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Oog voor Senioren

Winter
Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.
 
 
En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw ligt is er hoop.

Nieuwjaarsreceptie gezellig druk

 
De nieuwjaarsreceptie is een vrij nieuwe activiteit
bij de KBO- Velden. Op 2 januari 2014 om 14.30
uur komen een 70-tal KBO- leden  - 10 personen
meer dan het vorig jaar- naar ‘De Kiêsstolp’ om de
nieuwjaarsreceptie bij te wonen. Voorzitter Ine
neemt aan het begin van de receptie de microfoon
en opent met een mooie toespraak deze receptie.
Ze begint met een oud nieuwjaars gedichtje , ‘Zalig
Niejjaor, de kat schiet haor, etc.’ Daarna geeft ze
aan dat ze ‘greuts ‘ is omdat ze voorzitter mag zijn

van onze prachtige vereniging. Zij dankt personen,
comités maar vooral het gehele vrijwilligerskorps.
‘Zónder dees vrijwilligers zoel ut neet gaon’ aldus
Ine. Met een luid applaus bevestigen de mensen in
de foyer dan ook deze uitspraak.
Voordat Ine de algemene wens ‘Zalig Niej Jaor‘ tot
alle aanwezigen uitspreekt, geeft ze aan dat je jezelf
met Nieuwjaar altijd wat mag wensen. Haar wens
is dat we als KBO-Velden dit jaar op onze eigen
kerstviering in december over een eigen ‘toneel-
gruupke‘ beschikken. ‘Talent zit er genoeg bij onze
vereniging’ merkt Ine op. Gegadigden kunnen zich
bij haar aanmelden.
Enkele andere zaken uit de toespraak vindt u on-
der ‘Van de voorzitter..' op pagina 2.
Onder het genot van een kopje koffie, een drankje
en een hapje, ontstaat aan de diverse tafels al gauw
een gezellig ‘onderonsje’. Veelvuldig wisselen
mensen van tafel en gaan gesprekken aan met
andere personen. De sfeer is goed, de tijd vliegt en
veel te snel is het 17.00 uur en zit de geslaagde
activiteit er op.                                                  -
                         
 
GvR.
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Veiligheid en fietsende ouderen
Langer mobiel
Er raken steeds meer fietsende ou-
deren gewond. Het grootste aantal
ongelukken bestaat uit een zoge-
naamde eenzijdige val. Slechts bij
een geringer aantal gaat het om een

botsing met een andere fietser of een voetganger
of een auto. De tendens van meer ongelukken is al
enkele jaren aan de gang waarbij de toenemende
vergrijzing en het langer mobiel blijven van de ou-
deren een rol speelt. Ouderen hebben in het verkeer
ook meer last van geluid en drukte.
 
Dragen van een helm
Het risico dat ouderen lopen bij een val is groter dan
bij jongeren omdat er eerder botbreuken en ander
letsel optreden. Ouderen hebben zelfs drie maal
zoveel kans op letsel dan jongeren volgens het
SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid). De meeste verwondingen lopen
ouderen op aan de bovenste ledematen door bij-
voorbeeld fracturen of kneuzingen van armen,
polsen of schouders. Ongeveer twintig procent van
de senioren raakt gewond met een open hoofdwond.
Uiteraard zou dat letsel veelal te voorkomen zijn
geweest door het dragen van een helm.
 
Spiegel op het stuur
Bij de eenzijdige val betreft het soms een botsing
met een verkeerspaal of vluchtheuvel of ander ob-
stakel. Gepleit wordt daarom om paaltjes en ande-
re niet uitdrukkelijk noodzakelijke obstakels te

verwijderen. Omdat ouderen ook vaak met een
onzekere balans over de weg gaan heeft de Fiet-
sersbond het idee gelanceerd om zijwielen te laten
monteren bij fietsen van ouderen waardoor zij beter
in evenwicht blijven. Een andere veelvoorkomende
handicap bij ouderen is het vastzitten van de nek-
spieren. Als die niet door regelmatig oefenen soepel
gehouden kunnen worden is een spiegel op het stuur
een goede oplossing.
 
In het ziekenhuis
Het aantal ouderen dat na een fietstochtje in het
ziekenhuis beland of overlijd na een fietsongeval
stijgt de laatste jaren dramatisch. Elk jaar komen
ruim drieduizend 55 plussers in het ziekenhuis te-
recht. Het totale aantal dat een fietsongeluk krijgt
is echter niet aan te geven omdat de fietsslachtoffers
bij de Spoedeisende Hulp niet apart worden geteld.
Tevens overlijden meer dan honderd ouderen na
een fietsongeluk waarvan de helft ouder is dan 75
jaar.
 
Velen nog rap op de fiets
En natuurlijk zijn er ook nog erg veel ouderen die
ook op hoge leeftijd nog rap op de fiets zijn en
zonder ongelukken vele kilometers maken. Fietsen
is immers gezond en houdt fit. Ook is mobiliteit voor
ouderen zeer belangrijk en is samen fietsen een
gezellige sociale activiteit.
 

Van de voorzitter…
In deze nieuwsbrief van januari een 2-
tal passages uit mijn nieuwjaarstoe-
spraak – zie ook pagina 1- van de KBO--
Velden op 2 januari 2014.
 
 

Beste minse: “Waat bin ik greuts det ik veurzitter
meug zien van dees prachtige vereiniging. Ein
vereiniging die laeft, wao men vur elkaar steit en
die bol steit van de activiteiten”.  

Beste minse: “2013 is alweer veurbej. Waat geit den
tied toch snel en waat zal 2014 ós bringe. Ik wins
óch allemaol vuel gezóndheid, leefde en gelök.
Gelök det vaak zit in hiéle kleine dinge. Want asse
tevreje is met waat ze haes, bis dich de riekste mins
op dees aerd”.
Laote weej d’r saame ein geweldig 2014 van make!
 
Ine Jacobs
Voorzitter.

Ledenmutaties 3e en 4e kwartaal 2013
Nieuwe leden: (vanaf 20 juni 2013): 
Dhr. Janissen Pater Verhaaghstraat 24 Velden; Dhr.
en Mevr. Mommertz-van Barendregt Berkenlaan 13
Velden; Dhr. M. Rutten De Krosselt 30 Velden; Mevr.
Hermans-van Giesen Oude Heerweg 137 Velden;
Dhr. A. van Bergen Lijsterweg 3 Velden; Dhr. L.
Brueren Merelweg 1 Velden; Dhr. en Mevr. Lens-
sen-Cuenen Oude Heerweg 56a Velden..
 
Overleden leden (vanaf 20 juni 2013):  
Mevr. Kuijpers-Hendrikx Oude Venloseweg 53 

Velden; Dhr. F. van Bekerom Groenveldsingel 195
Venlo; Dhr. H. de Swart Wederik 38 Velden; Mevr.
L. van Dijk-Heuvelmans Urselinenweide K 116
Grubbenvorst; Dhr. J. Verhaegh Oude Venloseweg
80 Velden; Dhr. H. Reijnders Schoolstraat 72 Vel-
den; Dhr. van Knippenberg Lepelaarstraat 2 Velden.
 
Leden afgemeld (vanaf 20 juni 2013): 
Dhr. en Mevr. Jacobs-Linders Barones Van Wijmar--
straat 23 uit Arcen.
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Gepensioneerden bewegen meer dan studenten

 
Worstelen met het bewegingsniveau
Uit een recent onderzoek blijkt dat veel mensen
worstelen met de hoeveelheid beweging die ze
krijgen en dat ze niet weten hoe ze dit op kunnen
krikken. Respondenten gaven aan 71 minuten per
dag bewust te bewegen. Het verschil tussen hoeveel
men denkt te bewegen en het daadwerkelijke be-
wegingsniveau is groot.
Van de studenten denkt 37% dat ze meer bewegen
dan dat ze daadwerkelijk doen. Bij de huisvrouwen
is het omgekeerde waar, hiervan denkt 47% dat ze
minder bewegen dan dat ze daadwerkelijk doen.
Van alle respondenten gaf 10% aan nooit bewust te
bewegen
 
Bewust bewegen?
Wat men onder bewust bewegen verstaat verschilt
nogal. Bewegen in en om het huis wordt door 43%
als bewust bewegen gezien. Recreatief sporten,
zoals een stukje fietsen of wandelen wordt door 42%
als bewust bewegen gezien. Opvallend is dat meer
mannen dan vrouwen sex opgeven als bewuste

beweging.
Ook de hoeveelheid calorieën die bepaalde activi-
teiten verbranden wordt vaak verkeerd ingeschat.
Tijdens het tuinieren of het stofzuigen verbrandt
men veel meer calorieën dan men denkt.
 
Wie beweegt het meest?
Over het algemeen bewegen mannen minder dan
vrouwen. Samen met de huismannen bewegen de
huisvrouwen het meest. De studenten en fulltimers
laten het afweten. Gepensioneerden zitten in de
middenmoot als het op hoeveelheid beweging
aankomt.
 
Waarom beweegt men niet?
Van alle respondenten geeft 16% toe niet te bewe-
gen omdat ze te lui zijn. Veel mensen weten ook
niet dat er in het dagelijks leven veel bewust kan
worden bewogen. Een andere reden voor het niet
bewegen is spier- en gewrichtspijn. Van de respon-
denten gaf 75% aan wel eens last te hebben van
spierpijn. De helft hiervan zegt dat spierpijn hun
ervan weerhoudt om te gaan sporten, 25% geeft dit
zelfs op als reden voor het stoppen met sporten of
bewegen.
Bij spier- en gewrichtspijn maakt 13% van de Ne-
derlanders gebruik van een spiergel om de spieren
en gewrichten te genezen. Deze middelen zorgen
met natuurlijke bestanddelen voor een bevorderde
doorbloeding en het herstel van de spieren. Het
warmtecomponent zorgt voor een ontspannen ge-
voel.
 

Geld verdienen voor uw kleinkind met een spaardeposito
Opa’s en oma’s wor-
den geacht de klein-
kinderen een beetje te
verwennen. Bij u
mogen ze wél kiezen
wat ze ’s avonds willen
eten, mogen ze langer
opblijven dan thuis en

vervelen ze zich nooit.
 
Hoge rente
Ook wilt u ze nog wel eens iets extra’s toestoppen.
Als u uw kleinkind graag iets meer wilt geven, denk
dan ook eens aan een spaardeposito. Bij een
spaardeposito zet u uw spaargeld vast voor een
bepaalde periode. Het geld dat u op een spaarde-
posito zet is niet vrij opneembaar, maar hier staat
tegenover dat u een hogere rente ontvangt.

Stel, u zet een geldbedrag vast voor een periode
van tien jaar. De rente die u over dit bedrag ontvangt
loop al snel op tot 3,5%. Bij een geldbedrag van
2500 euro ontvangt u na tien jaar bijna 900 euro
aan rente. Dit geld kan uw kleinkind bijvoorbeeld
gebruiken als hij of zij op zichzelf gaat wonen, een
eerste auto gaat kopen of een laptop nodig heeft
voor school.
 
Vergelijk spaardeposito’s
Op het moment verschillen de rentes die u bij een
spaardeposito krijgt nogal. Het is daarom raadzaam
om eerst spaardeposito’s te vergelijken, voordat u
uw keuze maakt. Op www.spaardepositovergelij-
ken.nl kunt u kijken waar u de hoogste rente ont-
vangt over uw spaargeld. Zo weet u zeker dat u het
maximale uit uw spaargeld haalt!
 

Ontspanningsmiddag KBO-Arcen
De KBO-Arcen organiseert op dinsdag 11 februari
2014 een gezellige ontspanningsmiddag met mede-
werking van buutreedner Pierre van Helden.

Leden van de KBO-Velden zijn van harte welkom.
De middag is in het gemeenschapshuis van Arcen,
begint om 14.00 uur en de entree bedraagt € 5,-.
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Inloopmiddag over dementie en euthanasie interessant en
goed bezocht
Op 26 november 2013 nemen 40 personen deel aan
de inloopmiddag van de KBO Velden. Onderwerp
deze middag is: ‘Rondom het sterven van
dementerenden’
De heer René Smeets, oud-Veldenaar, is bereid om
deze middag voor ons te verzorgen, daar hij al
geruime tijd nauw betrokken is bij dit onderwerp als
SCEN-arts.
SCEN staat voor: Steun en Consultatie Euthanasie
Nederland en de term is eenvoudig te verklaren: het
betreft een arts die een second opinion doet bij een
euthanasie-aanvraag van een patiënt bij de huis-
arts. Deze moet dan een SCEN-arts consulteren die
nagaat of alle wettelijke regels in acht genomen zijn.
Het heeft 30 jaar geduurd voordat in 1998 de eerste
euthanasiewet werd ingevoerd, met heel veel regels
die beide artsen nauwgezet dienen na te leven.
Er worden in Nederland jaarlijks ongeveer 3500
verzoeken ingediend voor euthanasie.
De artsen moeten kijken of er sprake is van on-
draaglijk en uitzichtloos lijden. Bovendien moet de
patiënt wilsbekwaam zijn, dat wil zeggen, dat hij
met zijn volle verstand deze beslissing genomen
heeft.
 
Naast euthanasie bestaat de palliatieve sedatie,
waarbij de patiënt in de allerlaatste levensfase ge-
holpen wordt met sterven door hem/haar in een
diepe slaap te brengen evt. gecombineerd met een
vorm van pijnstilling.
 
De discussie spitst zich toe op euthanasie bij de-
mentie. De heer Smeets onderscheidt drie verschil-
lende vormen van dementie:
-de ziekte van Alzheimer, waarbij een vervetting
tussen de hersencellen ontstaat, gepaard gaande
met geheugenverlies en het niet meer herkennen
van personen, deze mensen gaan als het ware terug
naar de kinderleeftijd.
-de vasculaire of vatendementie, die ontstaat door
bloedingen in de hersenen bv. na een fiks hersen-
infarct . Kenmerkend bij deze vorm is dat de patiën-
ten ‘s morgens vrij helder kunnen zijn en ’s middags
vaak  weer terugvallen in een afwezigheid.
-en dan hebben we nog de Lewy body dementie:
een achteruitgang van kernen in de hersenen ge-
paard gaande met de aanwezigheid van een aantal
verschijnselen van de ziekte van Parkinson:, wanen,
hallucinaties en vergeetachtigheid. Deze vorm is
moeilijk te behandelen met medicijnen!
Wat de laatste jaren zorgen baart, is het stijgende
aantal jong-dementerenden, zo tussen de 30 en 40

jaar, waarbij meestal een erfelijke component is vast
te stellen. Oudere mensen (tussen 80 en 90 jaar)
hebben veelal een mengbeeld.
Dementie is zeker in de beginfase zeer beangstigend
voor de patiënt: verwarring, niet meer weten waar
bv. de sleutels gebleven zijn, op de vreemdste
plaatsen dingen verbergen, en de klemmende
vraag: moet ik het huis uit?
 
Veel mensen vinden dementie uitzichtloos en een
vorm van ondraaglijk lijden. Zodra de eerste ver-
schijnselen zich voordoen geven ze aan niet verder
meer te willen leven als het lijden echt ondraaglijk
wordt. Probleem is dan dat ze op dat moment naar
alle waarschijnlijkheid niet meer wilsbekwaam zijn
en hun wens dan niet meer kunnen bekrachtigen.
In die situatie zou euthanasie wettelijk niet mogelijk
zijn. 
Voor patiënten die in zo’n situatie euthanasie willen,
is de aanbeveling van de wet om een dagboek bij
te houden. Dit in verband met de wilsbekwaamheid.
De huisarts moet op de hoogte zijn van die wens en
de patiënt moet dat meerdere keren aan zijn huis-
arts verteld hebben, die dit dan ook vastgelegd moet
hebben. Als de patiënt niet meer verder kan of wil,
wordt de SCEN-arts ingeschakeld. Door het regel-
matig vastleggen van een euthanasieverklaring is
het verzoek beter te beoordelen als de patiënt het
zelf niet meer kenbaar kan maken. Bijvoorbeeld bij
een plotselinge verslechtering van het bewustzijn of
het verlies van communicatie. Wanneer kort tevoren
de patiënt nog wilsbekwaam was, ook al was hij of
zij dement, en langdurig al te kennen had gegeven
dat bij verslechtering hij of zij euthanasie verkoos,
wordt dit alsnog gehonoreerd. Dit zijn dus uitzon-
deringen.
Ook bij psychisch lijden komt euthanasie voor, maar
wordt dan met terughoudendheid in zeldzame ge-
vallen toegepast.
Hierbij wordt door psychiaters vaak gesproken van
een nog niet uitzichtloos proces!
 
Er zijn goede ontwikkelingen in de verzorging van
dementerenden, zoals een mentorschap.
In hospices ondersteunen en begeleiden professio-
nals en vrijwilligers de stervenden.
Het Alzheimer café is een hele goede ondersteuning
voor de mantelzorgers.
 
W.S.
 

Herinner je gisteren.  Droom van morgen. Maar leef vandaag.
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Weet je nog van toen?

Deze foto is een kopie van een foto uit een album
van museum ‘ de Hansenhof’
 
Op zaterdag 14 mei 1977 viert voetbalvereniging
IVO haar 60 jarig jubileum. Voor aanvang van de
huldigingswedstrijd IVO tegen de oud- Internatio-
nals - met o. a. Frans Körver, Roel Wiersma, Pummy
Bergholz en Fons van Wissen- heet voorzitter Theo

Lommen de burgemeester mevrouw Van Soest-
Jansbeken van de gemeente Arcen en Velden van
harte welkom. Op de foto ziet u verder ook Hay de
Swart, André Zeelen en Cor Vosbeek. Achter Theo
Lommen nog half zichtbaar Sraar Duyf. De burge-
meester verrichtte in deze jubileumwedstrijd ook de
aftrap.
 

Verkeersmaatregelen en bouw BMV 'De Vilgaard'
Op dinsdag 10 december 2013 organiseert de
Dorpsraad Velden samen met de gemeente Venlo
een informatieavond.
Een 90-tal belangstellenden bezoekt deze avond. In
het kort een aantal zaken die voor de KBO-leden
van belang zijn:
 
Rotonde Rijksweg/ Markt/ Schandeloseweg 
Aanleiding tot verkeersmaatregelen is de nieuwe
BMV. Ervaring is dat rotondes veiliger zijn. Er komt
een vrijliggend fietspad met voorrang. Oostzijde
(zijde Bouten) dubbelzijdig fietspad. Veilige voet-
gangers oversteken (3 stuks VOP’s) in voorrang en
in 2 etappes. Totaal vervallen 18 parkeervakken. Er
komt een vervolggesprek. Planning uitvoering eind
2014.  

 
Ontsluiting BMV
Doorsteek voor voetgangers/fietsers nabij huidige
glascontainer parkeerplaats. Snelheidsremmende
maatregelen Schandeloseweg. Planning uitvoering
voor het einde van het jaar 2014.
 
Voortgang bouw BMV
In de vorige nieuwsbrieven geven we aan dat de
aannemer failliet is en dat een ander bedrijf –Adri-
aan van Erk- dit bedrijf wil overnemen. Overname
heeft plaatsgevonden en beperkt zijn er bouwwerk-
zaamheden uitgevoerd. Een planning welke vertra-
ging is opgelopen en wanneer het werk wordt op-
geleverd is nog niet beschikbaar.               GvR.
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Nieuws van de Dorpsraad
Onverhard pad tussen Rozenhof en Stapperstraat.
Vooral in de zomerperiode maken veel senioren/
ouderen gebruik van het pad achter de school. Bij
slecht weer ontstaan plassen op dit pad. Dit is niet
aantrekkelijk voor mensen die hier regelmatig ge-
bruik van maken.  De werkgroep praktische klussen
van de Dorpsraad heeft dit aan de gemeente ken-
baar gemaakt. Op donderdag 19 december 2013
belooft de gemeente dat ze in het voorjaar het pad
afschrapen en het pad voorzien van andere – bete-
re-  verharding. Attentie: Een en ander volgen.
 
Burgerinitiatief. 
Ongetwijfeld heeft u gehoord van burgerinitiatief.
De gemeente bezuinigt en ziet heel graag dat bur-

gers initiatief nemen om de leefbaarheid  te bevor-
deren in de straat/wijk waar ze  wonen.  Dat kan
van alles zijn. Van zwerfvuil opruimen tot het 
houden van een feestje met de buurt op een  bin-
nenpleintje. Enkele KBO-leden in de Scholtisstraat
vinden het mooi om rond de kerstdagen op de gevel
bij de voordeur een kerstversiering aan te brengen.
Verder bij de voordeur enkele planten in een
bloembak.  Een goed initiatief. Op de foto ziet u het
mooie resultaat.
 
Waarschuwing voor de dief !
Voordat je het weet ben je de dupe. Je betaalt aan
de kassa en iemand staat achter je en kijkt mee
welke pincode je intoetst. Als je buiten bent krijg je
een stootje en je valt of er wordt een andere me-
thode toegepast. Op dat moment wordt je porte-
monnee weggehaald. Als je thuiskomt merk je pas
een en ander. Een korte tijd later is er geld van de
bank gehaald. Dit overkomt enige tijd geleden en-
kele ouderen uit Velden. De dorpsraad en het be-
stuur van de KBO waarschuwt iedereen er voor te
zorgen dat hij/zij de hand of iets anders voor het
automaatje houdt als de pincode wordt ingetoetst.
Ook het wegstoppen van de portemonnee op een
veilige plaats is belangrijk. De dief volgt - meestal
- nauwlettend de kwetsbare ouderen.
 
GvR.

Samenstelling bestuur op 1 januari 2014
Ine Jacobs Voorzitter 077-472 9057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice-voorzitter 077-472 1201 jovankeeken@planet.nl
Marie José Peters Extern secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Intern secretaris 077-472 1797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d. Zanden Penningmeester* 077-472 1334 hondorado@online.nl
Bep Felten Bestuurslid 077-4721527   
Chrit Janssen Bestuurslid 077-472 2968 chritjanssen@ziggo.nl
Wil Scheffer Bestuurslid 077-472 2782 jw.scheffer@home.nl
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064   
Gerda Driessen Aspirant bestuurslid 077-472 1467 haiengerdadriessen@ziggo.nl
Ger Peeters Adviseert het bestuur 077-472 1422 gerpeeters@home.nl

Uit de bestuursvergaderingen van 4 december 2013 en   
8 januari 2014
In de eerste vergadering stonden gehouden en
komende activiteiten centraal. Verder ging het toen
vooral over de voortzetting van de open eettafel op
dinsdag in de Rozenhof als KBO-activiteit.
In januari waren er weer drie nieuwe leden te
melden.
We zijn nog steeds op zoek naar een webmaster.
In februari hopen we –zo mogelijk met andere KBO’s
uit de gemeente Venlo- een politieke bijeenkomst
te kunnen beleggen ter voorbereiding op de raads-
verkiezingen van maart.

In februari hervatten we de gesprekken met de
vrijwilligersgroepen. Het eerst worden de kieners en
de biljarters/kaarters uitgenodigd.
We zijn gestart met de voorbereidingen voor de
jaarvergadering. Onze financiële situatie is zodanig,
dat we de contributie over 2014 nog niet hoeven te
verhogen. Elders in deze Nieuwsbrief vindt u de
datum, waarop de contributie wordt geïncasseerd.
De eerste open eettafels op dinsdagmiddag in de
Rozenhof onder regie van de KBO zijn positief ver-
lopen. Er staan 2 personen op de wachtlijst.
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Windows XP
Windows XP gaat op 8
april 2014 met pensi-
oen. Microsoft stopt
die dag met de onder-
steuning van dit bestu-
ringssysteem. Windows
XP krijgt na die datum
geen beveiligingsup-
dates meer en wordt

niet meer gerepareerd en verbeterd. Daardoor kan
het systeem doelwit van criminelen worden. Het is
daarom na 8 april 2014 niet meer veilig om met een
XP-computer te internetten.

Wat kunt u doen als u nog computert met XP? Het
belangrijkste advies: wacht niet tot 8 april, maar
bedenk nu al wat u gaat doen.
 
Welke mogelijkheden hebt u:

Kan: doorgaan zonder internet
Als u de XP-computer afsluit van internet, kunt u er
mee blijven werken. Maar u kunt niet meer inter-
netten, e-mailen, surfen, facebooken of skypen.
Kortom, allerlei zaken waarvoor een internetverbin-
ding nodig is, stoppen.
Wat u wel kunt overwegen: u gebruikt een tablet of

smartphone voor e-mail, internet en skype. Uw
XP-computer gebruikt u voor de rest, zoals brieven
typen en printen.
Let er wel op dat u echt geen verbinding meer hebt
met internet!

Doen: een nieuw apparaat kopen (of nieuwe
Windows-versie installeren)
Het verstandigste dat u kunt doen is een nieuw
apparaat kopen. U hebt de volgende mogelijkheden:
een computer met Windows 8.1 (pc of laptop)
een computer van Apple (pc of laptop)
een tablet, zoals een iPad of Samsung Tab
Kunt u geen afscheid nemen van uw trouwe bakkie?
Misschien kunt u op uw huidige computer een
nieuwe Windows-versie zetten. Dat is geen eenvou-
dig klusje, maar op sommige XP-computers is het
mogelijk.

Niet doen: doorgaan met internet
U kunt gewoon doorgaan met internetten, niets
houdt u tegen. Maar we raden het u ten stelligste
af. U loopt hoge veiligheidsrisico’s.
 
Daarom: stop uiterlijk 8 april 2014 met inter-
net op Windows XP.

Sintendrismatinee op 30 november 2013 weer een succes!
Om 14.00 uur is iedereen er weer klaar voor: Chrit
en Cor aan de entreetafel, de orkestleden op de
bühne met de instrumenten in de aanslag en de
dansliefhebbers in de zaal. Twee prijzentafels zijn
goed gevuld voor de tombola, waarvoor onze har-
telijke dank aan de sponsors en aan de vrijwilligers
die dit toch maar weer mooi voor elkaar hebben.
Tot slot is er onze enthousiaste voorzitter Ine die
het  openingswoordje doet en iedereen op de vloer
vraagt voor de eerste dans. Daarna gaan de beentjes
van de vloer en er wordt ijverig gedanst op de
vrolijke live-muziek van de mannen van  het Midli-

fe Combo, die inmiddels
al voor de 11e keer onze
muziek verzorgen. Alles
komt aan bod: Foxtrot,
Tango, de Engelse en de
Weense Wals, Losse
Polka  en zelfs de Mazur-
ka wordt gedanst. Het is
gezellig druk met 67

mensen die genieten van de mooie muziek, het
dansen en van een ‘onderonsje’. Onze bescherm-
vrouwe draait ook een aardig dansje mee. Het
verheugt ons dat er een aantal niet-Veldenaren
aanwezig zijn (met dank aan Bep voor deze in-
breng!). Ja, de dansliefhebbers zijn hier op de
juiste plek, dus zeg het voort! In de pauze is er volop
ruimte voor de Line dance Combia en het is mooi

om te zien hoe de voeten worden neergezet op de
dansvloer. De dansers tellen hun passen en genieten
zichtbaar van elke beweging.
Om 15.00 uur is het tijd voor de traditionele tom-
bola en ook dit jaar is er weer een 'veilingstuk', een
mooi poppenwiegje voorzien van bekleding en
beddengoed. Dit wiegje wordt bij opbod verkocht.
Twee opa’s gaan de strijd aan en uiteindelijk brengt
het slechts € 17,- op. De tombola met 53 gevari-
eerde prijzen verloopt prima. Het blijft altijd span-
nend: is het mijn kleur, is het mijn nummer en zit
er een prijsje bij voor mij??? Mede door deze tom-
bola komen we uit de kosten en kunnen we onze
senioren deze gezellige dansmiddag aanbieden. Na

de tombola is er weer
de ruimte om te dansen
en te praten en zo loopt
het al snel tegen de klok
van 18.00 uur, het
einde van een gezelli-
ge, ontspannen dans-,

kijk-en praatmiddag. Deze middag moeten we in
ere houden, dus mensen, kom allemaal terug op 19
juni 2014, dan dansen we weer verder op het Ker-
mismatinee. 
Dank aan de organisatie, aan de vrijwilligers en aan
het Midlife Combo.
 
M.J.
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Contributie KBO-Velden over het jaar 2014
Het bestuur van de KBO Velden is voornemens de
contributie voor onze leden over het jaar 2014 on-
gewijzigd te laten. De contributie zijnde € 21,- per

persoon wordt op 10 februari aanstaande van uw
rekening afgeschreven.
De penningmeester.

Kerstviering 2013 sfeervol en heel plezierig 
Als er in totaal 162 KBO-leden tevreden en met een
heel mooi gevoel over de kerstviering naar huis
gaan, dan kun je zeker stellen dat de activiteit ge-
slaagd is.
De Kerstman begroet op dinsdag 10 december 2013
iedereen persoonlijk bij binnenkomst met een
vriendelijk woordje of met ‘Ho, Ho, Ho’.
Om 14.30 uur opent voorzitter Ine Jacobs met haar
welkomstwoord de kerstmiddag in 'De ‘Kiêsstolp’.
Daarna is de bühne vrij voor de Kerstman, het
koortje en Henk Geelen met zijn accordeon. Zij
brengen samen kerstliedjes ten gehore die iedereen
in de zaal kent en volop meezingt. Tussendoor
worden gedichten en een kerstverhaal van Godfried
Bomans door Ine en Truus Hafmans voorgelezen.
Na deze inleidende zang en teksten komt de toneel-
groep 60+ uit Horst met een toneelvoorstelling.
Pastoor en zijn huishoudster Marie spelen -met de
nodige humor- een belangrijke hoofdrol in ‘De
verrassing van pastoor’. In het kort komt het op het
volgende neer: Pastoor heeft zonder medeweten
van Marie de oude kerstgroep weggedaan. Huis-
houdster Marie is daar niet zo gelukkig mee. Pastoor
regelt echter een geheel nieuwe –levende- kerst-
groep. Pastoor en Marie brengen een voor een de
nieuwe beelden en dieren op het toneel. Als ze
samen weer even weg zijn om een nieuw figuur te
halen, spelen de beelden en de dieren hun eigen rol
in het humoristische kerstverhaal. De mensen in de
zaal genieten volop van wat er allemaal te zien en
te horen is op het toneel. In de pauze kan iedereen
even bijkomen en een drankje nuttigen. 

Na de pauze vertelt een mevrouw van de toneel-
groep uit Horst haar kerstverhaal van ‘toen’ ge-
plaatst in deze huidige tijd. Daarna komt ‘Sjang’ van
de toneelgroep uit Horst alleen op het toneel. Hij
voert elke dag eendjes in een vijver bij het ‘Moel-
beerenbos’ in Horst. De eendjes zijn in dit geval -zo
geeft hij aan- de mensen in de zaal . Hij strooit dan
ook regelmatig stukjes brood die hij in een papieren
zak heeft zitten, in de zaal. Hij vertelt tussendoor
zijn verhaal over zijn nieuwe ‘liefde’ Bertha die hij
in de bus op de Lourdesreis leert kennen. Ook gaat
hij deze middag trouwen -heeft hiervoor alleen een
nieuwe ‘slieps’ gekocht- en hij verheugt zich op de
trouwmis, het feest en de eerste keer met Bertha
het bed te delen. In het verhaal van ‘de nieje alde
opa’ passeren ook allerlei andere herkenbare zaken
en gebeurtenissen over Bertha, de kinderen en de
kleinkinderen de revue. Hij sluit af met iets wat hij
als kwajongen ook regelmatig deed: een papieren
zak opblazen en deze met de hand laten knappen.
‘ Mit enne alde zak kunde toch nog lol hebbe’ aldus
Sjang.
Daarna is er een goed verzorgde koffietafel, die door
de mensen van Het Wapen van Velden en met hulp
van diverse vrijwilligers van de KBO spoedig gere-
geld is.
Bij het slotwoord met gedicht dankt Ine alle vrijwil-
ligers van de KBO en iedereen die heeft meegewerkt
aan deze mooie kerstviering.
 
GvR


