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Oog voor Senioren

Voor een senior
... jaar geleden werd je geboren.
Je hoort dus bij de senioren.
Dat is beslist niet rot bedoeld.
Je bent zo jong als je je voelt!
En jij voelt je nog superjong.
Zoals dat heet: Still going strong!
Vergeleken bij de Goede Sint

ben je natuurlijk nog een kind!
Je bent sportief en energiek.
Gelukkig ben je zelden ziek.
Geniet maar van je tweede jeugd.
Sint en Piet wensen je geluk en vreugd.

 

Opgave voor de Kerstviering
Bij deze Nieuwsbrief treft u een opgave-
formulier met het programma voor onze
Kerstviering aan.  

Vergeet niet u op te geven op maandag 3 decem-
ber 2012 tussen twee en half vier in de Kiêsstolp.
 

Nieuwjaarsreceptie
De KBO Velden organi-
seerde in het begin van
dit jaar voor de eerste
keer een nieuwjaarsre-
ceptie voor haar leden.
Een groot succes: toen
was het zelfs zo druk,
dat we tafels en stoelen

moesten bijplaatsen. De sfeer was heel ontspannen
en bijzonder gezellig.
In het nieuwe jaar gaan we op de ingeslagen weg
voort. Zo ontstaat een traditie!
Op woensdag 2 januari 2013 houden we weer tussen
half drie en vijf uur in de ‘Kiêsstolp’ onze nieuw-
jaarsreceptie.
 

De Senior van het jaar
Tijdens de buitengewoon gezellige en ontspannende
seniorenzitting van de Wuilus kwam, op verzoek van
het bestuur van de KBO, onverwacht Sinterklaas 
op bezoek. De Goedheiligman was niet op de
hoogte van het feit dat hij onder valse voorwendsels
naar de Kiêsstolp was gelokt. Omdat hij, ondanks
zijn hoge leeftijd, nog zo fit en vitaal is, noemde 
voorzitter Ine Jacobs hem een voorbeeld voor alle
ouderen. De Sint gaf iedereen het advies om net als
hij zelf zo lang mogelijk actief te blijven. Om die
reden werd de Goedheiligman door prins Sjoerd
onderscheiden met een medaille en kreeg hij de titel
"Senior van het jaar".
Het geheim van Sinterklaas: Iedere dag een beetje
fitness in zijn eigen fitnesstuin. Daar blijven ge-

wrichten soepel en spieren sterk van. Dan kun je
makkelijk en zonder problemen 100 jaar worden.
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PAL4 ontmoetingsplaats voor zorg, welzijn en contact
Wat is PAL4?
 
PAL4 is een open platform waar se-
nioren, mensen met een beperking,
chronisch zieken en zorginstellingen
elkaar vinden.

Gebruikers kunnen op een eenvoudige manier via
internet en videocommunicatie contact maken met
zorgverleners en artsen, maar ook met familie en
vrienden.
Daarnaast verschaft PAL4 informatie, amusement
en activiteiten, gericht op het sociale netwerk van
de PAL4-deelnemer.
PAL4 biedt een laagdrempelige, effectieve vorm van
zorg. Een efficiënt instrument voor artsen en zorg-
verleners. PAL4 is leverbaar onafhankelijk van ap-
paratuur.
 
Hoe ziet PAL4 eruit? 
 
Op het eerste gezicht lijkt PAL4 op een website. De
deelnemer ziet een openingsscherm met verschil-
lende knoppen die aangeven welke diensten PAL4
aanbiedt. Maar daar houdt iedere vergelijking  op,
want in tegenstelling tot internet is PAL4: 
Eenvoudig te bedienen. De knoppen zijn duidelijk
en beperkt in aantal. PAL4 kent geen ingewikkelde
menu-structuur en is daarmee ook ideaal voor ou-
deren en “digibeten”.
Interactief. Een belangrijk voordeel van PAL4 is de
mogelijkheid om beeldverbinding te maken met
zorgverlener, arts, familielid en andere deelnemers.
PAL4 stimuleert die contacten waardoor deelnemers
actief en betrokken blijven.

Kwalitatief hoogwaardig. De veilige verbinding van
PAL4 kent een beeldkwaliteit van een zeer hoge
resolutie en een geluidsverbinding zonder vertra-
ging.
 
Wat kan ik met PAL4
 
De standaard is het basispakket PAL4 Video. Hier-
mee kan de zorgvrager via aanraakscherm, compu-
ter of televisie een videogesprek voeren met (me-
dische) zorgverleners, familie of mantelzorgers.
 
Voor wie is PAL4?
 
Voor elke organisatie met mensen die zorg, medi-
sche ondersteuning of sociale aandacht nodig heb-
ben, biedt PAL4 een oplossing op maat.
PAL4 levert de technische infrastructuur, de content
en diensten die nodig zijn om zorg op afstand te
kunnen bieden aan deelnemers en te kunnen on-
dersteunen in hun zelfstandigheid.
Essentieel aan PAL4 is de content (de inhoud)
waarmee voor de deelnemers “een venster op de
buitenwereld” wordt geopend. PAL4 content en
vormgeving is er voor diverse doelgroepen; bijvoor-
beeld senioren, mensen met dementie, chronisch
zieken (kinderen, jongeren of ouderen) of mensen
met een (lichamelijke of verstandelijke) beperking.
 
GroeneKruisPAL4.nl geeft u meer informatie
 
 
 

Test uw aardlekschakelaar
Soms r-
aakt een
apparaat
defect 
zonder 
dat kort-
sluiting 
optreedt.

De stop blijft intact, maar u loopt kans op een
flinke schok, omdat het apparaat onder stroom
staat. Om dat te voorkomen zijn aardlekschakelaars
ontwikkeld; gevoelige instrumenten die registreren
als ergens stroom weglekt. De aardlekschakelaar
schakelt uit als de lekstroom groter is dan 30 milli-
ampère en minimaal 20 milliseconden aanhoudt en
maakt daarmee elektrocutie onmogelijk. Deze tijd
is nog lang genoeg voor een schok, maar voorkomt
erger. Alle woningen die in of na 1976 zijn gebouwd
of gerenoveerd, hebben in de meterkast een aard-
lekschakelaar die de woon- en slaapkamergroepen
beveiligt. Heeft uw woning nog geen aardlekscha-
kelaar, dan raden we u aan een aardlekschakelaar

door een vakman te laten installeren. Heeft de
woning wel een aardlekschakelaar, denk dan ook
eens na over het uitbreiden van het aantal stroom-
circuits dat door een aardlekschakelaar is beveiligd.

Test een aardlekschakelaar regelmatig. Om de
aardlekschakelaar te testen is deze voorzien van
een knopje (vaak gemerkt met de letter T van test).
Wanneer dit knopje wordt ingedrukt moet de stroom
uitvallen; u ziet dan tegelijkertijd een palletje om-
klappen. Om de stroom weer in te schakelen kunt
u het palletje terug zetten. Valt de stroom niet uit
na het indrukken van de knop, zorg er dan voor dat
de aardlekschakelaar vervangen wordt.

Treedt de schakelaar vanzelf in werking, en valt de
stroom uit, dan is er iets mis met één van de appa-
raten die u gebruikt. Probeer eerst uit te vinden welk
apparaat de storing veroorzaakt. Laat het apparaat
eerst repareren voor u het weer gebruikt. De stroom
kunt u weer inschakelen door het palletje van de
aardlekschakelaar terug te zetten.
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Stop de inbreker
Ongeveer 150 mensen uit Velden en Lomm waren
op dinsdag 30 oktober 2012 naar het ‘Wapen van
Velden’ gekomen om kennis te maken met ex-in-
breker Evert Jansen (zie foto), mensen van de po-
litie, beveiligings- en slotenbedrijven en Burgernet.
 
Politie:
Opsporen moeten we samen doen: Burgerpartici-
patie.Zie je iets verdachts in je wijk of bij je huis,
meld dit altijd bij de politie.
Veiligheid begint bij het voorkomen. Ben altijd
bedacht.Geef geen aanleiding, thuis, in de stad, in
de trein of waar dan ook.
Inbraak hangt samen met criminaliteit. Dief heeft
geld nodig.
Heel veel woninginbraken vinden in de  namiddag
of vroege avond plaats.
 
Evert Jansen:
Inbrekers komen van de basisschool. De ouders
vragen thuis niet echt door en weten niet waar hun
kind voor, op of na de school echt mee bezig is. Elke
dag contact maken en doorvragen.
We wijzen en lachen naar anderen, daar zijn we
goed in. Maar zelf: ho maar!
Eerst begon het bij mij allemaal met een sigaretje,
dan drinken, dan blowen en daarna 18 jaar heroïne.
Gelukkig dat ik dat – met hard vechten- allemaal
achter me heb.
 Evert heeft deze dinsdagmiddag met politie en
projectcoördinator Joke Janssen diverse wijken in
Velden bezocht.
“In Velden is het niet anders dan op andere plaat-
sen”, merkt Evert op.  
“We maken het hier ook de inbreker heel gemakke-
lijk”. Hij laat foto’s zien en noemt zaken zoals: poort
open, garage open, huissleutel op de fiets, losse
ladder in de tuin, briefje op de voordeur, raampje
zonder kierstandhouder, laptop zichtbaar op tafel,
slechte sloten op de deur en ga zo maar door.
“Niemand maar dan ook niemand heeft mij aange-
sproken. Dat is slecht. Is er dan geen sociale con-

trole? Spreek een onbekend iemand die zich vreemd
gedraagt toch eens aan. Bijvoorbeeld: Zoekt u
iemand?”
 

Enkele van de
mensen die Evert
deze middag
bezocht zitten
zelfs in de zaal.
We kunnen zelf
heel veel aan
preventie doen
als we dat

maar willen. We zijn echter zo gemakzuchtig en
luisteren gewoon niet.
 
Voorstellen van Evert:
Goed en degelijk hang- en sluitwerk aanbrengen of
aan laten brengen. Laat dit eens controleren, als je
er niet zeker van bent. Zet geen spullen in de tuin
waar de inbreker gebruik van kan maken. Geen
garagedeuren of achterpoorten onnodig open laten
staan. Een lamp met een bewegingsmelder/tijd-
schakelaar aanbrengen is prima. Spreek iemand aan
die je normaal niet ziet in de omgeving. Volg vanuit
je huis iemand die zich verdacht gedraagt.
 
Bureau Burgernet Limburg-Noord
Burgernet werkt via de centrale van de Politie. Komt
er een melding bij de politie binnen van een overval,
dan krijgen mensen die in de omgeving op Burger-
net zijn aangesloten direct een berichtje om in de
omgeving goed te kijken en eventueel een signale-
ment door te geven. Met hulp van leden van Bur-
gernet worden veel overvallen/inbraken opgelost.
Ruim 40 personen werden op de informatieavond
‘Stop de inbreker’ lid van Burgernet.
 
Wilt u informatie ontvangen of eventueel ook lid
worden bel met 0900-8844 of mail: info@limburg-
noord.politie.nl                        Ger van Rensch.

Kaas maken
Het Alkmaarse kaasmuseum- vlakbij de kaas-
markt-  schets het verleden en de huidige wijze van
het kaasmaken.
Enkele bijzonderheden uit verleden.  Opgesomd in
de folder van het museum.
De kwaliteit van kaas -en boter- is afhankelijk van
de kwaliteit van de melk. Goede melk komt van

gezonde, goede ver-
zorgde koeien.
Bij het kaasmaken vroe-
ger werden drie stoffen
aan de melk toege-
voegd: stremsel, zuur-
sel en kleursel. Stremsel

werd gemaakt van de lebmaag van een kalf.
Doordat het kalf uitsluitend melk dronk, bevatte de

maag veel melkstremmende enzymen. Het stremsel
zette de melkeiwitten om in een vaste massa: de
wrongel.
Zuursel is een cultuur van melkzuurbacteriën die de
rijping van de kaas bevorderde en de gatenvorming
veroorzaakte. Kleine hoeveelheden kleursel werden
toegevoegd om de kaas een mooie gele kleur te
geven, vooral in de wintermaanden als de melk door
het stalvoer van de melkkoeien weinig kleur had.
Tot omstreeks 1870 werd twee maal per melk
verkaasd. Daarna ging men over op ‘dagkaas’, die
werd gemaakt van verse ochtendmelk vermengd
met afgeroomde avondmelk. De afgeschepte room
werd verwerkt tot boter.
Komt u ooit in Alkmaar dan is een bezoekje aan het
kaasmuseum best de moeite waard.       GvR.
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Computercursussen voor senioren
Januari 2013 starten we weer!
Basis/e-mail/internetcursus in 12 lessen,
Windows XP  op dinsdagmiddag
Windows Vista op woensdagmiddag
Windows 7 op donderdagmiddag
 
Verder starten we met:
Fotobewerkingscursus donderdagmorgen in 3
lessen

Opfriscursus/Overstapcursus in 4 lessen
Workshop foto’s van camera naar pc  in 3 uur

Fotoalbum maken met
eigen foto’s in 3 à 4
lessen

Telefoon 077-4722163
en 077-4721065

 

Duitse 'Rente'
Mensen die in het verleden in Duitsland werkten en/
of woonden, hebben recht op een Duits pensioen,
dat ze daar ‘Rente’ noemen. Bij een belastingaan-
gifte in Nederland moest opgave van die ‘Rente’
worden gedaan, zonder dat dat overigens tot een
heffing leidde. Een wetswijziging biedt de Duitse
belastingdienst vanaf 2005 de mogelijkheid alsnog
belasting te heffen over die ‘Rente’. Een aantal van
onze leden is helaas pijnlijk verrast door zo’n heffing
met terugwerkende kracht. In de meeste gevallen
is hier weinig tegen te doen. De aanslag bedraagt
in doorsnee een bedrag dat ongeveer gelijk is aan

een maand rente in het betreffende jaar. Onze eigen
belastinginvullers zijn niet geschoold in het Duitse
belastingrecht. De Sociale Verzekeringsbank heeft
een speciaal Bureau voor Duitse Zaken (BDZ). Be-
zoekadres: Takenhofplein 4, 6538 SZ Nijmegen.
Postadres: Postbus 10505, 6500 MB Nijmegen.
Telefoonnummer: 024 343 18 11.
E-mail: bdz@svb.nl.
 
Als u echt meent voor een te hoog bedrag aange-
slagen te zijn, kunt u het beste een Duitse Steuer-
berater in de arm nemen.

Kerstmarkt Velden
Op zondag 16 december 2012 is er voor de vijfde
keer een kerstmarkt in Velden. Buiten zijn er
sfeervolle en gevarieerde activiteiten. In de kerk is
er een uitgebreid muzikaal programma.

Tijdens de kerstmarkt zijn de winkels in het centrum
geopend. Kortom een mooie, gezellige dag in
kerstsfeer, ook voor ouderen/senioren de moeite
waard. Zie ook: www.kerstmarktvelden.com.

'Frenske'
uit de “Kieskop” nummer 10 van 15
Maart – 30 Maart 1948
BRIEF VAN “FRENSKE” v.d.  Kwar-
telemerrt.
 
Liefe jongens.
Matje van de mulder had bei

bruurs pietje zoo lang gevreidt dat zeine fiets buiten
ook aan  ut vreije was gegaan maar in arnem hebbe
ze hem gevonden en kelkus haaij in schandelo is nu
gelukkig ook getrouwt maar nog niet voor eg alleen
nog maar voor de koolebon en bei seelus handrie in
genooij hebbe ze ingebrooke ut was verschrikkelijk
zelvs ut trouw boekje was weg en dat vondt  handrie
heel erg maar zein vrouw troosde hem en ze zou
hem wel op teid herinnere dat ie getrouwt was en
o jonges we kreige nu gelukkig ook een drekskeer
in ut dorp voor de rommel die we allemaal hebbe
en der is groote vergaadering gewees. en mein
vader is ter ook gewees en ieddereen kon zegge wat
hei wou maar niemant kreeg de kans om wat te
zegge want alles was al van te voore fertieg zei mei
vader en dat zei joepie van de koster ook en zondag
heeft de ruiterklub een heele grote kros gehat en ut

was zo spannent en ze hebbe zo hart gerend dat ze
nou nog niet weete wie de eerste is en de beeker
hebbe ze nou maar selv gehouwe en geer van janne
hannes hat met zein paart bok gespronge en jan
van graatje hat eers tuis in genooij geleerd en de
halve maan omgereeje en o jonges der zein der hier
een heele hoop afgekeurd voor soldaat maar der
zein er ook bei de zaak beduveld hebbe want
graatje van graatje uit genooij hat zich stiekum een
korte broek aangetrokke en toen ging hei met die
lange van roef harrie aan ut hantje naar binnen en
toen werd hei afgekeurt om dat hei te klein was en
dat geloof ik helemaal niet en nu jonges moete julie
maar gauw terug komen want der koome nu meis-
jes genoeg want nu heef keune lies en tieze leen
ook weer ieder een dogtertje en die van tieze leen
hat ut harts gebeuk met doope en lukasse wullem
is nu ook al dood en sjraar van fried zeine maan
heef met den hamer zo hart gehouwt dat de steel
der af vloog en nu heef hei al 14 daage onval en nu
jonges ga ik weer gauw naar bet en denk dan heel
veel aan jullie en hoop dat jullie allemaal gouw weer
trug kome en wens jullie vele  groete van jullie
eeenigliefhebbende Frenske.    FV. 
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Weet je nog van toen?
Een foto van leden van de studentenclub ‘Amico’ Deze foto is gemaakt  in 1961, toen zij in een

blokhut in Heibloem bij Roggel op kamp waren.
Bovenaan zien we, van links naar rechts: Ton
Wijnhoven; Piet Wijnhoven; Pierre Theelen; Lam-
bert Arts en Jan Verbong.
In de volgende rij: Martin Gommans; Henk Simons;
Albert Paulus; Wim in ’t Zandt; Pierre Jansen
(Pômpe Jan); Pierre Jansen (Pômpe Hand). Onder-
aan: Jan Poels; Ger Wijnhoven; Sjaak van Rijn; Jan
Clabbers; Huub van den Heuvel; Herman Schatte-
for; Herman Haanen en Harie Lommen.
 
Foto en namen uit boekje deel 3 Kent u ze nog….
De Veldense Kiêszek van Sef Janssen en Sjaak
Theelen.

Gezondheidscheck kan schadelijk zijn
Dit is een lastig onderwerp. Zeker in
een tijd waarin iedere senior zich
regelmatig laat onderzoeken door de
huisarts of zich soms zelfs laat MRI-
scannen. De marketing van met
name die MRI-scanbedrijven is nogal

fors: doe de gezondheidscheck en als er ook maar
iets te zien is, zien wij het. En dat is nu net de grote
valkuil.
 
In een Deense studie onder 200.000 personen blijkt
dat er geen verschillen zijn in bijvoorbeeld sterfte
tussen degenen die zich ieder jaar laten checken en
de groep die dat niet doet. Het probleem wat juist
opdoemt is, dat bij controles vaker andere proble-
men worden geconstateerd dan waarmee de patiënt
zich meldt. En dan gaan allerlei behandelingen

starten die vaak nutteloos, overdreven maar mee-
stal wel belastend zijn voor de patient.
In een groot aantal gevallen betreffen het afwijkin-
gen ergens in het lichaam, waar de betrokkene in
de regel geen enkel nadeel van ondervindt. Afwij-
kingen waar prima mee te leven is en ook niets te
maken hebben met overlijden op latere leeftijd.
Maar hoe meer onderzoek, hoe meer behandelin-
gen: want als je eenmaal weet dat er iets gevonden
is, wil je ook graag dat dat behandeld wordt. En dat
is niet handig.
Wat betekent dat dan? Helemaal niet checken? Nee,
natuurlijk niet, maar beperk de controle tot 1 spe-
cifiek onderdeel waarvan je het vermoeden hebt dat
er iets mis kan zijn: het hart, een ader, nieren en
ga niet mee in een top-tot-teen-controle.

Nieuws van de Dorpsraad
Als het financieel haalbaar is, verschijnt er begin
2013 weer een gemeentekalender. De KBO  ver-
meldt ook  weer de diverse activiteiten.
 
Er spelen nogal wat zaken in Velden die met ‘Ver-
keer’ te maken hebben. Denk daarbij maar eens aan
ontsluiting BMV, oversteek Rijksweg bij de verkeers-
lichten, Markt, Oude Venloseweg, Molendijk, Vilgert.
De Dorpsraad formeert een werkgroep en subgroep-
jes die met de knelpunten aan de slag gaan.
 
De Dorpsraad/winkeliers willen ook dit jaar graag
een feestverlichting in het centrum. De partijen
werken er hard aan om dit ook gerealiseerd te
krijgen.
 

 
Een 3-tal commissies
komt regelmatig bij
elkaar om te praten
met partijen over het

verbeteren van het Maasdal, Oost-West as (Maas-
BMV) en Praktische klussen ( Reiniging, IJkpunten,
zelfsturing).
 
Actie “Stop de inbreker” was een groot succes. Zie
elders in deze nieuwsbrief.
 
Iets door te geven aan de Dorpsraad bel of mail
even naar de Dorpsraad. telefoon/mailadres zie ook
de berichten in het  "Klokje"
 

Lekker fietsen
Fietsen is gezond, maar er komt misschien een
moment dat u wel een duwtje in de rug kunt gebrui-
ken. Dan is een elektrische fiets ideaal: zelf trappen,
maar veel minder zwaar. Wel zo prettig bij het

wegrijden, als er een heuvel op de route ligt of
wanneer uw bestemming eigenlijk net iets te ver is.
Op  www.kieskeurig.nl  vindt u het laatste nieuws
en actuele testresultaten.
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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@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  
Wil Scheffer Oriënterend bestuurslid 077-4722782  

 *Leden dagelijks bestuur    

Inloopmiddag op 24 oktober

Tijdens deze inloopmiddag bezocht door 30 KBO-
leden stond “slechthorendheid” centraal, de presen-
taties werden verzorg door KBO-voorlichter Lei
Thomassen en audiciën Ciske Post.
Slechthorendheid is een probleem dat bij ouderen
veel voorkomt, ongeveer 70% van de 70-plussers
is slechthorend.
Slechthorendheid kent vele oorzaken echter bij
ouderen is veelal sprake van ouderdomsdoofheid.
Aan het accepteren en het erkennen van het feit dat
men lijdt aan ouderdomsdoofheid gaat bij de
meeste mensen een periode van ontkenning aan

vooraf. Bij veel mensen ligt daarom in de beginfase
van de slechthorendheid de oorzaak altijd bij ande-
ren.
 
Tijdens de inloopmiddag kwamen diverse schema’s
en diagrammen voorbij die bij veel ouderen altijd
op elkaar lijken, de hoge tonen verdwijnen het eerst
gevolgd door storingen in de lagere frequentiebe-
reiken.
 
Aan slechthorendheid is veel te corrigeren met be-
hulp van de huidige moderne hulpmiddelen.
De technische vooruitgang gedurende de laatste
jaren is enorm, denk aan gehoorapparaten, aan
hulpmiddelen bij televisie en telefoon, aan wek- en
waarschuwingssystemen en aan moderne domati-
casystemen.
 
Echter de oplossing begint altijd bij de erkenning
van het probleem bij de patiënt zelf, vervolgens
dient de route er als volgt uit te zien: audiciën
(optioneel), huisarts, KNO-arts en opnieuw de au-
diciën.
 
Wanneer men nu met het slechthorendheid pro-
bleem geconfronteerd wordt is het zinvol naar de
wijzigingen van uw zorgverzekering 2013 te kijken.

Uit de bestuursvergadering van 7 november 2012
Het lijkt een gewoonte te worden: Frans Vousten
heeft er weer vier nieuwe leden bij gewonnen.

De inloopmiddag over Beter Horen werd goed be-
zocht. Naast prima informatie over hoorproblemen
en oplossingen daarvoor, was er ook (wat minder
interessante) aandacht voor het onderhoud van
hoorapparaten. Per 1 januari eindigt de aftrekmo-
gelijkheid van apparaten en batterijen via de inkom-
stenbelasting.  

We zijn naarstig op zoek naar een goede besteding
van de 10.000 Euro voor Seniorenfitness en naar
een geschikte plaats voor de aan te schaffen toe-

stellen. De bewoners van Rozen- en Blaeckhof
worden nauw betrokken bij deze zoektocht.
 
De voorbereidingen voor het Sintendrismatinee op
1 december en de Kerstviering op 11 december zijn
in volle gang.

Na het grote succes van afgelopen januari willen we
ook in 2013 een Nieuwjaarsreceptie organiseren in
de ‘Kiêsstolp’ en wel op woensdagmiddag 2 januari
tussen en 14.30 en 17.00 uur.
 
Ledenadministratie bij penningmeester Cor v/d
Zanden.
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Leuke cadeaux voor de aankomende mama en papa

Is uw dochter zwanger of wordt uw zoon vader? Dan
is het natuurlijk leuk om ze een cadeau te geven.
Maar wat zijn nu leuke cadeaus om te geven aan de
aankomende papa en mama? Wij geven een aantal
handige tips!
 
Geef iets persoonlijks
Geef iets wat vroeger van uzelf geweest is. Denk
bijvoorbeeld aan een oud ledikantje of wiegje wat
opgeknapt kan worden of speelgoed waar u vroeger
mee gespeeld hebt. Dat het van uzelf geweest is,

zorgt ervoor dat het extra waarde krijgt en uw zoon
of dochter dit extra speciaal zal vinden.
 
Een fotoshoot van de buik of baby
Er zijn heel veel fotografen die prachtige foto’s
kunnen maken van de zwangere buik van uw
dochter of schoondochter, samen met de aanko-
mende vader. Of geef een fotoshoot voor na de
bevalling, zodat alle generaties met elkaar op de
foto kunnen. De mooiste foto kunt u op canvas af
laten drukken of in een mooie fotolijst geven.
 
Iets leuks voor de babykamer
Koop of maak iets leuks voor de babykamer. Als u
heel creatief bent, zou u een mooi schilderij kunnen
maken. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de in-
richting van de babykamer. U kunt er natuurlijk ook
voor kiezen om een bijdrage te doen in de inrichting
van de babykamer door middel van een waardebon.
Er zijn tegenwoordig ook babykamers voor een
kleiner budget, dus ze kunnen het zo duur maken
als ze zelf willen.
 
Vraag wat ze graag willen hebben
Het kan zijn dat uw zoon of dochter graag nog een
specifiek cadeau willen hebben zoals een kinderstoel
of een babyfoon. Daarom is het altijd goed om even
te vragen wat ze graag zouden willen.
Met bovenstaande tips zou je in ieder geval al een
idee moeten hebben voor het cadeau!
 

De 'Vliegenzwam'
Veel senioren/ouderen gaan er bij mooi weer op uit
om te genieten van de natuur. Ook oktober en no-
vember zijn maanden waar in de natuur nog heel
veel is te zien. Denk daarbij maar eens aan de mooie
herfstkleuren in de randen van de bossen en de vele
soorten paddenstoelen.
Bent u afgelopen tijd vanaf Velden richting ‘Jagers-
rust’ gegaan, dan heeft u ongetwijfeld onder de
bomen tegen de graslanden van de familie van
Wijlick (Annahoeve) mooie met rood-witte stippen
gezien.
Het liedje over deze paddenstoel ‘De vliegenzwam’
staat veel mensen wellicht nog vers in het geheu-
gen. - Op een grote paddenstoel, rood met witte
stippen-
 
Enkele gegevens uit de Wikepedia over de
vliegenzwam
De vliegenzwam is een opvallende paddenstoel en
groeit vaak nabij de berk, tamme kastanje, eik, den,
beuk en spar.
De bekendste verschijningsvorm van de vliegen-
zwam is een donkerrode hoed met witte stippen. De
witte stippen zijn restanten van het algeheel om-

hulsel waarin de paddenstoel 'opgesloten' zat,
voordat hij uit de grond omhoog kwam. Deze
spoelen bij regenachtig weer vrij snel van de hoed.
Van het rode vlies op de hoed (het gedeelte van de
zwam dat het vergif - muscarine-  zou bevatten)
zou een vliegendodend middel kunnen worden ge-
maakt (een mogelijke verklaring van de naam
vliegenzwam).
Toch is de vliegenzwam minder giftig dan veel
mensen denken. Hij wordt al lang gebruikt door
verschillende volken, onder andere in Lapland.

 
In Nederland
valt de vliegen-
zwam onder de
werking van de
Opiumwet on-
danks het feit
dat er geen risi-
cobeoordeling 
heeft plaatsge-
vonden.
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Open Instuif 50+
Zaterdag 1 december 2012

‘Sintendriskermis’ dansmiddag | KBO Velden
van 14.00 - 18.00 uur in De Kiêsstolp

Met live-muziek 
van Midlife Combo
Vlotte dansmuziek
vanaf de jaren 50 tot 2012

in de pauze tombola 
met leuke prijzen

De aafval mand
As ik zondaags heej wel is fietse gaon
och dan zeen ik vanalles boete staon
jao dao hong ein mand naeve de waeg
en die mand die waas haos gans laeg.
 
Maar wat  nou ok ut aller ergste waas
want dao loog vanalles zoeë in ut graas
van fleskes,blikskes greun en ok roeije
dat is wat minse zoeë maar weggoeije.
 
Maar wetste wat ik ut nou gekste vond
ok glaas dat loog zoeë maar op de grond
en wae haet dat nou dan toch zoeë gefiks
die mand die hingt dao toch neet veur niks.
 
As geej is gaot wandele met kat of hond
goeij dan genne aafval heej op de grond
dus hald dan och fatsoen ok in eige hand
 goeij alle aafval dan in die aafval mand. 
Fr.Th.22-10-2012.

Voedsel
Wie absolute voedselveiligheid verlangt, lijdt hon-
ger.
 
Prof. Dr. M. Claessens

Veldens boek
De Stichting Vel-
dens boek heeft
afgelopen jaren
hard gewerkt,
om een boek over
Velden te maken.
Een boek- 464
bladzijden- met

vele wetenswaardigheden over Velden van toen en
nu. Ook diverse leden/overleden leden van de KBO
hebben meegewerkt om dit eindresultaat neer te
zetten.
Op 8 en 9 november 2012 presenteerden onze leden
Lei Geelen en Hay Lucassen – mooi en goed - het
boek aan de bevolking van Velden.
Verdere verkoop volg het ‘Klokje’.

Vriendschap
Wanneer heeft iemand waarde?
Waarom is men zo geliefd?
Vaak om hele kleine dingen,
een troostend woord, een belletje, een brief...
 
Bepaalde mensen echter,
die prikken door je heen.
Zit je iets dwars of voel je je niet lekker
dan zien ze dat meteen....
 
Luister naar wat anderen zeggen,
je kunt er veel van leren.

Vaak krijgen hun woorden pas later gestalte,
en je zult ze daarom extra waarderen!
 
Als je denkt iemand te “ kennen”
dan heb je het soms mis......
Blijf voorzichtig met je woorden,
wat erg belangrijk is....
 
Heb je je praatpaal eens gevonden,
wees er dan zuinig op.
Laat hem/haar je waardering blijken.           TvL.
 


