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KBO
VELDEN

Oog voor Senioren

Zomerdreum

 
Lelieblanke bloomeranke,
Lang vervlaoge zomerdraum
Speegelend in `t rimpelig water
Wao aendjes ônder drök gesnater
Köpkes dômpele in de straum
 
De lôch die trilt van gônzend laeve
Heite zôn die graas verschreujt
Maar die auk mit mildere straole

Alles oèt de grônd zal haole
Waat t`r in ôs lendje greujt
 
In mien dinke staon die beelde
Van det vruchtbaar Limburgs land
`t golde kaoreveld en haver
`t grazend vië in malse klaver
Veur `t laeve ingebrand
 
Toch kin zôn allein neet baate
As t`r genne raegen velt
Kin ein jônge plant neet laeve
Zal `t van de dors begaeve
En verdruuëge op `t veld!
 
Zôn gepaard aan malse buuje
Guf `t land die laeveskrach
Luuët de buim weer volop bleuje
De gewasse haopvol greuje
Wao de boer op haet gewach
 
Haopelik geit det noeits verlaore
En verzoort neet al det gold
As weej same blieve strieje
Kinne weej `t land vernieje
In laevend brônsgreun eikeholt!    S. van Gennip

60-jarige KBO trakteert op wandeling met koffie en vlaai!
Op donderdagmiddag
21 juni kunnen alle
leden deelnemen aan
een wandeling, die in
het teken zal staan van
het diamanten jubile-
um van onze Limburg-
se bond. De wandeling
van ca. 8 km voert

door de mooie natuur rond Velden. Halverwege is
er een drinkpauze en tegen het einde biedt de jari-
ge koffie en vlaai aan. Via een foto van de wandel-
groep kunnen we nog meedoen aan een wedstrijd
die ons bij het feest met Olga Commandeur kan
brengen. 
De wandeling start om 14.00 uur vanaf de Markt.
Wandel met ons mee op deze eerste
zomerdag!!!!

Kermismatinee
Het dansmatinee wordt jaarlijks donderdag na de
kermis van Velden gehouden. Dit jaar is de dans-
middag  - orkest Midlife Combo - op zaterdag  na
de kermis  op 9 juni 2012 van 14.00 - 18.00 uur.

 
Komt u ook?  Geef het ook door aan senioren
welke u kent en die graag willen dansen.
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Een veilige comfortabele nieuwe stoel
We zitten veel bij alles wat we dage-
lijks doen: eten, televisie kijken,
lezen, telefoneren, visite ontvangen
en ga zo maar door. Veel bewoners
van verzorgingshuizen hebben een
fauteuil om lekker ontspannen te

zitten. Aan de eettafel hebt u een hogere stoel nodig
om te eten, een brief te schrijven, te puzzelen of
iets anders. Daarom is het belangrijk dat die stoel
goed en comfortabel is. Vijf tips voor een goede en
comfortabele stoel:
 
Een stoel moet de juiste hoogte hebben. Als u op
de stoel zit, vormen uw benen een hoek van 90
graden met de grond. Als de hoek groter is dan 90
graden, is de stoel te hoog. U gaat onderuitzakken
en kunt ‘slaapbenen’ krijgen. Als de hoek kleiner is
dan 90 graden, is de stoel te laag. U hebt dan meer
moeite met opstaan.

 
De stoel is diep genoeg als de afstand tussen de
knieholte en de zitting ongeveer vijf centimeter
bedraagt.
 
Een goede fauteuil heeft armleuningen. De armleu-
ningen zijn goed te gebruiken als u uit de stoel
opstaat en als houvast bij het zitten. Armleuningen
die goed vast te grijpen zijn en ver naar de voorkant
van de stoel doorlopen, maken opstaan en gaan
zitten makkelijker.
 
Zorg dat uw rugleuning niet te schuin staat, zodat
u goed rechtop kunt zitten.
 
De stoel moet voldoende steun geven aan de holte
in de rug (de lendensteun). Bij voorkeur is deze
steun verstelbaar, zodat u hem kunt instellen tot hij
de holte van uw rug helemaal goed ondersteunt.

Van de voorzitter
Meer bewegen gebeurt
steeds vaker onder se-
nioren. Het zorgt ervoor
dat je vitaal blijft waar-
door je lang actief kunt
blijven deelnemen aan
de samenleving. Ook
diverse verenigingen in
Velden denken daar-
over na en vragen zich
af of ze iets voor deze
groep kunnen beteke-
nen.Zo kregen we o.a.
een verzoek van tafel-
tennisvereniging VETA
met de vraag of er bij

de ouderen misschien animo is om te komen “ping-
pongen”. Zij denken dat het een interessante sport
is voor ouderen omdat het weinig blessuregevoelig
is en het hele jaar door gespeeld kan worden. Als
bestuur staan we hier heel positief tegenover. We

hebben afgesproken dat we deze zomer met elkaar
om tafel gaan zitten om eens te kijken hoe we een
en ander vorm kunnen geven. De club zelf traint nu
op donderdag– en vrijdagavond.
Als er vanuit de KBO leden voldoende belangstelling
is zouden we misschien, in samenwerking met
VETA, overdag een groep kunnen starten. Het is niet
nodig om goed te kunnen tafeltennissen want het
is de bedoeling om gewoon gezellig met elkaar een
balletje te slaan. Ontspanning, ontmoeten, sociaal
contact, gezelligheid en lekker ontspannen bezig
zijn staat voorop.
Naast het biljarten, koersballen, jeu de boules,
fietsen, dansen en gymnastiek zou dit een welkome
uitbreiding van onze sportaktiviteiten kunnen bete-
kenen.
Wellicht kunnen we binnen 3 maanden concretere
plannen kan voorleggen.
 
Ine Jacobs
 

Floriade
Velden ligt zeer gunstig, als je naar de Floriade wilt.
Met de fiets vanaf het centrum is slechts 6,5 kilo-
meter Daar zie naast de bloemenpracht en bijzon-

derheden ook  veel mensen uit Velden.
Best de moeite waard - vooral bij goed weer-  om 
de Maas over te steken en naar de Floriade te gaan.
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Steeds meer senioren huren een auto op vakantie
Een auto huren op va-
kantie is tegenwoordig
niet meer een onbe-
taalbare luxe. Steeds
meer senioren huren
op vakantie een auto
ter plaatse. De meeste
mensen huren een

auto omdat ze de vakantiebestemming zelf als gast
kunnen verkennen en geen verplichtingen willen
hebben tegenover bus/reisorganisaties. Senioren
willen niet meer geleid worden tijdens de lang
verwachtte vakantie, maar ze willen op eigen
houtje de omgeving verkennen of pendelen tussen
accommodatie en strand, centrum of welke plek dan
ook. Er zijn veel verschillende manieren om een auto
te huren op locatie en ook de prijs, condities en
helaas eventuele addertjes onder het gras zijn
verschillend. Hieronder worden een aantal belang-
rijke tips gegeven waar naar gekeken dient te
worden voor dat u een auto huurt.
 
Algemene autohuur tips
Niet alle buitenlandse autoverhuurmaatschappijen
zijn even transparant in de toeslagen die betaald
moeten worden. Let bij het vergelijken van maat-
schappijen op de toeslagen zoals luchthaventoeslag,
reserveringskosten, leeftijd toeslag, creditcardkos-
ten, extra bestuurder, welke verzekeringen zijn
inbegrepen of niet en of de auto onbeperkte kilo-
meters heeft of niet.
 
Huur een auto bij een autoverhuurbedrijf dat ook in
Nederland gevestigd is. Wanneer u problemen hebt
kunt u met het Nederlandse kantoor contact op

nemen.
 
De leeftijdseisen kunnen per maatschappij verschil-
lend zijn. Veel aanbieders in Amerika hanteren se-
nioren kortingen. U kunt zo 10% besparen op uw
totale autohuurkosten. Wanneer u uw klein kinderen
mee neemt en laat rijden moeten ze vaak ouders
zijn dan 21 en tot 25 geld er een hogere autohuur-
prijs.
 
Vraag na of er meerdere personen mogen rijden in
de huurauto. In een aantal gevallen is het niet
toegestaan om een andere bestuurder dan de
contractant te laten rijden of gelden er speciale
voorwaarden of toeslagen.
 
Wanneer u een auto toewezen krijgt, inspecteer de
auto dan goed of er eventuele beschadigingen zijn.
Zorg voordat u de garage uit rijdt, dat de bescha-
digingen genoteerd zijn in uw huurovereenkomst
zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan bij
terugkomst.
 
Vraag bij het ophalen van de huurauto of er speci-
ale upgrade-aanbiedingen zijn. Vaak is het voor
senioren mogelijk om tegen een relatief lage prijs
te upgraden.
 
Wanneer u een auto wilt huren is gezond verstand
het belangrijkst. Ga van te voren na of de verhuur-
maatschappij te vertrouwen is en lees het contract
thuis goed door. Een goede voorbereiding zorgt voor
een relaxte afhandeling op locatie.

Het nieuwe kamperen voor senioren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elke dag in de natuur, een vrij gevoel, doen waar je
zin in hebt. Een praatje maken met buren uit alle
windstreken, een vers broodje in de buitenlucht en
‘s avonds een glas wijn onder de sterrenhemel.
Redenen genoeg om ook anno 2012 met z’n allen
gek te zijn op kamperen. Want dat zijn we, dat staat
vast. Met eigen ogen gezien op de grote Caravana--
beurs dit jaar, die nóg beter werd bezocht dan in
2011. Gezellige gezinnen maar vooral oudere stellen
kwamen er voorbij. Tijd om kamperen anno 2012

onder de loep te nemen. Gaan we voor luxe of
lekker kneuterig?
 
Glampings en het nieuwe kamperen
Zoveel mensen, zoveel wensen. Zo ook in kampeer-
land. De "nieuwe senioren kampeerders" hebben
namelijk hun eigen wensen. Een lekkere luxe lod-
getent bijvoorbeeld. Die al klaar staat als we aan-
komen op de al even luxe, zelfs “Glamorous” cam-
ping. Deze Glampings zijn van alle gemakken
voorzien. King size bed en eigen espressoapparaat?
Check. Ontbijt op bed en golfbaan om de hoek?
Check. Want om te genieten van de sterrenhemel
hoeven we toch niet te creperen op een lek luchtbed?
 
Kamperen 2012: veelzijdiger dan ooit
Ach, dat is het mooie van 2012. Luxe kamperen op
een Glamping, primitief en kneuterig én alles er
tussen in: kamperen biedt voor ieder wat wils! Zeker
als je kiest voor kamperen met een camper. Het
gevoel van ultieme vrijheid en altijd je eigen spullen
bij de hand. Niet voor niets al jaren populair bij de
Nederlandse senioren.
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Op bezoek bij???
Vandaag, een april, is het een dag waar in wij alle-
maal goed op moeten passen om niet bij de neus te
worden genomen. Heeft u dat ook wel eens meege-
maakt vroeger? Maar daar doen wij op onze leeftijd
en in deze tijd niet meer aan mee of wel?
Als de bel over gaat weet de bewoner al dat ik de
gemaakte afspraak nakom en mag ik binnen komen
in een gezellig ingerichte etage woning in Velden.
Na de traditionele uitleg hoe alles in zijn werk gaat
tijdens dit gesprek kunnen we beginnen.
Geboren in Grubbenvorst in een gezin dat bestond
uit vader, moeder, zeven meisjes en drie jongens
waarvan hij op een na de jongste was.
Na de kleuterschool, eerste en de tweede klas half
te hebben afgemaakt, ik was de slimste van de klas,
zegt hij, gaat hij door tot en met de zesde klas om
daarna op twaalf jarige leeftijd de lagere school te
verlaten en te gaan leren op de ambachtschool op
de Tegelseweg in Venlo.
Wat ik mij nog goed herinner is dat als ik aankwam
in Venlo dan trof ik daar altijd Herman Teeuwen, de
later zo bekende voetballer van VVV, aan want hij
woonde in de buurt van de Vierpaerdjes en dan
liepen wij zo naar de ambachtschool.
Het gebeurde in die tijd toen ik nog thuis woonde
dat er een leraar bij ons thuis kwam vragen of ik
interesse had in het middenstandsdiploma. Dat was
een diploma wat in die tijd nodig was wilde iemand
een eigen bedrijf beginnen.
De lessen werden gegeven in Grubbenvorst en in
Lottum. Samen met Lowie Coenders uit Lottum en
Leo Clevers, de vader van de eigenaar van de ijs-
salon in Grubbenvorst behaalden wij het Midden-
stands diploma.
Ik mocht bij de leraar achter op de motor meerijden
vanuit Grubbenvorst als we naar Lottum gingen en
dat was toch mooi meegenomen in die tijd.   
Na het behalen van het diploma ben ik gaan werken
bij de Firma Haffmans in t’ Ven in Venlo en vervol-
gens bij de Firma Rutten in Arcen.
Dan komt de ommekeer in zijn leven en hij gaat
werken bij een bedrijf in Velden waar hij tot aan zijn
pensioen met veel plezier zijn vak heeft uitgeoefend.
Wat mij altijd bijgebleven is uit die tijd was dat alle
vervoer wat met mijn vak te maken had met een
handkar moest worden gedaan zoals bijvoorbeeld
als er hout gehaald moest worden bij een houthan-
delaar dat ik met de handkar van uit Venlo daar naar
toe moest en zo het hout naar de werk of bouwplaats
moest brengen.
Ook de gereedschappen waar in die tijd meegewerkt
moest worden werden allemaal op een enkele uit-
zondering na, zoals bijvoorbeeld een schaaf en

zaagmachine, met de hand bediend.
Maar er was nog meer in zijn leven dan alleen maar
werken.
Mijn uitgaansleven zegt hij, was als wij met vrienden
met de fiets bijvoorbeeld naar Horst of Venray
gingen om te gaan stappen een voordeel opleverde
wanneer het wat laat werd om naar huis terug te
gaan dan konden wij blijven slapen bij de peetoom
van een van mijn vrienden en dat was de Deken van
Venray.
Het gebeurde wel is dat wij met z,n allen te voet
naar Velden gingen maar omdat het zo gezellig was
dan te laat bij het veer aankwamen en met de fiets
via Venlo weer naar huis terug gingen. Een van mijn
vrienden had de fiets geleend van Toeën van den
Berg en ik had de fiets van Maria Mooren mee ge-
kregen. En dan werd er ook nog gezongen onder de
bomen van het Eikenböske in Grubbenvorst hoe laat
het ook was.
Een van mijn liefhebberijen was naast het uitgaan
dat wij met z’n allen gingen biljarten bij de zeven
geitjes in Grubbenvorst en die café werd zogenoemd
omdat daar zeven meisjes waren. 
Maar dan komt zijn latere echtgenote in beeld en
na een verkering van ongeveer vijf jaar gaan ze
trouwen in de kerk in Velden en het groot feest werd
gehouden in het voormalig café van Mooren Lieske.
En nog een opmerkelijk feit deed zich voor en dat
was op de dag dat het huwelijk werd ingezegend de
toenmalige zakenman Ge Beijers uit Velden bij ons
pas gebouwd nieuw huis stond en daar de lampen
kwam ophangen en nog wel op de zelfde dag maar
zo ging het in die tijd.
Toch was hij als vakman in zijn beroep op een gebied
een echte specialist en dat was iets wat veelvuldig
voor kwam.
Want als er een nieuwe woning werd gebouwd en
er moest een speciale trap in worden geplaatst dan
was hij de aangewezen man die dat karwei moest
uitvoeren.
Maar nu beste lezer van ons goed verzorgd nieuws-
blad heb ik denk ik al een tipje aangegeven bij wie
ik deze keer op bezoek ben geweest. Heeft u het
inmiddels al geraden? Niet? Dan zal ik u het zeggen.
Maar eerst geef ik hem de prachtige balpen van de
KBO voor het spontaan mee werken van dit verhaal. 
Ik was op bezoek bij? 
JAN VAN DEN BERCKEN  of  Jan van Maria van
Moore Lieske
 
Frans Theeuwen
 

Vaak weinig buit te maken bij ouderen
Minister Ivo Opstelten heeft onlangs
bekend gemaakt dat het aantal over-
vallen op ouderen in de eerste 3
maanden van 2012 gestegen is ten

opzichte van de eerste 3 maanden van 2011. In
2011 was sprake van een verlaging ten opzichte van
2010. Toch vindt ouderenorganisatie ANBO dat de
politie duidelijk moet maken dat inbrekers vaak
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Landelijke beweegcampagne voor senioren van start

Nooit te oud om te bewegen. Dat is het motto van
de landelijke campagne "Meer Bewegen, ook op
latere leeftijd" van de gezamenlijke ouderenorgani-
saties. Samen vertegenwoordigen zij bijna 500.000
senioren in Nederland. De campagne is onlangs in
het Overijsselse Nijverdal van start gegaan. Oud
topatlete en TV-presentatrice Olga Commandeur
verzorgde voor enkele tientallen ouderen de aftrap.
 
Actieve leefstijl bevorderen
Ouderen van 55 jaar en ouder bewegen minder dan
het gemiddelde in Nederland en naarmate de leeftijd
stijgt wordt de kloof groter. Daar moet verandering
in komen, vinden de samenwerkende ouderenorga-
nisaties. Zeker nu ook aangetoond is dat bewegen
niet alleen het risico op chronische ziekten verkleint,

maar ook een positief effect heeft op het behoud
van cognitieve functies, zoals het geheugen en
andere hersenfuncties. Een actieve leefstijl waarin
voldoende bewogen wordt, vertraagt zowel het fy-
sieke als mentale verouderingsproces. Maar ook
senioren met chronische aandoeningen zoals reuma
en ouderdomsdiabetes kunnen door regelmatige
beweging hun ziekteproces gunstig beïnvloeden. Zo
verlaagt lichamelijke inspanning de behoefte aan
insuline en wordt de afname van botdichtheid en
spiermassa vertraagd. Daarnaast geeft bewegen
een goed gevoel en vergroot doorgaans het sociale
netwerk.

Voor senioren, door senioren
Om de campagne vorm te geven zijn er voorlich-
tingsbrochures, internetmodules en videofilmpjes
samengesteld. Maar er zijn ook meer dan zestig
gezondheidsvoorlichters uit eigen kring opgeleid
door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewe-
gen. Zij gaan overal in het land workshops geven
en staan te popelen om andere senioren voor te
lichten over het belang van meer bewegen op late-
re leeftijd. Het beloven levendige en informatieve
voorlichtingsbijeenkomsten te worden, waar gewe-
zen wordt op vele bewegingsvormen als dansen,
wandelen, joggen, hockey, fietsen etc. Daarnaast
wordt er ook nauw samengewerkt met fysiothera-
peuten, huisartsen, sportbonden.
 
 

Jan en Gradje
Twieë aldere minse, eine hoot Jan en den andere
Gradje, zitte heej beej de kerk op de bank en ze
hebbe mekaar al eine hieële tied neet mier gezeen.
Och kiek, zag Jan, heste ok ein niej huurapparaat
gekrege? Jao, zag Gradje en ut bevelt mich good
maar die dinge zien wal deur, dat van mich koste
mich achthonderd euro. Maar maar, zag Jan, dat
ding van mich haet mich nog neet ein dubbeltje

gekost. Dat besteit neet zag Gradje waer dich bis
mich veur de gek aan ut halde.Ik hald dich neet veur
de gek zag Jan, mien huurapparaat is allein neet
echt ik heb allein ein dreudje aan mien oer en as de
minse dat zeen gaon ze vanzelf harder praote.
 
Frans Theeuwen
 

weinig kunnen buitmaken bij ouderen. Ook de 55-
plussers zelf moeten de kans op een overval op hun
woning proberen te verkleinen en zich vooral niet
verzetten als het ze overkomt.

Daders lijken te denken dat er wel wat te halen valt
bij ouderen. Maar vaak maken ze maar 100 of 150
euro buit.
De ouderenbond organiseert sinds vorig jaar zelf
ook bijeenkomsten om ouderen te informeren over
hoe zij een woninginbraak kunnen voorkomen en
hoe zij zich kunnen opstellen als het ze toch over-
komt. In ongeveer de helft van de gevallen wordt
er gewoon open gedaan als er iemand aanbelt. Met

een deurdranger voorkom je dat iemand binnen-
komt.
En mocht het toch fout gaan, dan wordt het ouderen
ten zeerste afgeraden om zich te verzetten. Je kunt
het beter ondergaan. Accepteer het en geef af wat
de inbreker wil hebben. Maar probeer ook vooral
kenmerken van de crimineel op te slaan, zodat er
goed aangifte gedaan kan worden. Mensen die zich
wel verzetten, worden soms ernstig toegetakeld.
De opkomst bij de bijeenkomsten is hoog. Het leeft
onder de doelgroep. Mensen raken verontrust door
berichten over gewelddadige overvallen.
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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@wanadoo.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  
   * leden dagelijks bestuur

Nieuwe activiteit?
Een van onze leden
heeft een idee om
een nieuwe activi-
teit op te zetten.
Een van zijn hobby-
’s is het maken van
muziek. Hij geeft
aan, graag leden
van de KBO daar

ook in te betrekken. Hebt u vroeger muziek ge-
maakt, beschikt u over een instrument dat mis-
schien zelfs op de zolder ligt en voelt u er iets voor
om samen met enkele mensen muzikaal bezig te
zijn dan is deze nieuwe activiteit wellicht iets voor u.
 
Neem vrijblijvend contact op met Ger Peeters be-
stuurslid van de KBO telefoon 077- 4721422 of mail
naar gerpeeters@home.nl

Rectificatie
Elk kwartaal neemt de redactie de nieuwe en de
overleden/afgemelde leden op. De vorige nieuws-
brief gaf ook dit overzicht. Per abuis was vermeld
dat mevrouw Hankel-Baltesen was overleden. Dit is
niet juist.

Mevrouw Hankel-Baltesen is afgemeld als lid van de
KBO Velden, is niet overleden maar is opgenomen
in een Verpleeghuis in Blerick.
 
Redactie nieuwsbrief

Vrijwillige Ouderen Adviseurs/belastinginvullers
De KBO Velden beschikt over 4 Vrijwillige Ouderen
Adviseurs (VOA’s) die opgeleid zijn om daar waar
nodig voor onze leden de weg- in de soms moeilijke
regelgeving-  te vinden.
De personen met een * achter de naam zijn zowel
VOA als belastinginvuller.
Sjaak Hovens                                  tel. 4721413
Jo van Keeken*                               tel. 4721201

Frans van Neer *                             tel. 8502443
Wiel Scheffer                                   tel. 4722782
Marie-José Peters is geen VOA, maar is wel beschik-
baar als belastinginvuller(tel. 4721874)
Senioren/Ouderen uit Velden kunnen bij deze
VOA’s/belastinginvullers aankloppen voor raad en
daad.
 

Bestuursmededelingen
Het bestuur heeft op de 1e woensdag in mei geen
vergadering gehouden.  Geen dringende zaken te
bespreken. 
Een 3 tal comitès van de KBO Velden werkt plannen
uit voor een activiteit.
1- Wandelestafette 60 jarig bestaan KBO Limburg
2- Kermismatinee 3- Voorjaarsreis Europees Parle-
ment.  Bestuur volgt de ontwikkelingen.
 
Een afvaardiging van het bestuur heeft op 12 april
2012 deelgenomen aan de ledenvergadering van de
Redio Helden - Venlo.
Enkele punten uit deze vergadering:
 
Secretaris Lei Oijen treedt af in november 2012 als

secretaris (termijn zit er op) Jos Kempen neemt taak
over.
        
Het regio bestuur wordt aangevuld met 2 nieuwe
bestuursleden. (Jos Janssen  Panningen en Mart
Joosten Meijel)
 
Geen nieuwe ontwikkelingen bij de Unie KBO.
 
Voor de besturendag op 9 mei 2012 in Xanten
hebben zich 105 mensen aangemeld.
Een afvaardiging van de KBO Velden zal ook deel-
nemen.
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Aandacht
Aandacht is een
variatie van liefde.
Ze is een geschenk
dat je ontvangt
en geven kunt.
 
Ze is niet alleen
op zichzelf gericht.
Ze ziet ook een ander.
Ze verspreidt licht.
Ze heeft fantasie
en is verrassend.
 

Ze haalt mensen
uit de schaduw.
Ze is attent
en creatief.
Ze denkt aan wie
gemist wordt.
 
Ze kan stil zijn.
Maar ook stem geven
Aan wat vergeten wordt.
Aandacht is voedsel
Voor de ziel
Onmisbaar als de liefde.      Marinus v.d.Berg

Kent u Velden?
De redactie plaatst dit artikel al weer voor de 4e
keer. Totaal zullen we dat 5 keer doen. Daarna
bekijken we wie prijswinnaar is en of we doorgaan
met deze activiteit.
Een 8 tal leden doen op dit moment mee.

“Soms is het best wel moeilijk om het juiste adres
te vinden” hoor je deze mensen zeggen.
Deze keer is het ook niet gemakkelijk.
Tot 1 juli 2012 kunt u de oplossing van deze foto’s
indienen bij een van de redactieleden.

Weet je nog van toen ???
De foto is genomen omstreeks 1950 van de achtste
klas. Deze klas was zo klein doordat men toen nog
in april van de ene naar de andere overging en
daarna gebeurde dit met de grote vakantie. De
overige leerlingen zaten elders op school.
Bovenaan staan, van links naar rechts: Jo Jacobs
(Halle); Rie Beeker (Kamper Piet); Elly Hagens
(Jan); en Nel Gerits (Lankers Bèr). En in de tweede
rij: Mien Walter (Hay); Maria Willemsen (Thiesse
Sef);Truus Peeters (Haoves Duur) en Maria Lenssen
(Toên). Onderaan zitten: Doortje Dirkx (Driênen
Harie); Lieske Rothoff ( Jan) en Annie Willemsen
(Thiesse Sef).
 
Foto en namen uit boekje: Kent u ze nog….. de
Veldense Kiêszek
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Zojuist verschenen! iPhone voor senioren. 
De iPhone van Apple is een zeer
complete multimedia telefoon die erg
geliefd is bij een groot publiek. In dit
gebruiksvriendelijke boek raakt u
stap voor stap en in uw eigen tempo
vertrouwd met de iPhone. De scher-
mafbeeldingen en instructies helpen
u bij het werken met de belangrijkste
functies en vele mogelijkheden.

Met de iPhone 3GS, 4 en 4S kunt u niet alleen (vi-
deo)bellen, maar ook e-mailen en internetten.
Daarnaast is een aantal standaard apps (program-

ma's) beschikbaar voor het maken van foto's en
video's, beluisteren van uw favoriete muziek en zelfs
het bijhouden van een agenda. En als u een uitstap-
je wilt maken en een routebeschrijving nodig heeft,
gebruik dan de app op de iPhone! Handiger kan bijna
niet! In dit stap voor stap-boek leert u hiermee
omgaan.
 
Auteur: Studio Visual Steps 
Zie ook: www.visualsteps.nl
Het boek is eveneens in de boekhandel verkrijgbaar.
 

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

Nieuwsbrief KBO Velden  nieuwsbrief@kbovelden.nl  
Website KBO Velden  www.kbovelden.nl  

Volgende nieuwsbrief 3 juli 2012   

Het "Huis voor de Zorg" in Velden
 Tijdens de inloopmid-
dag op 24 april, be-
zocht door 30 KBO-
leden, werd door de
heer Ruud de Clerck
en de dames Lilian
Jongen en Marij Kre-
kels een presentatie
verzorgd hoe om te
gaan met het belang
van de zorgvragers in
Limburg.
 

Het “Huis voor de Zorg” is een onafhankelijke orga-
nisatie die zich inzet voor de belangen van alle
zorgvragers in Limburg. De inzet is altijd gericht op
het vergroten van “zeggenschap” van gebruikers
van zorg. In het “Huis van de Zorg” hebben de
Limburgse belangenorganisaties van zorgvragers
hun krachten gebundeld. Samen maken zij zich
sterk voor de hoogst mogelijke kwaliteit van de
dienstverlening in de gezondheidszorg.
 
“Eikpunt” is de centrale plek binnen het “Huis van
de Zorg” waar Ervaringen, Informatie en Klachten
worden verzameld en verwerkt. Bij het “Huis van de
Zorg” kan men terecht met vragen, voor informatie
en voor hulp bij klachten.
 

Tijdens de informatie werd een filmpje vertoond van
het bezoek van een patiënt aan een huisarts die
alsmaar op haar horloge keek en vervolgens vertel-
de weinig tijd te hebben. De patiënt werd min of
meer met een kluitje in het riet gestuurd.
Tijdens de discussie na de vertoning van het filmpje
was het bij iedereen duidelijk dat het zowel bij de
patiënt als bij de huisarts ontbrak aan een volwas-
sen communicatieve instelling. De patiënt had een
onduidelijk verhaal en de huisarts toonde weinig
assertieve belangstelling om de patiënt met een
goed gevoel naar huis te sturen. Het tweede filmpje
toonde de patiënt bij thuiskomst waar wederom
duidelijk werd dat de juiste communicatie ontbroken
had.
 
De moraal van het verhaal was natuurlijk dat het
bezoek aan een arts een juiste voorbereiding vraagt
en dat van de arts verwacht mag worden dat hij een
patiënt als zijn gelijke beschouwd en de plicht heeft
zijn patiënt serieus te nemen en met een zorgvuldig
verhaal naar huis te laten gaan. Om dit te bereiken
werden door het "Huis voor de Zorg" vele tips
aangereikt waar iedereen zijn of haar voordeel mee
zou kunnen doen.
 
Aanvullende informatie over het “Huis voor de
zorg” vindt u op www.huisvoordezorg.nl en infor-
matie kunt u opvragen via info@huisvoordezorg.nl 


