dit rapport verstrekt de
KBO Velden dan ook weer aan de Dorpsraad.
Hebt u wensen over verkeerszaken in Velden, geef

het even door aan iemand van de Dorpsraad. Mail/
telefoon zie het ‘Klokje’
 
De gemeente Venlo presenteerde op maandag 4
februari 2013 de plannen voor de reconstructie van
de groenvoorzieningen op de Oude Heerweg en
zijstraatjes, hofjes, trapveldje etc..
Naar aanleiding van reacties van diverse bewoners
van de Oude Heerweg neemt de gemeente binnen
een maand opnieuw contact op de bewoners van
de hofjes. In overleg met de bewoners maakt de
gemeente de plannen definitief. Naar verwachting
voert de gemeente in het najaar de plannen uit.
 

Weet je nog van toen?
Vroeger was het alle-
maal anders. Groen-
ten, fruit, een varken
en kippen hadden heel
veel gezinnen zelf wel.
Het moest wel. Er was
dikwijls sprake van
grote gezinnen en de
mensen waren blij dat
ze rond kwamen.  De
kinderen en jeugd in
een gezin werden al
vroeg ingeschakeld om
mee te helpen thuis.
Veel leden van de KBO
zullen zich nog wel

herinneren dat dikwijls na de schooltijd thuis nog
meegewerkt moest worden. Extra was dit zo, in de
tijd dat aardappelen werden gerooid.
Na de schooltijd had papa er al veel gerooid en ze
waren al voldoende droog om op te rapen. Niet altijd
was er veel zin om dat te doen, maar je moest wel
meehelpen.
Mensen die een bedrijf hadden zoals hier op de foto
- de familie v.d. Venne - was een en ander vrijwel
altijd aan de orde.
 
Hay hier op de voorgrond weet niet precies wie hij
in de gaten moet houden: de fotograaf of de 'petat-
te'.
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Vastentijd
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastentijd, zegt U dat wat?
 ik weet het nog heel goed,
dat zijn de weken voor Pasen
waarin je vasten moet.

Als kind hadden wij een trommeltje
daar gingen alle snoepjes in
want die mocht je doordeweeks niet eten
al had je nog zo’n zin.
Maar zaterdags, dan ging
die vastentrommel open
wij mochten dan zelfs nog
wat extra snoep gaan kopen.
Vastentijd, het was een feest
in ieder geval voor mij,
zaterdags een trommeltje snoep
en met Pasen een chocolade ei.
 

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

Website:www.kbovelden.nlVolgende nieuwsbrief 19 mrt.13 mail: nieuwsbrief@kbovelden.nl

Bedankt allemaal
Elders in deze nieuws-
brief omschrijft Marie
José Peters van het be-
stuur van de KBO Vel-
den de uitreiking van
‘de Kiëskop’.
In aansluiting daarop
geef ik heel in het kort

de beleving van ons weer.
De dagen voor ‘de dag’ zijn niet zo geweldig. Niet
goed slapen en ga zo maar door.
De dag begint en dan gaat alles veel beter. Afhalen
door ‘Joekskapel Noeijt Thoês’ met de koets, de
“Wuilusmis, de koffietafel, de drukke receptie, het
gezellig samenzijn bij de Sport en de receptie van

de jeugdprins volgen elkaar snel op. Op vele fronten
ben je het middelpunt. Heel mooi, maar dat ben je
helemaal niet gewend. Je doet immers altijd je
vrijwilligerswerk-  voor een 6 tal verenigingen/stich-
tingen in Velden- gewoon op de achtergrond.
Een geweldige dag die wij nooit meer vergeten, zit
er eigenlijk veel te snel op.
Als wij ons gevoel voor deze dag samenvatten komt
dat neer op: “Wat mooi geregeld ! - Wat spontaan
allemaal! - Wat een drukte!- Wat mooi dat je
waardering ontvangt!”
Dank aan alle KBO leden die ons - op welke wijze
dan ook-  hebben gefeliciteerd.
 
Ger en Truus van Rensch

'Gekke Maondaag 2013'  
Onze leden volgen jaarlijks weer de optochten.Langs de route of gewoon voor het raam thuis aanschou-
wen onze senioren/ouderen de kinderoptocht of de grote optocht. Altijd prachtig om de kleinkinderen,
andere bekenden of de mooi verzorgde optochten met mooie kleuren langs te zien trekken.


