
Nieuwsbrief KBO Velden

KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Dit gaat ons allen aan 
Dinsdag 15 mei 2018, 14.00 uur:
Themamiddag van de KBO Velden voor alle senioren
in BMV De Vilgaard.
Het onderwerp van deze middag is: WAARDIG
OUDER WORDEN. 
 

Met medewerking van dhr. René Smeets, Sociaal
Geriater en SCEN-arts.
 
Toegang is gratis, in de pauze is er koffie of thee
voor € 1,-.
 

Plezaer
Och, wát zuu `t laeve zien,
zónder wát plezaer.
Mit al die lang gezichte,
dát zuus se toch ni gaer.
 

Gaef iddere mins 't zien,
al duit 't wal is pien,
dán zal ok dien laeve,
bes wal plezirrig zien.              Jan Arts 2018
 

Wij rekenen op uw stem

 
In mei ontvangen alle leden van de Rabobank een
uitnodiging om 5 stemmen uit te brengen op een
vereniging welke zij een warm hart toedragen.
Bewaar deze stemkaart met code (heeft u nodig
tussen 11 en 23 mei) goed want deze wordt slechts
één keer verstrekt.
Er wordt in totaal € 75.000 verdeeld.
 
Omdat er door elk lid op 5 verschillende verenigin-
gen gestemd moet worden, hebben wij de samen-
werking gezocht met 4 andere verenigingen in
Velden, namelijk: Fanfare Velden, Jeu de Boules
Club 'De Kròmme Herk', Sebastianusgilde/Schutte-
rij St. Andreas en Gekke Maondaagvereineging De
Wuilus. Door deze samenwerking hopen wij meer
stemmers te bereiken.
 
 
 

Het speciale doel waarvoor wij als KBO het geld
willen besteden is: extra activiteiten en/of ge-
zamenlijke maaltijden voor kwetsbare oude-
ren.
 
Vanaf 11 tot 23 mei,kunt u via internet uw stem
uitbrengen op de KBO Velden en 4 andere vereni-
gingen. Wanneer het u niet lukt om uw stem via de
computer uit te brengen, kunt u aan een van de
bestuursleden altijd hulp vragen. Als het u zou
lukken om uw familie vrienden of bekenden ook nog
op ons te laten stemmen zijn we u (en uiteraard de
andere partijen) extra dankbaar.

Bestuur KBO Velden
 
 
 

Nieuwsbrief 112      Jaargang 11      april 2018



Paasactiviteit Goede Doel Jan Linders

 
In eerdere Nieuwsbrieven is reeds kenbaar gemaakt
dat we dit jaar als KBO Velden zijn uitgekozen voor
het fonds Goede Doel van Jan Linders bv Super-
markt. Als KBO kunnen we dit jaar bepaalde activi-
teiten organiseren.

De winst uit deze activiteit (soms wordt deze door
Jan Linders bv zelfs verdubbeld) gaat naar de KBO.
De 1e activiteit was het kienen op de Algemene
Ledenvergadering. Mooie prijzen werden beschik-
baar gesteld door genoemde Supermarkt.
Op zaterdag 31 maart 2018 (zaterdag voor Pasen)
werd de 2e activiteit gehouden. Een heel mooie
paashaas (zie ook foto) was in de supermarkt
aanwezig om kinderen te verrassen.
Ine, Annie en de supermarktmanager hadden veel
moeite gedaan om deze activiteit te laten slagen.
Komende tijd zullen er nog meer activiteiten worden
gehouden die voor de supermarkt leuk zijn en voor
de KBO winst opleveren. Denk daarbij aan activitei-
ten rond de vakantie, braderie, Sinterklaas, Kerst-
mis etc. In de komende Nieuwsbrieven besteden we
hier dan weer aandacht aan.
 
GvR
 

Waarom je vaker zou moeten lachen 
Lachen is niet alleen lekker op
het moment zelf, maar ook je
gezondheid heeft er baat bij.
Doktersvoorschrift: meer lachen!
Als je lacht, maken je hersenen

endorfine aan. Deze signaalstof werkt ontspannend
en pijnstillend. Daarnaast worden er extra witte
bloedcellen aangemaakt. Ook zet je heel veel
spieren in beweging. Alleen in je gezicht al zeker
vijftien. En ook je buikspieren en middenrif spannen
aan als je lacht.
 
Hersenen
Er gebeurt dus nogal wat in het lichaam als je lacht.
Met veelal positieve gevolgen. Jouw hersenen weten
namelijk wanneer je lacht. En zo’n lach brengen zij
automatisch in verband met een positieve stem-
ming. Van endorfine is ook bekend dat het geluks-
gevoel vergroot. Daarbij lijkt lachen stress, depres-
sie, bezorgdheid en slapeloosheid te verminderen.
Maar ook je lichaam houdt van lachen. Zo wordt er
gezegd dat optimistische mensen gezonder zijn en
goedlachse mensen langer leven. Ook zijn er posi-
tieve effecten op de bloeddruk en bloedvaten be-
kend en zou het de luchtwegen beschermen tegen
infecties. De weerstand is ook gebaat bij lachen.
Lachende mensen schijnen een beter werkend im-
muunsysteem te hebben.
 
Mooi
En dat is nog niet alles. Lachen maakt je aantrek-
kelijker: zelfs de knapste mensen zijn minder mooi
met een chagrijnige gezichtsuitdrukking. Vergeet

ook vooral niet dat mensen graag imiteren. Glimlach
eens naar mensen met een norse gezichtsuitdruk-
king. Wie weet, is je glimlach wel besmettelijk! Een
vrouwenlach blijkt trouwens aanstekelijker dan een
mannenlach. Humor kan je ook helpen om met een
beetje afstand naar jezelf te kijken. Door lachen
kunnen ‘grote’ problemen ineens een stuk kleiner
lijken en moeilijkheden overwinbaar. Lachen kan je
ook creatiever en alerter maken. Sommigen zeggen
dat lachen zelfs goed is voor het geheugen en
leervermogen. De meeste effecten van lachen zijn
overigens tijdelijk. Je moet dus veel lachen voor een
optimaal resultaat.
 
Oprecht
Niet alle wetenschappelijke onderzoeken zijn posi-
tief over lachen. Vooral over het effect van een nep-
glimlach zijn de wetenschappers het niet eens. Er
zijn zelfs aanwijzingen dat een constante opgeplak-
te lach de kans op een depressie vergroot.
Met oprecht lachen lijkt niet zo heel veel mis. Dus
doe dat vooral. We schijnen namelijk veel minder
te lachen dan vroeger: mensen in de jaren vijftig
lachten ongeveer drie keer zoveel als wij nu. Daar-
bij lachen volwassenen ook veel minder vaak dan
kinderen. Alsof we het verleerd zijn.
Zonde. Want zelfs als de gezondheidseffecten van
lachen minder groot zijn dan verwacht, maakt het
je nog steeds een mooi persoon. En flink schateren
geeft vooral ook een fijn gevoel.
 
Bron: www.gezondheidsnet.nl 

"Treur niet omdat iets moois voorbij is, lach omdat je het
hebt mogen meemaken."
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Op bezoek bij ???
Op een koude en gure februarimiddag fiets ik naar
het dorp om via de Markt, voor langs de kerk en de
Kloosterstraat af te slaan naar de Rozenhof.
Daar ga ik op bezoek bij een man, geboren op
25-02-1931, die mij op verzoek zijn levensverhaal
vertelt:
“Ik ben geboren in 1931 in Tienray als 8e kind in
een gezin van 9 met 5 broers en 3 zussen. Mijn
eerste jeugdherinnering is de geboorte van mijn
jongste zusje Mientje in 1935. De eerste en de
tweede klas kon ik volgen in het klooster van Tien-
ray, maar vanaf klas 3 ging ik in Swolgen naar
school, want alle Tienrayse jongens moesten naar
Swolgen en alle Swolgense meisjes naar Tienray.
Na mijn veertiende verjaardag en dus na de bevr-
jding, hoefde ik niet meer naar school en kon ik aan
het werk als leerling-timmerman bij de firma Van
Neerven in Meerlo. In allerlei plaatsen in Noord--

Limburg heb ik aan timmerprojecten gewerkt. Via
een korte tussenstop bij de Pope in het begin van
de 50-er jaren, kwam ik bij de Firma Gastens dak-
dekkers aan de Helbeek in Venlo terecht. Als we
bezig zijn met het overkappen van het 2e perron
van het nieuwe station van Venlo, ontmoet ik Her-
man Verdellen, en die raadde me aan te solliciteren
bij de NS.
Intussen had ik op de kermis in Broekhuizen bij het
dansen in de tent een heel leuk meisje uit Broek-
huizen ontmoet met de naam Truus en zij was een
nicht van Herman Verdellen. Een paar dagen later
kwam ik haar weer tegen in de bus en daarna
volgde al spoedig het eerste kusje in de Filmac te
Venlo. Ik ben in Tienray blijven wonen tot ons
trouwen op 9 oktober 1954. We zijn aanvankelijk in
gaan wonen bij haar opa en oma in Broekhuizen;
na enige tijd konden we een kamer huren bij Louis

Handen houden me in evenwicht
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: "Ik heb
een hand vol klachten. Zal ik ze opnoemen?” “Laat
maar eens horen”, zegt de dokter. “De eerste vinger,
dat is mijn verloren man. De tweede zijn mijn licha-
melijke klachten. De derde vinger: dat ik zo weinig
meer kan doen. De vierde dat ik me soms zo een-
zaam voel. De vijfde vinger dat er om me heen
zoveel bekenden weggevallen zijn.” “Dat is inder-
daad een hele hand vol”, zegt de dokter. “Maar die
andere hand dan?”, vraagt hij nieuwsgierig. “Dat
zijn mijn zegeningen. Wilt u die ook horen?”, vraagt
ze. “Graag”, zegt de arts. “De eerste vinger, dat ik
elke dag voldoende eten heb. De tweede dat mijn
huisje lekker warm is in de winter. De derde dat er
mensen om mij heen zijn die me helpen. De vierde
dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer
ziektes en pijn. De vijfde vinger dat ik voldoende
geld heb om mijn rekeningen te betalen.” De dokter
kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en
zegt: “Twee handen die verdriet hebben gedragen,
tranen gedroogd en wel eens beide vuisten gebald.
Ook twee handen die weten wat leven is. En weet

u wat ik zo mooi vind wat er gebeurt als ik mijn
handen vouw tot een gebed?”
"Nee", zegt de dokter.

“Als ik bid, gebeurt er iets
met mijn handen. Dan
gaat mijn hand met de
zegeningen naar de hand
met het verdriet. Dan
vouw ik de vingers in el-

kaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de
zegeningen in. En de zegeningen houden de narig-
heid in mijn leven tegen. Biddend breng ik mijn
verdriet bij God. Dan tel ik de zegeningen. Weet je,
ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden
elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en
zo is mijn leven minder zwaar.” De dokter knikt
instemmend, vouwt de vingers van de ene hand
tussen de vingers van zijn andere hand en blijft even
verzonken in zijn eigen gedachten zitten.
 
Bovenstaande tekst is ingezonden door een van
onze leden (bron onbekend).
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Beurskens -beter bekend als Heibers Lowie- aan de
Paddeweg in Velden en een jaar later kregen we een
noodwoning toegewezen aan de Molendijk. Weer
twee jaar daarna zijn we verhuisd naar de School-
straat, waar we 45 jaar naar genoegen hebben
gewoond. Ons huwelijk werd verrijkt met twee
dochters, en we hebben inmiddels 4 kleinkinderen
en 4 achterkleinkinderen.
De sollicitatie bij de NS had succes: ik werd naar
Utrecht gestuurd voor een keuring en een test en
ik kon in maart 1956 na goedkeuring beginnen als
perronassistent. Na 2 jaar allerlei cursussen te
hebben gevolgd om dienst te kunnen doen op aller-
lei treinen voor binnen- en buitenland, kreeg ik mijn
2e ster en was ik conducteur. Na langere tijd werd
ik benoemd tot hoofdconducteur. Toen de nacht-
diensten te zwaar werden ben ik een elftal jaren
lokettist geweest om tot slot mijn carrière te eindi-
gen als stationschef in Tegelen. In 1990 kreeg ik
met nog 2 collega’s een mooi afscheid uit de dienst.”
Tot zover de belangrijkste gegevens uit het rijke
leven van de man waarbij ik op bezoek was. De
waslijst van zijn hobby’s is te lang om helemaal op
te sommen, maar als ik een paar voorbeelden mag
noemen, dan hebben jullie gauw genoeg in de gaten
bij wie ik geweest ben: hij wordt de Veldense Frans

Boermans genoemd, hij schrijft dus niet alleen
versjes maar ook Veldense schlagers, hij verzamelt
allerlei gegevens in dag- en plakboeken en schrijft
aan een uitgebreid levensverhaal. Hij kaart, biljart,
hij kookt, hij fotografeert, hij rijdt scootmobiel en
nog auto, hij interesseert zich voor politiek, kortom:
hij verveelt zich nooit. U snapt het al: ik was op
bezoek bij…  
 
Frans Teeuwen 

en dank hem hartelijk
voor de gastvrijheid en
voor alle bezoeken die hij
bracht aan Veldenaren,
waarover hij dan een fraai
stukje schreef voor onze
nog immer onvolprezen
Nieuwsbrief.
 
 
 
 

 
JvK

Hoe weet je in de winter of het glad wordt op de weg?
Deze informatie komt van een glad-
heidmeldsysteem, dat bestaat uit
meetapparaten in en langs de Neder-
landse wegen. Daar vind je ongeveer
600 zogeheten ‘weerhutten’. Dat zijn
kleine weerstations die in een witte
koker op paaltjes staan. Die weerhut-
ten meten onder meer de luchttem-

peratuur en luchtvochtigheid. Lage temperaturen
en hoge luchtvochtigheid zijn voorbodes van glad-
heid. Belangrijk zijn ook de metingen van sensoren

in het wegdek zelf, die registreren de temperatuur
van het wegdek, hoe nat of droog dat het wegdek
is en wat het zoutgehalte is. Die laatste meting kan
kosten besparen, want als er nog veel zout op de
weg ligt, hoeft er bij dreigende gladheid niet direct
opnieuw gestrooid te worden. Alles bij elkaar
schetsen de instrumenten een beeld hoe groot de
kans is dat de weg glad wordt als de temperatuur
onder nul gaat duiken.
 
Ben Gelaudemans

Um euver nao te dinke…
De leefde is ein kadoo maar vuuel minse weite dat
neet.
 
Druim waste druime wils, gaon wao se nao toe wils
gaon.
 
Beuk neet umdat ut veurbeej is, maar lach umdat
ut gebeurd is.
 
Zeuk gen groeëte weurd as ut met ein klein gebaar
ok geit.
 
Dink neet wit, dink neet zwart, maar dink in de kleur
van dien hart.
 
As emus van dich hilt, is de wieze waorop haen diene
naam zaet hielemaol anders.
 
Leefde makt de wonde van ein minselaeve baeter.
 

Leefde begint met eine lach, greujt met ein muulke
en hilt op met ein traon.
 
Aafscheid neme en welkom heite ligge doeën
beejein.
 
De leefde is as de maon, wuurd ze neet groeëter
dan wuurt ze kleiner.
 
Met ein vraogteiken bereik se duk mier as met tieën
oetroopteikens!!!!
 
Smeis is ut neet erg um wat te verleeze, baeter
verleeze as daste ut noeits heb gehad.
 
Ut verstand zaet wat we neet motte doon en ut hart
zaet wat we wal motte doon.
 
Frans Theeuwen
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Deze keer in ‘Weet je nog van toen?’ een foto die is
opgenomen in deel 2 van ‘Kent u ze nog... de Vel-
dense Kiêszek’ van Sef Janssen en Sjaak Theelen.
Het betreft een opname uit het jaar 1944 bij gele-
genheid van het priesterfeest van Srèr van Hees.
We zien de pas gewijde priester (neomist) te midden
van zijn familie en de jongeren uit de buurt Rijksweg
- hoek Wilhelminastraat. De foto is gemaakt voor
het ouderlijk huis (Rijksweg 117). Voor de fotograaf
poseren:
 
Op de onderste rij van links naar rechts:
Jan in ’t Zandt (van Tummer Wullem), An Simons
(Voort-Rijksweg), Jac van Hees, Jan van Hees,
(kleermaker; vader van de priester), Srèr van Hees
(neomist), Anna van Hees-Rams (zijn moeder),
Pierre van Hees, Marie van Hees – van der Haghen,
Pierre Haine en Anneke van Hees (Hasselt).
 
Op de 2e rij van onder van links naar rechts:
Hay Duyf (van Graad), Sraar Duyf (van Kuub),
Pierre Duyf (van Graad), Truus van den Hombergh
(van Mölder Rub), Hay Hermkens (van de verver),
Nellie Duyf (van Graad), Ger Lucassen en daarvoor
Marga Fleuren, Mie Duyf (van Graad), Sef Duyf (van
Graad), Lena van Hees, Lau Fleuren, Harie Faessen
(Blerick), Jo Hermkens (van de verver), An Duyf
(van Kuub), Marie Lucassen, Mien Bouten (van den
Haammèker), An Duyf (van Graad), Twan Roefs
(van Graad), Nel Janssen – Vreede, Handrie Lucas-
sen en daarvoor Toke Jacobs (Geijsteren) en Harie
van Hees.

Op de 3e rij van boven van links naar rechts:
Piet Lommen (Knopse Piet); Karel Fleuren, Hay Duyf
(van Kuub), Tuün in ’t Zandt, Truus van Hees
(Blerick), Sef Duyf (van Kuub), Anneke Tax, Sofie
Bouten (van den Haammèker), Jan Duyf (van
Graad), Twan Duyf (van Kuub), Karel Jacobs en Jan
Lucassen.
 
Op de bovenste rij van links naar rechts:
Sjaak Fleuren, Door van Hees (Hasselt), Jac Duyf
(van Kuub), Joep Bouten (van den Haammèker),
Sjaak van Hees (Hasselt), Leo van Hees, Toên van
Hees (Hasselt).
 
Srèr van Hees is geboren in Velden op 23 september
1918 als vierde kind in het gezin van Sjang en Anna
van Hees. Na de lagere school ging hij studeren aan
het Klein Seminarie en rondde zijn priesterstudie af
aan het Groot Seminarie in Roermond. Op 25 maart
1944 werd hij door mgr. Lemmens, bisschop van
Roermond, tot priester gewijd. Zijn Eerste Plechtige
H. Mis in Velden volgde op zondag 9 april 1944. Een
priesterfeest in de buurt was een groots gebeuren
waar familie en buren weken, zo niet maanden naar
toe leefden. Het aanbrengen van de feestversierin-
gen behoorde tot de taken van de (nog thuis wo-
nende) jongeren uit de buurt. Geen enkele moeite
werd gespaard om er iets moois van te maken:
dennen, voorzien van witte en gele roosjes, erebo-
gen en veel vlaggen. Niet alleen voor het ouderlijk
huis, maar ook bij de kerk werd een ereboog opge-
zet en langs de weg van het huis naar de kerk waren

Weet je nog van toen?
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Uit de bestuursvergadering van 4 april 2018
Frans Vousten meldt 1 nieuw lid.
 
De paasactiviteit (paashaas) Goede
Doel Jan Linders is prima verlopen.
In de loop van dit jaar zullen er nog

meer activiteiten worden gehouden. Nu en dan zal
er ook even een beroep op een aantal van onze
leden worden gedaan.
 
De gemeente betaalt geen huur meer voor de Ro-
zenhof. Een afvaardiging van de KBO bekijkt samen
met de diverse betrokken partijen wat de mogelijk-
heden zijn voor het houden van activiteiten voor de
bewoners / KBO. De nieuwe activiteiten koersballen
en kienen lopen goed.
 
De opkomst voor de themamiddag met dokter
Kessels en Sabina Wennekers was geweldig.
Maar met name geluid, zitplaatsen, koffie behoeft
verbetering. Presentatie soms te snel. Volgende
keer met een en ander rekening houden.

Editoo (de firma die onze Nieuwsbrief uitbrengt)
heeft voorstellen uitgewerkt voor de Nieuwe Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming die 25
mei aanstaande van kracht wordt. Een commissie
van 3 personen binnen het bestuur gaat met deze
gegevens aan de slag om een voorlopig protocol uit
te werken.
 
Een afvaardiging van het bestuur heeft deelgeno-
men aan de vergadering van de KBO- afdelingen
van Groot Venlo. Ook zal een afvaardiging van het
bestuur binnenkort deelnemen aan het jaarlijks
overleg van de klankbordgroep BMV De Vilgaard.
 
Vanaf 11 tot 23 mei aanstaande start het internet-
stemmen van de Rabobank. Voorgesteld wordt om
op de voorpagina van deze Nieuwsbrief extra aan-
dacht aan de leden en hun familieleden te vragen
voor deze actie.
 
GvR

dennen geplaatst. Hay Hermkens schilderde het
grote bord met opschrift boven de voordeur. De
jongeren uit de buurt mochten dan ook deelnemen
aan de feestelijkheden. In de avonduren bracht de
Fanfare normaal gesproken een serenade. Het was
oorlogstijd en vanaf 1942 was het verboden om in
het openbaar te musiceren. ’s Avonds bracht de
Fanfare met een beperkt aantal muzikanten, waar-
onder de broers Pierre en Jac van Hees, een sere-
nade aan de achterzijde van het huis. Na de feestdag
ging Srèr als priester aan het werk. Zo zegende hij
o.a. op 3 mei 1944 het huwelijk in van Marie Lucas-
sen (we zien haar ook op de foto). De oorlog nam
steeds grimmiger vormen aan en vanaf eind oktober
was Velden frontgebied. Samen met zijn dorpsge-
noten trok Srèr naar Schandelo, waar hij in kelders
de H. Mis opdroeg. Ook enkele Veldense oorlogs-
slachtoffers stond hij bij in hun laatste ogenblikken.
Hij evacueerde mee naar Groningen. Na terugkomst
van de evacuatie werd Srèr benoemd tot leraar aan

het Klein Seminarie in Rolduc. Die functie vervulde
hij tot 1949. Het waren de jaren waarin hij samen
met Sef Janssen, Lei Brueren en Harrie Hermkens
ook werkte als samensteller van het boek ‘Velden
1940 – 1945’. Dit monumentale document over het
wel en wee van Velden en haar inwoners tijdens de
bezettingsjaren kwam uit in 1947. Van de vier
schrijvers is op dit moment alleen Harrie Hermkens
(inmiddels 95) nog in leven.
Srèrs’ voorkeur ging uit naar parochiewerk en zo
werd hij in 1949 benoemd tot kapelaan van de St.-
Antoniusparochie in Blerick. Hier bleef hij actief tot
1961, toen het bisdom hem benoemde tot pastoor
in Weert. Vanaf 1971 tot aan zijn emeritaat in 1983
was hij pastoor-deken te Heythuysen. Inmiddels is
dit dekenaat samengevoegd met Roermond. Hij ging
in Grathem wonen en overleed te Haelen op 27
maart 2007, 88 jaar oud.
 
HL

Activiteiten in mei

1 mei Fietsmiddag
2 mei Bestuursvergadering
2 mei Kienmiddag
8 mei Voorjaarsreis
15 mei Fietsmiddag
15 mei Themamiddag (Dhr. R. Smeets)
16 mei Kienmiddag
23 mei Besturendag
29 mei Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek en linedance
vinden wekelijks op vaste tijden in BMV De Vilgaard
plaats. In onderstaand overzicht data van overige
activiteiten voor de maand mei weergegeven.
 

Onderweg gezien
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Grote belangstelling voor themamiddag Gezondheid

Maar liefst 110 mensen zijn op dinsdag 27 maart in
BMV De Vilgaard bijgepraat over het thema Gezond-
heid. Deze grote belangstelling laat zien hoezeer dit
onderwerp leeft. Logisch, een goede gezondheid is
immers het grootste bezit. En als je dan informatie
en tips krijgt om je gezondheid en conditie op peil
te houden, is dat mooi meegenomen. De presenta-
ties worden verzorgd door dokter Linda Kessels van
Huisartsenpraktijk Velden en Sabine Wennekers –
Derksen van Vitaalplus Fysiotherapiepraktijk,
Noorderpoort Venlo.
 
Als eerste geeft dokter Linda Kessels uitleg over de
gevolgen van het ouder worden op de gezondheid
en wat je kunt doen om zo lang mogelijk gezond te
blijven. Ze besteedt aandacht aan o.a. het belang
van voldoende vitamine D, de gevolgen van osteo-
porose (botontkalking) en onderwerpen als duize-
ligheid, dementie en een hoog medicijngebruik
(polyfarmacie). De belangrijkste punten uit haar
inleiding op een rijtje. Vitamine D zorgt voor vol-
doende calcium- en fosfaatopname in botten en
gebit. Je krijgt door gezond eten (met name zuivel,
peulvruchten en vis) en zonlicht voldoende vitamine
D binnen. Ook hier geldt: niet overdrijven, want een
teveel aan vitamine D kan tot klachten leiden zoals
misselijkheid en verstopping. Osteoporose (bot-
ontkalking) ontstaat doordat op latere leeftijd meer
botweefsel wordt afgebroken dan nieuw wordt
aangemaakt. Bij botontkalking is er vanaf de 50--
jarige leeftijd als je valt een grotere kans op een
botbreuk. Belangrijk ter voorkoming zijn ook hier:
veel beweging, voldoende zonlicht en een goede
voeding. Daarnaast is het goed om maatregelen te
nemen ter voorkoming van een val: geen obstakels
op looproutes, een goede verlichting en alert blijven.
Wat veel voorkomt bij ouderen is duizeligheid. Dit
betreft een verstoring in het evenwichtsorgaan. Of
en in welke mate je er last van hebt, is afhankelijk
van de conditie van spieren, gewrichten en botten,
bloeddruk, hartslag, medicatie en alcoholgebruik.
Bij plotselinge duizeligheid in combinatie met uitval
van zintuigen, pijn, bloedingen of in geval van
diabetes: raadpleeg direct de huisarts. Ter voorko-
ming: blijf bewegen, let op je evenwicht en zorg
voor goed zicht. Helaas is het nog altijd zo, dat
mensen geconfronteerd kunnen worden met
dementie. Naarmate je ouder wordt, gaan de
hersenen geleidelijk minder functioneren.
 

Hierdoor wordt het op latere leeftijd steeds lastiger
om nieuwe informatie op te slaan. Met name het
korte termijngeheugen en de oriëntatie kunnen dan
te wensen over laten. Ook gedrag en karakter
kunnen veranderen. Na het 65e jaar hebben geheu-
genproblemen de overhand; treedt dementie eerder
in, dan uit zich dat vooral in gedragsproblemen. De
oorzaak van Alzheimer ligt in een verminderde
bloedtoevoer naar de hersenen, suikerziekte en/of
hoge bloeddruk. Genezen is niet mogelijk, maar
medicatie kan het proces vertragen.
 
Na de pauze vertelt fysiotherapeute Sabine Wenne-
kers over het belang van bewegen voor ouderen.
Op dit moment runt Sabine samen met een collega
de praktijk Vitaalplus aan de Noorderpoort. Zij
startte haar loopbaan in Velden, waar ze tot 1996
werkzaam was in de praktijk van Wiel Scheffer. In
haar presentatie gaat ze in op het belang van blijven
bewegen. Daarmee kun je veel voorkomen. Ze gaat
ook in op het werk van de geriatriefysiotherapeut.
Deze helpt ouderen met meerdere ziekteproblemen
zoals CVA, breuken, hartrevalidatie, dementie,
COPD, beroerte, MS of Parkinson. Doel is in eerste
instantie het lichamelijk functioneren te verbeteren,
maar ook worden adviezen gegeven rondom prak-
tische hulp. Weer wordt het belang van voldoende
bewegen benadrukt! Onderzoek wees uit, dat tie-
ners minder bewegen dan 80-plussers. Het beken-
de motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ blijft dus
actueel. Sabine vertelt dan ook met een knipoog:
‘neem dus vooral je kleinkinderen volop mee naar
buiten!’ Neem je deel aan een trainingsprogramma,
let dan vooral op je uithoudingsvermogen en train
zoveel mogelijk met leeftijdsgenoten. Maar je kunt
ook zelf oefeningen doen, zoals zitten / opstaan,
trap lopen etc. Als laatste wordt aandacht besteed
aan valpreventie. Landelijk gezien komen jaarlijks
95.000 mensen bij de eerste hulp terecht door
vallen. De meeste valincidenten doen zich voor in
woon- of slaapkamer. Zorg daarom voor veiligheid
in huis en voldoende beweegruimte. Maak geen
plotselinge bewegingen. Probeer dus zo veel moge-
lijk te voorkomen dat je komt te vallen. Het volgen
van een valtraining beperkt de kans op vallen. In
tien lessen voor maximaal 10 deelnemers wordt de
valtraining gegeven en worden valtechnieken geoe-
fend (naar achteren, naar voren en zijwaarts).
Zwemmen is een heel goede remedie.
 
Oud worden is topsport, zo is wel duidelijk. Je
moet er veel voor doen om fit, actief en zelfstandig
te blijven leven. Vooral: veel bewegen, gezond eten
en leven zonder stress. We weten het allemaal wel,
maar toch is het nuttig en goed om dit van tijd tot
tijd op je te laten inwerken.
Met een dankwoord aan beide inleiders sluit voor-
zitter Ine Jacobs deze themamiddag af en vestigt
de aandacht op de 2 gymgroepen voor KBO-leden
elke donderdagmorgen in de BMV.
                                                                    HL
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Nu de lente weer zorgt voor groei en bloei in de
natuur een artikel met collage van de Keukenhof in
Lisse. Veel van onze leden zijn wellicht in het ver-
leden weleens op de Keukenhof geweest of  hebben
er zeker over gehoord of gelezen. In de navolgende
opsomming iets over de historie van de Keukenhof
en een fotocollage, gemaakt tijdens een eerdere
tentoonstelling.
 
Historie van de Keukenhof
De geschiedenis van de Keukenhof gaat terug tot
de 15de eeuw. Gravin Jacoba van Beieren
(1401-1436) haalde uit het Keukenduin groente en
fruit voor de keuken van kasteel Teylingen. In 1641
werd kasteel Keukenhof gebouwd en het landgoed
groeide uit tot een oppervlakte van ruim 200 ha.
Landschapsarchitecten Jan David Zocher en zijn
zoon Louis Paul Zocher, later ook de ontwerpers van
het Vondelpark, richtten in 1857 de tuin rondom het
kasteel opnieuw in. Dat park, in Engelse landschaps-
stijl, vormt nog altijd de basis van de Keukenhof.

In 1949 bedacht een groep toonaangevende
bloembollenkwekers en -exporteurs het plan om op
het landgoed een tentoonstelling van voorjaars-
bloeiende bloembollen te maken. Het lentepark
Keukenhof was een feit. In 1950 ging het park voor
het eerst open. Het was direct een succes: 236.000
bezoekers. Van 22 maart tot en met 13 mei 2018
vindt de 69e editie plaats met als thema Romantiek
in Bloemen. In de afgelopen 68 jaar is de Keukenhof
uitgegroeid tot een wereldwijd begrip.
Bron: website van Keukenhof

Bezoek de Keukenhof met de trein en bus
Vanaf Schiphol Airport en station Leiden Centraal
reis je zonder tussenstops naar de Keukenhof met
de comfortabele Keukenhof Express (buslijnen 858
en 854) van Arriva. Ook buslijn 50 (vanuit Haarlem)
en buslijn 90 (vanuit Katwijk, Noordwijk en Noord-
wijkerhout) brengen je rechtstreeks naar de Keu-
kenhof.     
                                                                    GvR

Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor van der Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl

Voor overige leden van bestuur en redactie: zie Jaarprogramma.

Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 29 mei 2018   
 


