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Oog voor Senioren

Nieuw: ouderenombudsman
Begin juli is de Ouderenombudsman
gestart, een initiatief van het Natio-
naal Ouderenfonds.
 
Wat doet de OuderenOmbudsman? 
 
Bij de OuderenOmbudsman kunt u
terecht met al uw zorgen, klachten of
ervaringen die te maken hebben met

allerlei zaken die u tegenkomt als u ouder wordt.
Bijvoorbeeld met betrekking tot (mantel)zorg, fi-
nanciën, wonen, veiligheid, (vrijwilligers)werk
enz. Als ze meteen een antwoord hebben op uw
vraag of als ze u kunnen doorverwijzen, dan doen
ze dat. Wanneer ze nog geen antwoord hebben,
zoeken ze het voor u op. 
 

Wat doet de OuderenOmbudsman met mijn
vraag of klacht?
 
Door uw zorgen, klachten of ervaringen met de
OuderenOmbudsman te delen, helpt u mee de
knelpunten duidelijk te maken en hoort het Natio-
nale ouderenfonds waar ouderen tegenaan lopen.
Onderwerpen die veelvuldig worden gemeld, kun-
nen ze dan bundelen en bij de betreffende instantie
aankaarten. Door uw ervaringen en verhalen kun-
nen zij zich inzetten om de situatie te verbeteren! 
 
De OuderenOmbudsman is op doordeweekse dagen
geopend van 9 uur ‘s morgens tot 17 uur ‘s middags
en is bereikbaar via het telefoonnummer 0900-60
80 100 (5 cent per minuut) of via de mail op oude-
renombudsman@ouderenfonds.nl

Met de KBO gratis naar de 50PlusBeurs
De 20e jubileumeditie van de 50Plus-
Beurs is van 11 t/m 15 september in
de Jaarbeurs te Utrecht, elke dag van
10.00 tot 17.30 uur. KBO-leden gaan
gratis naar de 50PlusBeurs! Een
mooie traditie die ook dit jaar weer
aangeboden wordt. Voor meer infor-
matie zie: www.uniekbo.nl

 

50PlusBeurs 2012: Vier het leven
 
De 50PlusBeurs is ’s werelds grootste evenement
voor actieve 50-plussers en biedt de 100.000 be-
zoekers 6 hallen met informatie, amusement en
voordeel. Met 600 stands, workshops en presenta-
ties. Maar ook vele optreden op podia met muziek,
show, dans en exposities. 

Keuring rijbewijs naar 75 jaar
De keuringsleeftijd van
rijbewijsbezitters gaat
van 70 naar 75 jaar.
Die verandering gaat
op 1 juli volgend jaar
in. Dat ouderen om de
5 jaar naar de keuring
moeten, blijft zo, maar
de keuringen beginnen

later.
Het scheelt automobilisten dan eenmalig een Eigen
Verklaring en een bezoek aan arts of specialist.
 
Afschaffen
Het ministerie van Verkeer laat onderzoeken of de
seniorenkeuring helemaal kan worden afgeschaft.
Ongeveer 1 procent van de ouderen wordt afge-
keurd.
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Veilig computeren
Hackers waren vroeger voornamelijk
jongeren die het leuk vonden om in
te breken in computers of virussen te
verspreiden. Tegenwoordig houden

vooral professionele criminelen zich bezig met deze
lucratieve vorm van misdaad. Met het verspreiden
van ongevraagde reclamemail (spam) en het ont-
futselen van bank- en creditcardgegevens zijn na-
melijk miljoenen te verdienen. Bij deze illegale ac-
tiviteiten wordt gebruikgemaakt van allerlei soorten
kwaadaardige programma’s, ook wel malware ge-
noemd.
 
Besmettelijke virussen
De bekendste soort malware is het virus: een klein
programma dat meelift in een ander programma.
Als het besmette programma wordt geopend, wordt
automatisch het virus geactiveerd. Agressieve vi-
russen kunnen bestanden, programma’s en soms
zelfs apparatuur vernielen.
 
Gaten vol wormen
Een worm is zelfstandig opererende malware die
zich verspreidt via internet. Wormen dringen voor-
al de computer binnen via veiligheidsgaten in inter-
netprogramma’s.  Vaak gebruiken hackers een
worm om toegang tot een computer te krijgen.

 
Glurende spionnen
Spyware is de verzamelnaam voor programma’s die
u bespioneren terwijl u werkt of surft op uw com-
puter. Deze software kan bijvoorbeeld alle toets-
aanslagen registreren (evenals de adressen van
websites die u bezoekt) en die vervolgens doorstu-
ren naar ongewenste personen.
 
Verraderlijke neppers
Phishing is een manier van criminelen om aan uw
gegevens te komen. Een voorbeeld. U ontvangt een
e-mail die zogenaamd van uw bank afkomstig is,
waarin u wordt gevraagd uw inloggegevens op hun
website in te voeren voor een controle. De website
waar u naartoe wordt geloodst lijkt sprekend op de
website van uw bank, maar hij is nep. De criminelen
achter de phishingmail kunnen nu met uw gegevens
uw bankrekening leeghalen.
 
Wat kun je ertegen doen?
Zorg in de eerste plaats dat een antivirusprogram-
ma op de computer is geïnstalleerd. Zo’n program-
ma herkent virussen en spyware en schakelt ze uit
(zie kader: Antivirusprogramma’s). Ook besmette
e-mail zal meteen worden aangepakt. Ook is het
belangrijk dat de antivirussoftware is bijgewerkt.

Geen artikel  'Van de voorzitter'
Ine Jacobs, onze voorzitter, herstelt onvol-
doende van de diverse uitgevoerde hernia
operaties.
Op woensdag 8 augustus 2012 moest Ine
opnieuw een zware operatie ondergaan.

 
De redactie vindt het op dit moment beter om Ine
met rust te laten en niet te vragen om in deze

nieuwsbrief een artikel te schrijven.
 
Namens alle KBO leden wensen we Ine een heel
goed en spoedig herstel toe.
 
Redactie nieuwsbrief.
 
 

KBO Velden in 'Vierdaagse' Nijmegen

 

Altijd weer een hele happening in Nijmegen. Rond
de 40.000 deelnemers gaan van start voor het lopen
van een bepaalde afstand.
We weten dat onze leden Truus Verhaegh, Truus
Verspay en Marie José Peters de 'Vierdaagse' zonder
problemen hebben uitgelopen. Ook vele andere
sportieve Veldenaren haalden de  St. Annastraat die
de laatste dag wordt omgedoopt tot ‘Via Gladiola”.
Volgens ‘Wikipedia’ in het kort de betekenis van deze
aanduiding. De naam Via Gladiola gaat terug naar
de uitdrukking 'De dood of de gladiolen'. Deze uit-
drukking kent een geschiedenis die terug zou gaan
tot de Romeinse tijd. De gladiool wordt ook wel
zwaardlelie genoemd omdat de bladen van de gla-
diool de vorm hebben van een zwaard: scherp en
spits toelopend. Een Romeins zwaard heet gladius..
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Wist u dat......?
De pomp op de Markt tijdelijk is
weggehaald voor het uitvoeren van
onderhouds- en schilderwerken.
 
De Stichting Veldense Volkscultuur
na terugplaatsing er voor zorgt dat er
ook water uit de pomp komt.
 
Mensen uit ‘De Blaeckhof’ een brand

aan de overkant bij de nieuwbouw al hadden ge-
blust, voordat de brandweer arriveerde.
 
Een bedankje van Ria Oomen en haar secretariaat
- Europees Parlement- is binnengekomen voor be-
zoekje Brussel en de nieuwsbrief van de KBO Velden.

Het streekmuseum ‘Hansenhof’ elke zondag tot en
met 28 oktober tussen 13.00 – 17.00 uur is geopend
en een bezoekje zeker de moeite waard is.
 
Bij de open dag van SeniorWeb 35 mensen zijn
ingeschreven voor de computercursus senioren/
ouderen. Open dag gemist? Senioren/ouderen die
willen starten kunnen zich altijd inschrijven.
 
Dieven ook toeslaan in de berging bij een woning.
Inhoud van diepvriezers, dure gereedschappen en
fietsen  worden onder andere meegenomen.
 
Diverse senioren/ouderen aan de fietsvierdaagsen
in Venray, Melick of Meyel hebben meegedaan.

Weet je nog van toen?? 
 
Uit het dagblad over Noord- Limburg
 
Velden, 17 maart 1958- Groot was de belangstel-
ling voor de tradionele ruitercross in Velden. Vooral
bij de vijver bij het openluchttheater hadden zich
de nieuwsgierigen verzameld, want daar viel sen-
satie te beleven. Maar Harrie Reijnders op Darling
overwon ook die handicap met speels gemak en
werd winnaar van deze cross.

Dus als uw antivirusprogramma meldt dat er een
update is, moet u deze installeren. Antiviruspro-
gramma’s herkennen virussen aan de hand van
gedetailleerde beschrijvingen. Aangezien er voort-
durend nieuwe virussen verschijnen, is het nodig
dat de definities continu worden bijgewerkt.

Vaak staan antivirusprogramma’s standaard inge-
steld op automatisch updaten. Om te voorkomen
dat schadelijke programma’s uw computer binnen-
dringen, moet u deze goed afdichten. Daarvoor is
het nodig dat actuele updates voor Windows en
andere software geïnstalleerd zijn. Ontdekte veilig-
heidslekken worden dan snel weer gedicht. Daar-
naast is een firewall onmisbaar als u zich op internet
begeeft. Dit programma houdt in de gaten of soft-
ware van buitenaf toegang wil krijgen tot uw com-
puter, of vanaf uw computer onbevoegd gegevens
wil versturen. Windows is standaard voorzien van
een firewall, maar u kunt ook een andere gebruiken.
Zorg wel dat u één firewall tegelijk gebruikt: twee
firewalls kunnen elkaars functioneren hinderen.

 
Voorkomen is beter...
Open om te beginnen nooit zomaar bestanden
waarvan u niet weet wat de oorsprong is. Dit geldt
voor bestanden die u downloadt en voor bestanden
via de e-mail, zelfs van een bekende. Controleer het
voor openen altijd met een antivirusprogramma en
gooi het bij twijfel gewoon weg. Download alleen
programma’s van gerenommeerde downloadsites of
van bekende bedrijven.

Kijk altijd uit bij e-mails die u verzoeken persoon-
lijke gegevens (wachtwoorden, creditcardgege-
vens) op te geven op een website waar de e-mail
naar verwijst. Normale bedrijven benaderen u niet
op deze manier. Wees in het algemeen voorzichtig
met persoonlijke gegevens op internet; e-mail-
adressen en persoonlijke adressen zijn gewild bij
malafide lieden die ze doorverkopen aan bedrijven
die spam rondsturen.

Huifkartocht naar Schandelo
Ook dit jaar weer- dank aan de families Geelen- een
huifkartocht. We vertrekken - bij gunstige weers-
omstandigheden voor de mensen en de paarden-
op dinsdag 4 september 2012 om 14.00 uur achter
de Rabobank. Tijdens de mooie tocht brengen we

ook nog een bezoek aan een dassenburcht op het
landgoed in Schandelo.
Opgave voor de huifkartocht bij Cor v.d. Zanden
telefoon 077- 4721334
Vol is vol!
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Jaarverslag Unie KBO 2011
De Unie KBO heeft voor 2011 het
jaarverslag gepubliceerd. Hoewel een
vereniging geen verplichting heeft
een jaarverslag uit te geven, brengt

de Unie KBO alle betrokkenen in Nederland graag
op de hoogte van wat er in het jaar 2011 heeft
plaatsgevonden.
2011 was een turbulent jaar. Niettemin is er vorig
jaar door ons allen opnieuw veel werk verzet. Dit is
gebundeld in een mooi, helder en overzichtelijk

online jaarverslag waarin de activiteiten en andere
belangrijke onderwerpen terug te lezen zijn.

Digitaal
Het jaarverslag is alleen digitaal beschikbaar via
www.uniekbo.nl, niet in papieren vorm. Het jaar-
verslag is als PDF te downloaden en online door te
bladeren.
 
 

Genuë
Wat zien weej in vruuger jaore,
Döks det paedje aafgegaon,
Langs de Maas, vlak langs ‘t kaore,
Wao zô’n moëie bleumkes staon.

Och, we hadde nôg gén waeze,
Van waat de bedoeling waas.
‘t Stônd op ôs gezich te laeze:
Waorum altiëd langs die Maas?

Maar nôw zien we groët gewaore,
En we weite van bescheid,
Wao in noëd of in gevaore,
Nog altiëd dét alt kepelke steit.

Det kepelke wao de minse
altiëd haergaon toch zoë gaer.
Door de waek en ‘s zondaags vind se
Aldiët luuj, beej eder waer.

Det kepelke, wao de vaeskes
vol met veldboeketjes staon,
Wao in kleine roëie glaeskes
Aolievlemkes danse gaon.

Wao ein kiendje in de wage
Baökend um zien mooder rup,
die dao zit, met nog wat blage
Naeve eur of op de slup.

Alde menkes op ein stekste,
sloeffe ‘t kepelke door,

tot beej ‘t wiewaterbekske,
Achteraan taege de moor.

En vlak beej de altaortraeje
kump ein vruike doënderbeej,
Um de roëzekrans te baeje.
Och, ‘t is zoë röstig heej.

Kersewalm en blomegeure,
Ruuk se dao zoë ônderein.
Zônleech goëit de schoënste kleure
Door de rame oeterein!

En we zeen zoë moëi dao baove,
Weer det Leve Vrouwke staon!
En we baeje en belaove....
En we veule ôs voldaon.

Waas te hebbe wils, det vruëgste
Leve Vrouwke hiël gewoën.
Altiëd zal ze dich dan truëste,
Lachend mit eur golde kroën.

Dankbaar, veur ôs ganse laeve,
Blieve weej ôs elders trouw.
Doe ôs hebbe metgegaeve:
Leefde tot ôs LEVE VROUW.

Hay Göbbels 
 

Middagdutje goed voor het hart
Een middagdutje is
goed voor ons hart en
kan beschermen tegen
een hoge bloeddruk.
Dat blijkt uit onder-
zoek van het Alleghe-
ny College in Pennsyl-
vania.

Volgens de onderzoekers helpt een middagdutje van
45 minuten de bloeddruk van mensen te verlagen,
vooral na een stressvolle gebeurtenis.
Voor het onderzoek werden 85 gezonde mensen in
twee groepen verdeeld. De ene groep moest een

stresstest doen en mocht vervolgens gaan slapen.
De andere groep kreeg ook de test, maar mocht
daarna niet gaan slapen.
De bloeddruk van de mensen in de groep die ten-
minste 45 minuten geslapen hadden bleek veel lager
dan de bloeddruk van de mensen die niet hadden
geslapen. Volgens de onderzoekers slapen mensen
gemiddeld zo’n twee uur minder per nacht dan
vijftig jaar geleden. Dit zou gevolgen kunnen hebben
op de gezondheid op lange termijn. Een tekort aan
slaap verhoogt de kans op onder meer een hoge
bloeddruk en hartaandoeningen.
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Op bezoek bij
Als we terug denken aan vroegere tijden, en vooral
als er kermis in het dorp was, dan deden wij, als we
‘s morgens wakker werden het eerst kijken of de
zon scheen, maar dat viel op deze eerste kermisdag
wel erg tegen in Velden. Maar de kermis begint pas
en wat nog niet is kan nog komen.
Op de afgesproken tijd bel ik aan op het adres waar
de persoon in kwestie woont en met een goede
morgen word ik binnen gelaten in een gezellig in-
gerichte woonkamer.
Na een korte kennismaking en de gebruikelijke
uitleg, gaan we beginnen aan haar verhaal over het
leven zoals zij dat heeft meegemaakt.
Geboren in Edam in Noord-Holland en die plaats ligt
ongeveer 20 kilometer van Amsterdam met als
buurtplaatsen Monnikendam en Volendam.
In het gezin waarin zij thuis hoorde, waren aanwe-
zig: Vader, Moeder, vijf broers en een zusje waar
zij in de rij het derde kind was.
Als de tijd aangekomen is, gaat ze naar de kleuter-
school en die duurt van vier tot zes jaar en daarna
is ze naar de lagere school gegaan. De meeste
moeite die ik gehad heb op de school, zegt ze, was
dat ik niet goed kon tekenen en elke keer als wij
tekenles kregen dan tekende ik een blad van een
boom maar kreeg daarvoor ook een laag cijfer op
mijn rapport en dat vergeet ik nooit. 
Na de lagere school ben ik twee jaar op naailes
geweest bij de nonnen, maar op het laatst kon ik
het vak nog niet en ben toen maar gaan werken.
Op een wat latere leeftijd, ik was 16 jaar, ben ik
begonnen met werken bij een drankenhandel in
Amsterdam als verkoopster en dit vak heb ik ander-
half jaar gedaan.  
Maar even terug naar de jaren 1940-1945 toen het
oorlog was. Het enigste wat ik mij daarvan kan
herinneren is dat we erg weinig te eten hadden thuis.
maar nadat de oorlog ten einde was is het langzaam
beter geworden. Zo moest ik met mijn broertje naar
een boer en daar kregen we geoogste tarwe mee
naar huis en daar ging mijn moeder mee naar de
bakker, die daar nadat het gemalen was brood van
bakte.
Ook, en dat is echt gebeurd, ging ik met mijn
broertje naar een boer en dan gaf mijn moeder ons
twee groene flessen mee die de boer vol maakte
met koeienmelk, maar omdat die boer medelijden
met ons had, want we zagen er niet zo gezond uit,
gaf die ons melk te drinken die zo uit de koe kwam
en nog warm was ook.
Ook de slager die tegenover ons woonde had me-
delijden met ons en daar mocht ik iedere dag komen
eten.
Dan gaat ze werken in Edam, en dat was dus dich-
ter bij huis, in een atelier waar damesjurken en o.
a. ook pyjama’s werden gefabriceerd. Mijn werk was
hoofdzakelijk het strijken van deze producten en dat
heb ik veel moeten doen en dat is de reden dat ik

tot op de dag van vandaag nog een gruwelijke hekel
heb aan strijken, zegt ze lachend.
In mijn jeugdjaren ging ik vaak met mijn vriendin-
nen dansen in Volendam maar, en dat was altijd
noodzakelijk, wij gingen eerst kijken of er ook
niet-Volendammers in de danszaal waren, want de
echte inwoner uit die plaats gaat altijd gekleed in
de originele Volendamse klederdracht en die hadden
nou net niet bepaald onze voorkeur.
En ja hoor, deze keer had ik succes en zo leerde ik
mijn latere echtgenoot Jan Schilder kennen, waar-
mee ik in 1956 getrouwd ben en uit ons huwelijk
werden twee dochters geboren: Margo en Dorien.
In het begin van ons huwelijk hebben wij gewoond
in een kleine woning, maar naderhand, als er ge-
zinsuitbreiding komt, zijn we gaan wonen in een
grotere woning waar de huur in die tijd drie gulden
vijftig per week was. En wat heel gewoon was: dan
werden de kinderen af en toe overdag bij mijn
moeder ondergebracht en ik ging weer een baan
zoeken want iedere cent was toen ook welkom.
Als mijn oudste dochter Margo haar man Ralph leert
kennen en in Velden gaat wonen, heb ik maar het
besluit genomen -nadat ik alleen verder moest na
het overlijden van mijn man- om ook hier een wo-
ning te zoeken om gewoon verder van het leven te
gaan genieten en dat is mij goed bevallen hier in
Velden en dat al sinds 2006.
Waar ik nog altijd echt van kan genieten is als mijn
kleinkinderen en sinds kort ook mijn achterkleinkind
op visite komen bij Margo en dan ga ik daar dan ook
naar toe.
Maar ook heeft zij nog andere bezigheden waar ze
nog altijd veel van kan genieten zoals Lezen, Kienen,
Kaarten en dan met voorkeur het spel Canasta. Ook
bepaalde programma’s op tv ziet ze graag o.a. Een
tegen Honderd en Miljoenenjacht en ook de zender
SBS 6, maar ook -indien de weersomstandigheden
het toelaten- gaat ze af en toe nog met de scoot-
mobiel op stap.
Maar ook het wonen in de Blaeckhof is echt ideaal
want dat houdt in dat je regelmatig leuk contact heb
met alle bewoners in deze flat.
En nu beste lezers van ons goed en verzorgd
nieuwsblad weet u waar ik deze keer op bezoek ben
geweest?
 
Mevrouw Annie Ottenhof
 
Blaeckhof 9 in Velden.

En als dank en waardering voor het spontaan
meedoen aan ‘op bezoek bij’ overhandig ik haar de
mooie KBO-balpen als herinnering.

 
Frans Theeuwen.
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Uit de bestuursvergadering van 4 juli 2012
Frans Vousten is er in geslaagd in de afgelopen
maand vier nieuwe leden te werven.
 
Dinsdag 18 september kan iedereen kennis maken
met tafeltennis. Zie artikel elders in deze nieuws-
brief.
 
De najaarsreis op 11 september voert dit jaar naar

Maastricht. Er komt een apart aanmeldingsformu-
lier.
 
Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op de
gehouden activiteiten.
 
18 personen hebben zich opgegeven voor de Zo-
merparkfeesten. De kaartjes komen binnenkort.

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@planet.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 Orienterend bestuursl. 077-4722782  
 * Leden dagelijks bestuur   

Gegevens beginjaren KBO Velden.
Ragdy van der Hoek uit Venlo stelt samen met het
gemeentearchief Venlo een encyclopedie samen
voor Arcen, Velden en Lomm. In dit naslagwerk
komen ook gegevens van de KBO Velden.
Enkele vragen die nog open staan zijn:
Welke personen – voor en achternaam- hebben de
KBO Velden opgericht?
Waarom oprichting van een KBO in Velden ?
Welke activiteiten waren er in het begin.?

Hoeveel leden waren er direct na de oprichting in
september 1956?
 
Wellicht dat in het archief van de KBO Velden zelf -
wordt binnenkort nagegaan- nog iets is terug te
vinden. 
Weet u - als KBO lid of als aandachtige lezer van dit
blad- iets uit de beginjaren neem dan even contact
op met Ine Jacobs 4729057 of met Ger van Rensch

Koersballen, kaarten of biljarten bij de KBO
Diverse senioren/ouderen van onze vereniging
spelen op vrijdagmiddag ‘koersbal’. Andere leden
biljarten of kaarten een of meerdere middagen in
de week. Kortom elke middag zijn er activiteiten van
de KBO in de ‘Kiêsstolp’.

Nieuwe liefhebbers voor het koersballen, kaarten en
biljarten zijn van harte welkom. Kom na de vakan-
tie eens op een middag -vrijblijvend- kijken naar
een of meer van genoemde activiteiten.
 

Kennismaking tafeltennis voor senioren/ouderen van Velden
De tafeltennisvereniging VETA uit Velden organi-
seert een kennismakingsbijeenkomst over tafelten-

nis voor senioren/ouderen. Het be-
stuur van de KBO Velden ondersteunt
in het kader van ‘bewegen is goed
voor senioren/ouderen’ de activiteit
van VETA.
Naast demonstraties door enkele –

ervaren- senioren/ouderen is er gelegenheid om zelf
even het spelletje te oefenen. De bijeenkomst is op
dinsdag 18 september 2012 tussen 14.00 en 16.00
uur in de sportzaal aan de Kloosterstraat te Velden.
 
Belangstellenden: reserveer alvast deze
datum.

Inloopmiddagen
De vakantie zit er weer op. Komende periode houdt
de werkgroep 'Inloopmiddagen' op de 4e dinsdag
van de maand weer  de maandelijkse inloopmidda-

gen. Thema's  voor deze middagen zijn interessant
en leerzaam. Voor verdere bijzonderheden volg "het
Klokje". 
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Sociaal achter een beeldscherm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het beeld dat ouderen achter de geraniums zitten
is zo 19e-eeuws. Ouderen zitten niet achter gerani-
ums, maar achter een beeldscherm. En dat blijkt
dan ook nog een fantastische manier te zijn om
contacten te maken en te onderhouden. Contact
maken met verloren vrienden, tegenwoordige
vrienden en toekomstige vrienden: het is allemaal
onder handbereik. En ja, natuurlijk: contact met
familieleden, dochters/zonen/kleinkinderen/die neef
uit Australië – het hoort er allemaal bij.
Wat zijn de mogelijkheden? (En bedenk: als u het
een leuke activiteit vindt, wordt gewoon van zoveel
mogelijk lid: het gaat tijd kosten, maar ja..hoe
ouder, hoe meer tijd er over blijft zullen we maar
zeggen).
 
Sociale clubs op internet
Ook wel social network of sociale media genoemd:
Op iedere site die hieronder genoemd staat is het
de bedoeling dat u een persoonlijke pagina aan-
maakt, een eigen profiel. U vertelt iets over uzelf
(of niet: de mate waarin u dat wilt en doet is aan u)
en zet er een foto bij. Andere mensen kunnen u
vinden en met u in contact komen en u kunt ook
zelf actief op zoek gaan naar oude vertrouwden of
nieuwe ‘vrienden’. Er zijn wereldwijd honderden
mogelijkheden om bij aan te sluiten. Op deze pagi-
na een selectie van de meest bekende:

 
Facebook
845 miljoen mensen op deze wereld hebben een
profiel op Facebook. Je kunt er berichten lezen (doen
de meeste mensen) en berichten en foto’s plaatsen
en dat alles binnen een ‘vrienden’-groep. Die
vrienden ontstaan doordat deze je uitnodigen of die
je zelf uitnodigt. Geschikt om op gemakkelijke wijze
de berichten te volgen van kinderen en kleinkinde-
ren. Als je een bericht leuk vindt, kun je op een
knopje ‘ik vind dit leuk’ drukken. Degene die het
bericht heeft geplaatst weet dan dat je dat weet te
waarderen. Uiteraard kun je ook met tekst reageren.
www.facebook.com
 
Twitter
Een aparte aanpak kiest twitter. Inmiddels al zo
beroemd dat het werkwoord twitteren al volledig
ingeburgerd lijkt. Waar gaat het om? Met twitter kan
iemand hele korte tekstberichten schrijven over van
alles en nog wat. Ieder ‘lid’ heeft volgers en mensen
die gevolgd worden. De volgers krijgen de berichten
automatisch te zien. Het nut voor ons is niet super-
groot, maar misschien wel leuk als tijdverdrijf. Maak
een twitter-account aan en volg gewoon veel men-
sen en zie hun berichten (‘tweets’). www.twitter.
com
 
Linkedin
Voor mensen die een zakelijk netwerk willen en geen
prietpraat over ditjes en datjes is Linkedin zeer
geschikt. Ook hier weer een profielpagina aanmaken
en contacten verzamelen. Je kunt Linkedin toegang
geven tot je mailbox en dan vist ie vanzelf al je
contacten eruit om voor te stellen dat je met die-
en-die contact kunt leggen. Het kan, hoeft niet.
www.linkedin.com
 

Wie kent Velden?
'Wie kent Velden? ‘ begint in oktober 2011. Totaal
plaatsen we als redactie 5 keer dit artikel. Deze keer
in de nieuwsbrief al weer de laatste keer. Totaal
strijden een 10 tal personen om de prijs die de KBO
beschikbaar stelt. Tot en met 15 september 2012
oplossingen indienen bij de redactie.

Deze keer overigens niet zo’n gemakkelijke opgave.
 
Tips: De ‘voordeuren’ liggen aan beide kanten van
de Rijksweg en liggen niet aan een specifieke
wandelroute. Een voordeur ligt niet altijd aan de
voorzijde van een pand.
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Impressie fietstocht KBO Velden op 10 juli 2012
Een 40 tal KBO leden verzamelen zich om 13.30 uur
bij de bibliotheek voor de jaarlijkse fietstocht. We-
derom voldoende belangstelling. Altijd prettig voor
de mensen die deze activiteit organiseren. Jac
Vermazeren heeft weer de nodige moeite gedaan
om een mooie route uit te zetten. Frans Vousten
zit na vele jaren niet meer in de organisatie. Bedankt
Frans voor de vele mooie fietstochten. Voor het
vertrek even kijken naar de buienradar. Deze geeft
een klein beetje regen aan, maar wellicht houden
we het in deze omgeving droog. Uiteindelijk blijft
het ook droog en de temperatuur van rond de 20
graden was prima.
 

Hoe dan ook met 3 groepen – waaronder diverse
personen met veiligheidsvesten- fietsen we in een
rustig tempo via de Hasselderheide en de ’ Lingsen-
dijk’ richting Jagersrust. De eerste limonade stop is
bij de “Reithalle Straelen” in het buurtschap Auwel.
Daarna via het kleine buurtschap Holt en allerlei
stille weggetjes, met links en rechts mooie bedrijf-

jes en percelen om van te genieten, naar Walbeck.
Precies om 15.00 uur arriveren we bij de ‘Steprather
Mühle’. Deze naam is afkomstig van de familienaam
van een van de eerste eigenaren van deze molen.
Even bijkomen en gezellig bijkletsen bij een kopje
koffie met gebak. Met de levering van het gebak is
iets mis gegaan. Daardoor is het gebak niet allemaal
even lekker. Diverse personen maken dit dan ook
terecht kenbaar.
 
 

Wat de molen be-
treft nog het volgen-
de: De molen is
grondig gerestau-
reerd en behoort in
zijn soort tot de
enigste molen in
Duitsland die nu en

dan nog in bedrijf is.
Na de koffie gaan we weer via mooie stille weggetjes
in Duitsland richting Arcen.
Rond 17.00 uur arriveren we met de hele groep weer
in Velden.
Enkele mensen maken een opmerking: “Doe de
fietstocht maar een paar keer per jaar”.  
Een mooie middag en een geslaagde activiteit voor
de KBO Velden zit er weer op.
 
Namens alle deelnemers dank aan de mensen van
de organisatie.
 
Ger van Rensch.
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Um euver nao te dinke....
Ut kostbaarste zien altied die dinge die genne pries
hebbe….
Vrintelijke weurd zien smeis kort,maar eure echo
sterft noeits oet…
Geluk is wie eine vlinder, wannier daste dao achter
aan duis loupe duiste um noeits vange, maar as dich
neet op um duis lette zit dae op dien schouwer…
Bloome van geluk moste smeis zelf plante…
Den belangriekste stap in ut laeve is misschien dae
waormei dast minse mij taege kumps…
Alles haet zien schoeënheid maar neet ederein zuut
ut…
Hoe de maas zich ok veuroet duit kronkele, oet

eindelijk bereikt ze toch de zieë…
Dao zien twieë saorte minse op de waereld , ik en
die andere…
Emus neet vertrouwe is wie ein biel aan den baum
van de leefde…
Ein kers verluust zien leech neet as zeej ut deilt met
ein andere kers…
As dich den draod kwiet bis, en eine steek luets valle
is der maar ein oplossing, de knoup door hakke…
 
 
Bron:
Frans Theeuwen.


