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Cyber Security Centrum: stop met Windows XP
Stop met Windows XP. Dat adviseert
het Nationaal Cyber Security Cen-
trum (NCSC), aangezien Microsoft op
8 april stopt met Windows XP. Com-
puters die na deze datum nog werken

met Windows XP en die op enige manier verbonden
zijn met de buitenwereld, zullen kwetsbaar zijn en

blijven voor aanvallen van buitenaf.

Om hackers dus geen kans te geven, adviseert het
NCSC consumenten en bedrijven over te stappen
op een ander besturingssysteem.
 
H. v.d. Hombergh

Zachte winter, vroege lente! 
Onderstaande foto’s in de fotocollage zijn gemaakt
op 15 maart 2014.
Omdat er geen vorstperiode is geweest, staat nu
alles heel mooi in bloei. Jammer  is het  echter dat

vorst nog veel schade aan de natuur kan veroorza-
ken.
Wist u trouwens dat het op 13 maart 2013 nog 13
graden vroor en er nog sneeuw lag.

Fietsen met de KBO is weer begonnen
De KBO-Velden organiseert
vanaf 18 maart weer de fiets-
middag voor de senioren/oude-
ren.
Om de 14 dagen - op de eerste
en derde dinsdag - vertrekt de
groep - bij goed weer - om 13.30
uur voor de kerk in Velden.

Verder dezelfde regeling als het vorig jaar.
Nog nooit mee geweest? 
Geen probleem, probeer het gewoon eens.
 
Verdere informatie bij:
Jac Vermazeren telefoon 077 4721755   
of bij Sraar Lommen telefoon 077 4721585.
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Zijn we wel zo gezond bezig? 
Uit een opinieonderzoek dat ‘Gezond nu’  liet uit-
voeren samen met de Nationale gezondheidsbeurs 
blijkt dat we te weinig gezonde producten eten en
onvoldoende bewegen.  
 

‘s Avonds na acht uur een
hartige snack, daar zijn
we wel voor te porren. Eén
op de drie Nederlanders
eet minimaal drie per
week ‘s avonds nootjes,

kaas, worst of chips. Mannen iets meer dan vrouwen.
Favoriete bezigheid van de Nederlanders is het
doorbrengen van de avond op de bank. Een kwart
van de 50-plussers zit elke avond alleen maar op
de bank.
 
Bijna veertig procent van alle Nederlanders geeft
zelf aan minimaal drie keer per week ‘s avonds
langer op te blijven dan goed voor ze is. Wie denkt
dat mensen lang opblijven, omdat ze ‘s avonds aan
het sporten zijn, komt bedrogen uit. Zeventig pro-
cent sport minder dan één keer per week ‘s avonds.
Jong of oud, man of vrouw, hoog of laag opgeleid,
werkend of niet werkend; ‘s avonds sporten: daar
doen we niet aan.
 
Een ideale gelegenheid om te bewegen, is het nemen
van de fiets voor korte ritjes naar de brievenbus, de

winkel of het centrum. Helaas pakt veertig procent
liever de auto voor een kort ritje.
 
Eén op de drie Nederlanders gaat minimaal één keer
per week naar de snackbar of zet thuis de friteuse
aan. Mannen houden meer van patat en frikadel dan
vrouwen, 36 tegen 27 procent. Veertigers zijn dol
op een vette hap (46%), zestigers hebben die tijd
gehad (12%).
 
De helft van alle mannen drinkt minimaal drie keer
per week frisdrank. Bij de vrouwen is dat dertig
procent. Vijftigers en 60-plussers zijn de grootste
innemers als het gaat om alcohol.
Eén op de vijf drinkt dagelijks. En opnieuw leggen
de mannen het af tegen de vrouwen als het gaat
om slechte gewoonten. Tot slot: hoe hoger mensen
opgeleid zijn, hoe vaker ze dagelijks alcohol nutti-
gen.
 
Zijn vrouwen altijd gezonder bezig dan mannen?
Nee, het beheersen van stress is het zwakke punt
van vrouwen. Eén op de drie vrouwen geeft aan
stress op te kroppen en er te lang mee rond te lopen
(mannen: één op vier). Elf procent reageert stress
af op haar omgeving (mannen: zes procent).
 
voor meer info: www.gezondnu.nl
 

Van de voorzitter…..
Het aantal ouderen, ook in Velden, neemt de ko-
mende jaren sterk toe. De ‘jonge senioren'  zijn
meestal nog vitaal genoeg om zelf iets te onderne-
men. Dat geldt in mindere mate voor de oudere
mensen. Doordat men minder mobiel wordt en so-
ciale contacten rondom wegvallen, ligt vereenza-
ming op de loer. Daarom is het goed dat er een
actieve KBO is, die de mogelijkheden heeft om ac-
tiviteiten te ontwikkelen waardoor voorkomen kan
worden dat mensen in een sociaal isolement terecht
komen.
We zijn met 430 leden een grote vereniging. Leden-
werving is echter van groot belang omdat we als

seniorenorganisatie te
maken hebben met
natuurlijk ledenver-
lies. Jaarlijks verlie-
zen we minstens 25
leden, enerzijds door
overlijden, ander-

zijds doordat een lid wordt opgenomen in een ver-
zorgingstehuis elders.
Ondanks dit verlies bleef ons ledenaantal de laatste
4 jaar op peil, dankzij de inspanningen van m.n.
Frans Vousten. Maar ledenwerving is niet een taak
van Frans of van het bestuur alléén!  Het is een taak
voor ons allemaal, voor alle leden.
Nieuwe leden zijn een noodzaak voor de continuïteit

van de KBO in Velden. Het geeft een betere onder-
handelingspositie en meer financiële armslag om
dingen te kunnen blijven doen.
Ook ‘jongere' senioren’ zijn welkom. Niet om deel
te nemen aan activiteiten, maar uit solidariteit met
andere ouderen. Daarmee ondersteunen ze het
plaatselijk ouderenwerk.
In 2014 willen we de ledenwerving een flinke impuls
geven.
Als KBO-lid kent u ongetwijfeld mensen in uw om-
geving die nog geen lid zijn.
Familie, buurtgenoten, vrienden of kennissen: praat
met hen eens over het belang van lid worden van
de KBO.
Als ieder lid één nieuw lid zou werven zullen we een
krachtige vereniging blijven, die ontmoetingen en
activiteiten organiseert en opkomt voor de belangen
van ouderen.
Kijk dus eens goed om u heen en geef ons minstens
een naam en adres door. Daarna zullen wij deze
perso(o)n(en actief benaderen. U kunt de adressen
mailen naar: voorzitter@kbovelden.nl, of doorge-
ven aan een van de andere bestuursleden.
 
OUDER WORDEN DOE JE MET ELKAAR!
 
Ine Jacobs
Voorzitter
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Hobbygilde zoekt ruimte
Met het gereedkomen van de BMV zal De Kiêsstolp
op slot gaan en moet ook de hobbyruimte, gereali-
seerd in de kelders, worden ontruimd. 
Per 1 januari 2015 is het zover. Indien het Hobby-
gilde dan geen andere ruimte heeft, zit er niks an-
ders op dan te stoppen met deze activiteit. We zijn
dus, samen met het bestuur van onze KBO, op zoek
naar een vervangende ruimte van ca 250 vierkante
meter. Bij voorkeur geschikt of geschikt te maken
voor houtbewerking. Wie helpt ons?

Vanaf oktober 2008 zijn 8 vaste hobbyisten van het
Hobbygilde actief in de kelder van de Kiêsstolp met
het maken van leuke dingen van hout, zoals houten
speelgoed en sierdraaiwerk. Regelmatig lopen er
nog senioren binnen om iets te zagen, te schaven
of te repareren. Daar is ook niks mis mee. De kelder
van De Kiêsstolp, die niet meer werd gebruikt, is
door het bestuur van de Stichting Gemeenschaps-
huis beschikbaar gesteld tegen betaling van de

kosten. Gereedschap en hobbymachines zijn of
gratis beschikbaar gesteld of in bruikleen verkregen.
Vervangingen worden uit de eigen bijdrage bekos-
tigd.

Aanbiedingen? Neem contact met me op.
Piet Vosbeek, tel. 077-4733374.

Alle senioren aan de tablet

Een kind kan de was doen 
 
Alle senioren aan de tablet is de slogan van een
KBO-publicatie in de Nestor en op internet enkele
maanden geleden. Deze slogan was voor de orga-
nisatoren van de inloopmiddagen aanleiding om het
Seniorweb te verzoeken om een presentatie te
geven rondom de voordelen van de tablet.
Tijdens de presentatie, bezocht door ca. 55 KBO-
leden, passeerde de tablet in al zijn vormen de
revue. De inleiders: Ferdi Luiten en Sraar Theelen
lieten op speelse wijze de bezoekers kennis maken
met de tablet.
 
Alle aspecten kwamen aan bod:
De bediening door aantikken en slepen met de
vingers of met een speciale pen.
De vele mogelijkheden zoals het internetten, mai-
len, boeken lezen, muziek beluisteren, fotografe-
ren/filmen en het spelen van spelletjes.
Bellen met een tablet kan alleen met een speciaal
uitgerust tablet.

Het toevoegen van apps (applicaties of toepassin-
gen), bepaalde apps zijn gratis, andere apps dienen
betaald te worden.
De veiligheid is ook op tablets een belangrijk thema,
de tablets van Apple (Ipad) zijn door middel van een
gesloten systeem veilig te noemen, andere tablets
vragen om een virusscanner.
 
Marktaanbod
De markt voorziet in tablets in vele vormen, merken
en prijzen, echter voor alle tablets is een internet-
verbinding noodzakelijk. Deze internetverbindin-
gen worden eveneens door vele aanbieders aange-
boden.
 
De moraal van het verhaal is dat het gebruik van
een tablet door iedereen geleerd kan worden en dat
het eenvoudiger is dan het leren omgaan met een
laptop of desktop.
 
Seniorweb
Het Seniorweb in Velden (tel. 077- 4722163) biedt
cursussen aan voor senioren bestaande uit 5 lessen
waarin alle aspecten van de tablet aan bod komen.
 
KBO
De KBO biedt een tablet (Ipad) aan die geheel is
ingericht voor senioren. Dit tablet is voorzien van
de belangrijkste apps voor senioren op het gebied
van de zorg, veiligheid, communicatie en ontspan-
ning. Met deze tablet zijn proefprojecten gestart
onder andere in de Gemeente Bergen.
 
Informatie over deze aanbieding wordt aangeboden
op de site: www.uniekbo.nl 
 
 H. v.d. Hombergh
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Op bezoek bij…..
Als Gekke Maondaag en Brokken Dinsdaag er weer
op ziten en de drukte voorbij is, neemt het gewone
leven weer zijn gang en komen de dagelijkse bezig-
heden weer aan de orde. Ik ben uitgenodigd om bij
iemand op bezoek te komen voor 'Op bezoek bij',
dus laat ik maar beginnen met te schrijven dat de
persoon waar ik nu op bezoek ben geboren is in Well
in het Knikkerdorp, zoals men die buurt noemt.
Ons gezin bestond uit vader, moeder en 11 kinderen,
en wij vormden een hecht gezin dat gehuisvest was
op een kleine boerderij. Ik was de laatst geborene
van elf kinderen die in ons gezin op de wereld
kwamen: acht jongens en drie meisjes, en ik ben
nog als enige overgebleven. Als de tijd voor mij is
aangebroken ga ik naar de lagere school in Well.
Omdat mijn vader op een vroege leeftijd is overle-
den, hij was pas 61 jaar, moest ik daarna thuis met
nog een broer de werkzaamheden verrichten die er
waren op de boerderij en dat was een alledaagse
gewoonte in die tijd.
Als ik negentien jaar jong ben, verhuis ik naar
Velden om daar te gaan werken. Ik had twee broers
in militaire dienst daarom moest ik op een zeker
moment weer naar huis terug komen om thuis
te gaan werken. Kort voor de oorlog kreeg ik een
brief waarin stond dat ik mij moest melden voor de
militaire dienst maar omdat de oorlog uitbrak was
dat niet meer nodig. Mijn broer die ook in Velden op
een boerderij werkte, heeft mij  zover weten te
krijgen om daar ook in dienst te gaan. Dit heb ik vijf
jaar gedaan.
Op 11-02-1946 ben ik gaan werken op de melkfa-
briek St. Martinus in Venlo en ik heb dat 34 jaar
gedaan en werd op een leeftijd van ongeveer 60
jaar ontslagen, omdat de fabriek naar Eindhoven
ging met de nieuwe naam Campina en zo kwam ik
dus in aanmerking voor een uitkering. Als voorman
op de vulafdeling van de Coöperatieve Centrale
Zuivelafdeling kreeg ik op 11-02-1971 een medail-
le in Brons uitgereikt voor 25 jaar trouwe dienst.
Ondertussen had ik in Velden een mooi lief meisje
ontmoet en we zijn na een verkering van 5 jaar
getrouwd op 23-04-1947. De bruiloft werd gevierd
bij de bruid thuis op de Vilgert. Ons eerste liefdes-
nestje was in Schandelo in Velden waar we op ka-
mers zijn gaan wonen. En daarna hebben we nog
vier jaar op de Wilhelminastraat gewoond.
Dan komt de tijd dat we zelf een huis laten bouwen
op de Oude Venloseweg in 1953, waar we hebben
gewoond totdat we zijn verhuisd naar ons huidige
adres. Uit ons huwelijk zijn zeven kinderen geboren
waarvan zes meisjes en een jongen. Mijn vrouw en
ik zijn inmiddels trotse Opa en Oma en super Opa
en Oma geworden van 9 kleinkinderen en 9 achter-
klein-kinderen.
Hobby’s? Mijn hobby’s zijn eigenlijk van alles maar
als eerste het voetballen wat we deden op een eigen
voetbalveldje dat thuis was aangelegd, maar er
dient bijgezegd te worden dat voor hobby’s vroe-
ger weinig tijd was, want er moest gewerkt worden
na schooltijd en ook op latere leeftijd. Tegenwoordig

kijk ik naar alle sporten die op TV te zien zijn.
Verder kijken we samen naar het programma ’Boer
zoekt vrouw’, maar ook andere programma’s laten
we niet aan ons voorbij gaan en zien we graag.
Als we over vroeger gaan praten, zegt hij: een ding
zal ik nooit vergeten en dat is gebeurd in 1944. Wij
waren op het land aardappelen aan het rooien
(bestemd voor mensen uit Venlo, die deze nergens
meer konden krijgen). Met nog een paar mannen
gingen wij met een riek de aardappelen uit de grond
halen. Wij waren net een half uur bezig toen wij
opeens een fluitend geluid hoorden met meteen
daarop een oorverdovende knal. Er was een bom
gevallen op de Schandeloseweg, die gevolgd werd
door een tweede bom die achter de boerderij viel
en een derde viel links van de weg in de struiken. -
Toen we net even op adem waren gekomen kwam
de vierde bom precies op de plek waar wij de
aardappelen uit de grond hadden gehaald. Wij zaten
helemaal onder stof en zand maar kwamen er
goddank zonder kleerscheuren van af. Je kunt wel
zeggen dat we niet een maar twee engeltjes op onze
schouders hebben gehad.
Ook de evacuatie is mij altijd bijgebleven, zegt hij
verder. Dat wij in 1945 allemaal met de trein moe-
ten vertrekken naar Groningen en toen wij daar
arriveerden wist ik al dat ik daar niet lang zou blijven.
Mijn latere echtgenote is met nog enkele personen
uitgestapt in Deventer. Zij kon daar bij een kapper
in Holten in het huishouden werken en zodoende is
zij daar gebleven. Nadat ik drie dagen in de Koren-
beurs in Groningen ben geweest, zijn we verhuisd
naar Roden. Daar was echter voor mij geen plaats
om te slapen en ik ben drie maanden gaan werken
op een andere boerderij. Daarna ben ik met nog
twee andere Veldenaren te voet van Groningen naar
Overijssel gelopen. Dit heeft me bloed, zweet en
niet te vergeten veel blaren gekost.
Dan komt de tijd dat we terug gaan naar Velden en
dat ging met een wagen van Roefs waar ook enke-
le koeien in werden vervoerd. We kwamen ‘s mor-
gens om vijf uur in Velden aan. Een tijd die ik dan
ook nooit zal vergeten.
En zo als gebruikelijk overhandig ik Tinus de mooie
KBO-balpen als blijken van waardering voor het mee
doen aan deze bijdrage en het heerlijk kopje koffie
met koek dat iedere keer als ik op bezoek kwam
klaar stond.          
Maar nu beste lezers van ons mooi en goed verzorgd
nieuwsblad weet u inmiddels waar ik deze keer op
bezoek ben geweest? Ik zal het u zeggen, ik was bij:
 
Tinus en Nelly Rothoff – Jansen  
Blaeckhof 13d, Velden
 
 
Frans Theeuwen
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Weet je nog van toen?

Dit is een foto gemaakt omstreeks 1953 van de
tweede klas van de jongensschool.
Deze foto met namen van de onderwijzer en de
jongens is afkomstig uit: Deel 3 ‘Kent u ze nog …. de
Veldese Kiêszek’ van Sef Janssen en Sjaak Theelen.
 
Op de bovenste rij van links naar rechts staan: 
Joep Fleuren; Ad Bouten; Hay Jacobs; Lei Janssen;
Ben Crommentuyn; Piet Hendrix; Rien Poot en Jan
Koppers (onderwijzer)
 
In de tweede rij van boven staan:
Jan Kusters(Sraar); Sjaak Bloemers; Jan van den
Hombergh; Herman Haanen; Paul Koppers; Hans

Janssen; Jan Kusters (Sef);  Sef Ewalts; Chrit
Beurskens en Dré Dirkx.
 
Knielend in de derde rij van boven:
Wim in’t Zandt; Ton de Bije; Pierre van Hees; Jan
Flinsenberg; Jan Brueren; Pierre Hafmans; Sraar
Simons; Sjaak van Rhee; Jo Massa en Jan Clanb-
bers;
 
Onderaan zitten van links naar rechts: 
Mat Kusters ; Henk van den Hombergh; Jan van
Lipzig; Hay Deenen; Sjaak Thiessen; Pierre Thiesen;
Pierre Jansen; Wiel Schreurs; Piet Heldens en Sjaak
Geelen.

Um euver nao te dinke…
Is ut och gelukt um tobberige neerslachtige of
domweg, vervaelende emoties um te zette in ein
good geveul?
 
Gepieker jaagt geluk weg, dink dus neet te vuel dao
euver, hoe dat fijne geveul blieft, of waordoor ut
juust verdwient.
 
Schrief op welke dinge good zien in ut laeve en pak
dit lieske, d’r beej as ut wat minder geit.
 
Altied maar gelukkig zien is onmeugelijk, en ok hieël
zeker op den langendeur ok neet mier echt leuk.

Neem ut maar dat taegenslaag beej ut leve huurt,
of zoeë as ut spraekwaord zaet, hoap duit laeve.
 
Deste dukker dat emus bliej is beeiveurbeeld door
leuke dinge te doon of dao aan te dinke, dan geit
gelukkig veule ok vanzelf.                                  -

                 
 
Frans Theeuwen
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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
Bep Felten Bestuurslid 077-472 1527  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-472 2968 chritjanssen@ziggo.nl
Wil Scheffer Bestuurslid 077-472 2782 jw.scheffer@home.nl
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-472 2064  
Gerda Driessen Aspirant bestuurslid 077-472 1467 haiengerdadriessen@ziggo.nl
Ger Peeters Adviseert het bestuur 077-472 1422 gerpeeters@home.nl

 *ook ledenadministratie    

Jaarvergadering 2014 – inclusief kienen- goed bezocht
De KBO-Velden heeft op dinsdag 11 maart 2014 de
algemene ledenvergadering met aansluitend de
gezellige kienmiddag voor de leden gehouden.
 
Het bestuur van de KBO-Velden is heel tevreden
met de grote opkomst van 107 leden.
In afzonderlijke notulen worden op een later tijdstip
alle besproken punten voor onze leden vastgelegd
en verstrekt. Beknopt in deze nieuwsbrief alvast de
belangrijkste zaken op een rij.
 
Afgelopen jaar zijn er –helaas- 14 leden overleden.
De voorzitter noemt de namen en neemt een mo-
ment van stilte in acht.
 
De RABO bank heeft bij de opening van het nieuwe
gebouw uit een coöperatiefonds een bedrag van
€ 10.000,- toegekend, te besteden aan 'meer be-
wegen voor ouderen'. Voorzitter Ine maakt kenbaar
dat uiteindelijk is besloten dat er een 2-tal biljarts
in de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening
zullen komen. Een stuurgroep gaat aan de slag om
duidelijke afspraken voor gebruik en onderhoud van
de biljarts te maken/vast te leggen.
 
Het bestuur gaat een plan van aanpak opstellen rond
de ledenwerving. Ook de leden worden gevraagd
mee te werken/denken.
 
Ook in 2014 blijft de contributie voor onze leden
€ 21,-. Naar verwachting gaan we op het eind van
dit jaar naar de BMV ‘De Vilgaard’. Of het handhaven
van de contributie ook lukt als we van het nieuwe

gebouw gebruik maken, kunnen we nu nog niet
zeggen.
 
Jan Theelen, Martha Vercoulen met reserve Ger
Jacobs vormen de kascontrolecommissie 2014.
 
Ine Jacobs en Marie-José Peters worden respectie-
velijk als voorzitter en secretaris herkozen. Met
plezier hebben ze afgelopen 4 jaar hun bestuurs-
functie vervuld.
 
Mevrouw Allard spreekt lovende woorden uit – veel
en goed werk- naar alle leden van het bestuur van
de KBO-Velden.              
 
GvR.    

Uit de bestuursvergadering van 12 maart 2014
In de derde vergadering van dit jaar keken we ui-
teraard met tevredenheid terug op de vlot verlopen
jaarvergadering van de dag ervoor. Zie het verslag
elders in deze Nieuwsbrief.
Frans Vousten meldde twee nieuwe leden.
Verder bespraken we een gehouden regiovergade-
ring, de inloopmiddag over de tabletcomputer in
februari, de vorige Nieuwsbrief, de gift van de RA-

BOBANK, het interieurontwerp van de BMV, de
herziening van de gemeentelijke tarieven en subsi-
dies rondom sport en bewegen, en mogelijk te on-
dernemen activiteiten rondom ledenwerving.
N.B. wijzigingen data inloopmiddagen: 20 mei i.p.
v. 27 mei i.v.m. verplaatsen reisje en 10 juni i.p.v.
24 juni i.v.m. beschikbaarheid Kiêsstolp en Proteion.
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Stand van zaken Brede Maatschappelijke Voorziening
Vanaf de start van de BMV geven we in elke
Nieuwsbrief een beeld van de voortgang van de
bouw van de BMV. 
Op de kleine foto die is gemaakt op 30 januari 2014
ziet u de staalconstructie van de sporthal en op de

achtergrond de school,
waarvan het metsel-
werk reeds op hoogte is.
De rest van de muren
zijn nog niet of nauwe-
lijks opgetrokken. In de
Nieuwsbrief van februa-

ri waarin deze foto is geplaatst geven we eveneens
aan, dat de vaart er duidelijk in zit. 
Op de grotere foto -gemaakt op 27 februari 2014-
ziet u rechts de oude kantine van SV Velden. Deze
wordt gesloopt zodra de bouwwerkzaamheden zijn
afgerond. Tussen de staalconstructie is nog net de
school zichtbaar. Links is een hoge wand gemetseld
van de grote theaterzaal. In het lager gedeelte komt
het sport- en cultuurcafé. De ruimten die de KBO
gaat gebruiken, bevinden zich achter de gemetsel-
de wanden. De nieuwe aannemer heeft de laatste
maanden door de gunstige weersomstandigheden

veel van de opgelopen achterstand, ontstaandoor
het faillissement van de firma Slavenburg, inge-
haald.
Verder is de KBO rond half maart door het huidige
bestuur van de ‘Kiêsstolp’ gevraagd om mee te
praten/te denken over de nieuwe inrichting voor met
name de ruimten die de KBO gaat gebruiken.
 
GvR.                                                                 -
                                                            

Gezonde levensbalans
Met mijn topsportverleden zou je zeg-
gen: die blijft wel bewegen, dat zit in
z’n genen. Maar 40 jaar geleden, terug
naar een 'normaal leven', dat ging he-
lemaal niet zo eenvoudig als het lijkt.
Ik raakte net als velen van ons, verstrikt
in de val van een druk bestaan. Alles

willen en geen keuze maken 'van wat wel en wat
niet'. Dan heeft de dag te weinig uren en er is geen
ruimte voor beweging en ontspanning. Dat leidde
bij mij tot overgewicht, een te druk leven en weinig
lichamelijke  activiteit. Het lichaam gaf zijn waar-
schuwing wel af, maar daar naar luisteren, daar was
geen tijd voor. Tot ik me, na een duidelijke waar-
schuwing, realiseerde dat het anders moest! Ik heb
toen keuzes gemaakt en weer structuur in mijn leven
gebracht. Dat hield in: goede voeding, dagelijkse
beweging en rust op z’n tijd. Dat bracht me weer
terug bij een gezonde leefstijl.
 
De kern daarvan is BALANS in het dagelijkse leven.
De combinatie van bewegen- voeding-werk-rust-

sociaal leven/ontspanning is belangrijk daarbij. Het
lijkt saai, maar het tegendeel is waar. Een gezond
en goed functionerend lichaam geeft plezier en stelt
U tot veel meer in staat. Wat is de lol van steeds
maar weer achter de feiten aanlopen, moe zijn en
uiteindelijk stress krijgen? Breng wat orde in Uw
leven, beweeg, eet gezond en ontspan zo af en toe.
Het zijn de ingrediënten voor een leven lang plezier
van een goed functionerend lichaam
 
Een gezonde leefstijl geeft U niet het eeuwige leven,
maar de kwaliteit ervan gaat met sprongen vooruit.
Het zal U mogelijk ook helpen om de “chronische”
aandoeningen die een gevolg zijn van een verkeer-
de leefstijl te beperken of zelfs uit Uw leven te
bannen.
Hoe oud we worden weet niemand. Maar hoe we
oud worden, dat is wel te beïnvloeden.
 
Ard Schenk.
Oud-wereldkampioen en Olympisch kampioen
schaatsen

Chipknip stopt eind 2014
Na 17 jaar komt er een einde aan het betalen via
de Chipknip. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer
mogelijk om op deze manier te betalen, omdat het
aantal betalingen zo sterk is teruggelopen dat de
kosten niet meer opwegen tegen de opbrengsten. -
Betalen met de chipknip werd onder andere ge-
bruikt voor het parkeren, in bedrijfskantines, in
winkeltjes en in zorginstellingen.

Stort saldo tijdig terug
Het is belangrijk om het saldo dat op de chipknip
staat er tijdig af te halen. Is de chipknip gekoppeld
aan uw bankrekening dan kunt u het geld terug laten
storten bij ieder oplaadpunt. Deze zijn vaak te
vinden bij een bankfiliaal.
Voor informatie over het einde van de chipknip: volg
de berichtgeving van uw bank.
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KBO / Fanfareleden vieren 150-jarig fanfare-jubileum
Op zondagmiddag 6
april aanstaande houdt
Fanfare Velden haar
jubileumsreceptie van
14.00 uur tot 15.00
uur. Deze receptie is
voor alle Veldenaren
die de fanfare een
warm hart toedragen.
Deze middag zal de
fanfare ook haar nieu-
we uniformen presen-
teren.
 
De vele activiteiten die
de fanfare dit jaar or-
ganiseert worden re-
gelmatig in het 'Klokje'
gepubliceerd, echter
bovenstaande recep-
tie en presentatie
springen eruit mede
vanwege het feit dat
diverse KBO-leden ook
lid zijn van de fanfare.
 

De fanfare en de drumband zijn anders dan andere
verenigingen meer dienstbaar aan de Veldense
gemeenschap. Wat is een dorpsgemeenschap zon-
der een muziekvereniging die de vele activiteiten op
een passende wijze muzikaal begeleid.
Sinterklaas zou Velden spontaan voorbij varen
wanneer de fanfare niet boven op de dijk de Sint
zou verwelkomen. Wat stralen de communicanten
wanneer de fanfare de kinderen feestelijk naar de

kerk brengt.
De dorpsfeesten, koningsdag, communicanten, Sint
Maarten, jubilea, kampioensfeesten, 50-jarige hu-
welijksfeesten etc, etc, de fanfare maakt deel uit
van de festiviteiten en de feestelijkheden. 
 
De fanfare vervult niet uitsluitend een sociale
functie in de vorm zoals hierboven beschreven, maar
heeft ook in de loop van haar bestaan vele honder-
den jonge mensen in Velden een muziekopleiding
gegeven. Ook wanneer een in Velden opgeleide
muzikant op zeker ogenblik besluit te stoppen of
besluit om naar elders te verhuizen, de opgedane
muziekkennis is niet verloren en menigeen heeft
daar een leven lang plezier van.
 
Naast de hierboven beschreven sociale functies zijn
zowel het fanfarecorps als de drumband door de
jaren heen in staat gebleken op een hoog niveau te
musiceren. Het blaasorkest voelt zich thuis in de 2e
divisie van de Limburgse Bond voor Muziekkorpsen
en de drumband concerteert met veel plezier in de
eredivisie van de Limburgse Bond voor Tambour-
corpsen.
 
Zoals eerder aangegeven vindt op 6 april misschien
wel het hoogtepunt plaats van de jubileumviering,
een dag niet alleen om een stevige verjaardag te
vieren maar ook een dag om blijk te geven van het
feit dat men de sociale functie van de fanfare
waardeert. 
 
H. v.d. Hombergh

Ouder worden doe je met elkaar, daarom KBO


