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Oog voor Senioren

Energie aanbieding aan KBO-leden
In maart ontvingen veel KBO-leden
van de Nederlandse Energie Maat-
schappij een ledenaanbieding voor
een voordelig energiecontract. U als
lid bent niets verplicht: u mag de
leverancier kiezen die u wilt.

 
Een tip die meer dan de moeite waard is, is de
energieprijzen tussen de vele leveranciers zelf – of
door uw kinderen- te vergelijken. Via de zoekma-
chine op internet toetst u in: ‘prijsvergelijking
energie’. Vul naast uw postcode het jaarverbruik in
dat u globaal verbruikt. Het duidelijke lijstje laat de

diverse prijzen van de diverse leveranciers op een
rij zien. Is uw eigen leverancier toch wel duur, bel
of mail eens en geef aan dat andere leveranciers
toch gunstigere tarieven hanteren. Een of 2 mailtjes
of telefoontjes levert dikwijls al veel gunstigere
tarieven voor u op.
Los van het bovenstaande nog het volgende:
Het bestuur van de KBO-Velden keurt overigens niet
goed dat de KBO-Limburg adressen van de leden
verstrekt aan derden. Het bestuur maakt dit schrif-
telijk kenbaar aan KBO-Limburg.
 
GvR.

Voorjaarsreis KBO-Velden
Dinsdag 27 mei 2014 is de
voorjaarseis van de KBO--
Velden. We brengen een
bezoek aan de Sallandse
Heuvelrug en maken vanaf
Ommen een boottocht over
de Overijsselse Vecht.

Opgave voor deze reis is op dinsdag 6 mei 2014
tussen 13.30 en 14.00 uur in ‘De Kiêsstolp’.
De rest van de informatie vindt u op bijgevoegd
informatieformulier.
Belangstelling? Reserveer alvast de datum dat u zich
dient op te geven.

Entreekaarten Zoo Parc Overloon voor slechts €8,-
Ook dit jaar geeft de directie van Zoo Parc Overloon
onder andere de KBO-Velden de kans om tegen een
speciaal tarief een bezoek te brengen aan het Zoo
Parc. We kunnen tijdelijk entreekaarten bestellen
voor €8,- per persoon.
De reguliere entreeprijs bedraagt €17,- voor vol-
wassenen en € 14,50 voor kinderen. 

De kaarten zijn door iedereen: kinderen, volwasse-
nen en 65-plussers te gebruiken en hebben een
onbeperkte geldigheidsduur.
Tot en met 27 mei 2014 kunt u als KBO-lid deze
kaarten -zoveel als u wilt- bestellen bij Ger van
Rensch, telefonisch 077 472 1797 of via e-mail
ghrenschv@kpnplanet.nl
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Van de voorzitter…..
In onze  Nieuwsbrief van maart heb ik uitgebreid
gesproken over het belang van ledenwerving. Het
zou fijn zijn als ieder lid één nieuw lid zou aandra-
gen.   
De eerste schapen zijn over de dam!
Op mijn oproep om namen en adressen van moge-
lijke nieuwe leden door te geven hebben 2 leden
gereageerd. Dank u wel daarvoor. Onze ledenwer-
vers, Frans Vousten en Wil Scheffer, gaan deze
kandidaten benaderen.  Maar……als er een schaap
over de dam is volgen er meer!  Nu de rest nog.
U dus!
Geef naam en adres van een familielid, buurman,
buurvrouw, kennis, vriend of vriendin door aan een
van onze bestuursleden.
Of mail naar: voorzitter@kbovelden.nl.
Vol verwachting klopt ons hart!

GEWOON DOEN!

 
Ine Jacobs
Voorzitter

Heeft u ook een AMO (Actueel Medicatie Overzicht)?
Een folder die tot stand is gekomen in
samenwerking tussen Cohesie- Huisart-
senvereniging Venlo, VieCurie- Regio-
naal ziekenhuis Venlo/Venray en de
Apothekers- Limburgse Apothekers
Coöperatie geeft het volgende aan:

 
Vraag om een AMO bij uw apotheek.
Heeft u een afspraak bij uw huisarts of in het zie-
kenhuis, dan is het voor uw eigen veiligheid belang-
rijk dat uw (huis)arts weet welke medicijnen u ge-
bruikt. Natuurlijk staan hierover in uw zorgdossier
al veel gegevens, maar toch kunt u zelf ook veel
doen om uw behandeling nog veiliger te maken en
vergissingen te voorkomen.
Een Actueel Medicatie Overzicht, kortweg AMO, is
hierbij een handig hulpmiddel. U kunt dit aanvragen
bij uw apotheker. Uw (huis)arts kan in dit overzicht
lezen welke medicijnen u gebruikt, in welke sterktes

en hoeveelheden en welke allergieën u eventueel
heeft. Zo helpt u uw arts om de juiste beslissingen
te nemen over uw behandeling.
 
Denk daarom aan het volgende:
Weet welke medicijnen u gebruikt en vertel dit aan
uw apotheker en arts.
 
Meld allergieën aan uw apotheker.
 
Vertel het uw apotheker wanneer u een verminder-
de nier-of leverfunctie heeft.
 
Neem uw AMO altijd mee naar uw afspraak!
 
Het is uw verantwoordelijkheid dat veranderingen
in uw medicijngebruik worden doorgegeven aan uw
apotheker.
 

‘Korenmiddag’ in Belfeld
Op woensdag 14 mei 2014 om 13.30 uur is er in
Gemeenschapshuis ‘De Hamar’ aan het Hamarplein
2 te Belfeld een ‘Korenmiddag’. De Regio Peel en
Maas faciliteert elk jaar een ‘Korenmiddag’ voor
zangkoren.
Er treden dit keer 6 koren op met in totaal 185

personen en er zijn  240 plaatsen beschikbaar. 
Komt u met een groepje dan graag vooraf even
aanmelden.
De Regio organiseert deze middag in samenwerking
met het Seniorenkoor ‘St. Urbanus’ uit Belfeld.
 

Zomerzon
De zomerzon in je hart heb je
Als je elke morgen verwonderd kunt zijn
En dankbaar kunt zijn voor het licht van de dag
 
Als je juicht omdat je ogen zien
Als je benen lopen, je handen tasten
Als je zingt omdat je hart klopt!
 
De zomerzon in je hart heb je
Als je weet dat je leeft

Als je beseft dat vandaag de eerste dag is
Van de rest van je leven.
 
De zomerzon in je hart heb je
Als je een verse kijk hebt op mensen en dingen
Als je nog kunt lachen
En genieten van de kleinste dingen
En van de gewoonste bloemen op je levensweg!
 
Dichter onbekend
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Bewegen voor lichaam en geest
Wereldwijd bewegen mensen steeds
minder, jong en oud, over de gehele
levensloop dus.
 
 
Oorzaken hiervoor zijn onder andere
de beschikbaarheid van de auto,
waardoor mensen minder lopen en
fietsen, en de sociale media waardoor

men er minder 'op uit' hoeft te gaan. Ook overge-
wicht komt steeds meer voor en ook dat leidt tot
minder bewegen.
De groeiende inactiviteit is alarmerend omdat licha-
melijke activiteit belangrijk is voor lichaam en geest.
Door te bewegen verklein je de kans dat je hoge
bloeddruk en hart- en vaatziekten krijgt, maar ook
suikerziekte type 2. En dat zorgt er weer voor dat
je minder kans hebt op het krijgen van dementie.
 
Gaan onze hersenen ook beter werken als we meer
bewegen?
Bij mensen -jong en oud- die lui zijn geworden, blijkt
dat inderdaad het geval. Als zij weer gaan bewegen,

dan verbeteren met name de “executieve functies”
van onze hersenen:
Het vermogen tot initiatief nemen, zaken plannen,
impulsen beheersen en zelfregulatie. Allemaal
functies die we nodig hebben om zelfstandig te
functioneren.
We weten nog niet of bewegen ook het geheugen
en andere verstandelijke vermogens bij mensen met
dementie verbetert. Wat we wel weten is hoe slecht
het is voor mensen met een dementie om niet te
bewegen, zowel voor hun lichamelijke als hun
mentale fitheid.
Dus: ga naar iemand toe in plaats van hem te bellen
of te sms'en. Pak de fiets, in plaats van de auto of
de bus. Zorg dat je niet te dik wordt, dan is bewegen
fijner. 
Zorgt U voor iemand anders die het allemaal niet
meer zelf kan? Help diegene dan ook om lichamelijk
actief te blijven.
 
Prof.dr. Erik J.A. Scherder
Vrije Universiteit, klinische neuropsychologie, Am-
sterdam

Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 16
van 15 Juni - 30 Juni 1948
 
 
Liefe jongens
 
Ik ben zondag naar marieke van num-

weege gewees en ut was beestig mooij en twan van
driene drees was een knappe duvel zeg mein zuster
maar ik vond hem niet zo leuk want hei hat helemaal
geen staart en der was een heel gat met jonge
duvels en joepie van de koster zei dat dat een heele
boch was en hai van tei van de boed die was de paus
maar ik kon hem eers niet zo leuk was hei en jeu
van kornet van de 12 apostele was daags daarvoor
op de reepetizzie verduzelt gesmeete en die heef al
veertien daage de sterre van marieke gezien en
schreurs sjang van de velgerd heef zig met zein
plavuis in de zaach gehouwd en toen is hei veertien
daage voor opvoeding naar ut zieke huis gemoete
en als jullie terug koome uit indieje en jullie moete
op reis dan gaan jullie maar naar anna en marieke
verbeek die ginge smorges om 8 uur naar boksmeer
en smiddags om half drie hadde ze pas de egte goeije
trein gevonde en toen ging ut van zelv en o jonges
de weg is bei ons ut voorig jaar zo prachtig gemaak
dat ut heel erch warm is geworden allemaal de ter
bei ons is gaan dreive en toen ben ik een heele
middag kweit gewees en ze wiste gaar niet waar ik

was en toen is ut hele dorp naar mei gaan zoeke en
toen vonde ze me savons laat want ik was met mein
laarzen gans in de ter weggezak en toen kwam mein
vader met een reek en die heef mei druit moete
steeke en nou staan de laarze der nog in en als ik
der neeve loop keike ze me heel triestig aan en arie
van lies van holthuize jeen van bei ons op de
kwartele merrt is ook zein hak verlore in de ter en
die keik nu nog gans bleek der van en truu van de
weer uit de weer gaat nu ook naar de twaalf apos-
tele woone en haar man zal ook wel mee gaan en
sef kusters gaat der nu ook al wonen en ik ging der
ook graag naar toe want daar woone nu een bende
jongens en ut wort daar nu heel joeksig en zondag
heef onze veldwachter in de kerk tege 2 jonges
prossesies gemaak en die deeje niets dan kletsen
en zondag zal hei wel die 2 andere van genooij en
van den ossenberch op de bon houwe die alteid agter
die linkse pielaar staan te kletsen en der zal ook wel
een nieje trap naar den orgel moete koome wand
de zangers kunne niet meer drop lope zoveel mense
ziitte drop en de banke zein beina leeg en we hebbe
noch wel zoon hoop nieje banke gekrege en alle-
maal voor een dubbeltje zondags en dat is voor
sommige nog te veel en nou heb ik weer slaap te
veel en wens jullie weer allen een heele goeije wel
te ruste van jullie eeeenig liefhebbende FRENSKE
                                                                                     
F.V.

Zomaar
Het kleinste gebaar is meer waard dan de beste bedoelingen.
Bekijk alle kanten van de zaak, voordat je je oordeel uitspreekt.
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Stand van zaken Brede Maatschappelijke Voorziening
Ook in deze nieuwsbrief - zoals gebruikelijk- een
omschrijving met foto’s van de voortgang van de
bouw van de BMV. Op de kleine foto, gemaakt op
27 februari 2014, ziet u rechts de oude kantine van
SV Velden. Deze wordt gesloopt zodra de bouwwerk-
zaamheden zijn afgerond. Tussen de staalconstruc-

tie is nog net de
school zichtbaar. Links
is een hoge wand ge-
metseld van de grote
theaterzaal. In het
lager gedeelte komt
het sport- en thea-
tercafé. De ruimten

die de KBO gaat gebruiken, bevinden zich achter de
gemetselde wanden.
De grotere foto, gemaakt op 31 maart 2014, is
genomen vanaf de trap nabij de keten van de
aannemer aan de zijde van de Oude Schandelose-
weg. Rechts ziet u de grote theaterzaal van de BMV
‘De Vilgaard’. Naast deze zaal - met doorkijk naar
het sportveld van SV Velden-  zijn het theatercafé
en de sportkantine zichtbaar. Voor de café/kantine

is de hoofdingang. Links daarvan de dagopvang, de
bibliotheek en de biljartruimte. Boven deze ruimten
tekent de staalconstructie van de sporthal zich
duidelijk af. Tenslotte ziet u geheel links een tijdelijk
scherm met overkapping. Daarachter is de gevel
van de school al tot boven aan het dak opgemetseld.
De kleur van de gevelsteen is rood.                     -
              
 GvR.

 Nieuws van de Dorpsraad
Komt er nu wel of geen rotonde? Op dit moment is
dat nog niet bekend. Wel bekend is dat Veilig Verkeer
Nederland de situatie ter plaatse samen met de
gemeente en de Dorpsraad Velden bekijken en
advies gaat uitbrengen.  
 

Diverse personen uit de Scholtisstraat
hebben voor de Paasdagen een mooie
versiering aangebracht tegen de
gevel. De gemeente juicht bewoners-
initiatieven toe die de leefbaarheid van
de buurt bevorderen. (zie foto).
 
Het is bekend dat vrijwilligers in Vel-

den uit het oogpunt van leefbaarheid in het dorp
regelmatig zwerfafval opruimen. Ook zijn er diverse

vrijwilligers die onderhoudswerken verrichten op de
kerkhoven in Velden. Voor deze vrijwilligers uit
Velden - en diverse andere vrijwilligers uit groot

Venlo, organiseerde de
gemeente Venlo op zater-
dag 29 maart 2014 een
vrijwilligersmorgen. Mooi
initiatief van de gemeente
om deze mensen toch
even extra aandacht te

geven voor het werk wat ze voor de gemeenschap
doen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend.
                         
 
GvR.     
 

Ombudsman waarschuwt voor digitale kloof
De Nationale Ombudsman waar-
schuwt de overheid voor een digitale
kloof. Mensen die niet overweg kun-
nen met internet, dreigen verder af
te raken van de overheid. Dat komt
doordat steeds meer overheidsdien-

sten via internet verlopen.

Dat schrijft de Nationale Ombudsman in zijn jaar-
verslag over 2013. Veel burgers vinden het fijn dat
ze digitaal met de overheid kunnen communiceren.

Maar wie dat niet kan, mist op een gegeven moment
de aansluiting. De Ombudsman wil dat de overheid
naast contact via internet, altijd telefonisch contact
als alternatief moet bieden.
 
Vergissing
Bovendien moeten mensen die per ongeluk een keer
een foutje maken bij bijvoorbeeld de online wijziging
van gegevens, daar niet meteen zwaar voor bestraft
worden. 'Een vergissing is geen fraude', zegt waar-
nemend de Ombudsman.

WINDOWS XP nog niet vervangen? NU DOEN........................
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In 1946 is het ‘Openluchttheater’ op initiatief van
de gemeentearchitect van Erp in samenwerking met
een groot aantal Veldenaren aangelegd. Diverse
voorstellingen werden gehouden waar  verenigin-
gen uit Velden aan meewerkten.
Enkele voorstellingen zijn:
Marieke van Nimwegen in 1946
Jozef in Dothan in 1947
Kermis der IJdelheid in 1949
 
Aan het toneelstuk ‘Josef in Dothan’ – zie foto-
speelden meer dan 50 personen mee. Middenin zijn
te herkennen: Mia Thiesen, Anneke In ’t Zandt,
Nellie Duyf  en Jan Duyf in de rol van Jozef. Verde-
re spelers waren onder andere: Herman In ’t Zandt,
Frans Litjens, Sraar Geurts, Hay Vosbeek, Frans
Steegh, Theo Lommen, Twan Dirkx, Marian Kop-
pers, Dien Duyf, Truus van den Hombergh en Mia
van den Hombergh.

Informatie en foto zijn afkomstig uit:
Deel 3 ‘Kent u ze nog …. de Veldese Kiêszek’. Ook
is er informatie gehaald uit het boek ‘Velde tusse
grens en Maas’.
 
Wellicht heeft u via de media al vernomen dat en-
kele initiatiefnemers- onder andere Lei Geelen- zijn
gestart om het voormalige vervallen en dichtge-
groeide ‘Openluchttheater’ een nieuwe bestemming
te geven. De initiatiefnemers doen hun uiterste best
om er iets moois van te maken, maar zullen zeker
niet de intentie hebben om het mooie initiatief van
toen te evenaren. Komende tijd hoort u zeker nog
van de verdere ontwikkelingen.
 
Tip: Wandel of fiets bij mooi weer eens naar het
gebied ‘Hasselderheide’.
 
GvR

Weet je nog van toen?

Um euver nao te dinke…
Oet de hukskes van mien auge rolt mien veulbaar
verdreet, en alles gebeurt hieël stiekum nemus haet
dao van eine weet.
 
Ut zukt zich eine waeg euver mien wange tot onder
aan mien kin, ik probeer dao taege te vechte maar
dat haet echt gaar gen zin.
 
Ut streelt nou ok mien lippe en ik preuf ut waer in

miene mond, en ut lupt euver mien hande en velt
dan te pletter op de grond.
 
Oet de hukskes van mien auge rolt mien veulbaar
verdreet, dat allemaol haaj ik wille deile maar deze
kier lukt dat neet.                                              -
                                                                              
Frans Theeuwen
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Samenstelling bestuur 
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 077-472 1527  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-472 2968 chritjanssen@ziggo.nl
Wil Scheffer Bestuurslid 077-472 2782 jw.scheffer@home.nl
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-472 2064  

Gerda Driessen Aspirant bestuurslid 077-472 1467 haiengerdadriessen@ziggo.nl
Ger Peeters Adviseert het bestuur 077-472 1422 gerpeeters@home.nl

 *ook ledenadministratie    

Nieuwe IBAN vanaf augustus 2014 definitief
Vanaf augustus 2014
is het niet meer mo-
gelijk om met het
oude, 9-cijferige bank-

nummer rekeningen te betalen. Iedereen moet dan
het nieuwe, 18-cijferige IBAN nummer (Internatio-
nal Bank Account Number) gebruiken. Dat is onlangs
definitief besloten. Ook zal vanaf die maand het oude
banknummer niet meer automatisch omgezet
worden naar het nieuwe nummer. Alleen voor goede
doelen, zoals ‘Giro 555’ wordt een uitzondering
gemaakt.
 
Uitstel tot 2016 brengt risico’s met zich mee
De minister van Financiën had gaarne onderzoek
gedaan naar de mogelijkheid om de automatische
nummerconversie te verlengen tot 2016. Het NFS
(Nationaal Forum SEPA-migratie) vindt dit niet
verstandig, omdat verlengen een aantal risico’s met
zich meebrengt. De ouderenbond ANBO is het eens
met het NFS. Verlengen is niet verstandig, omdat
dit veel gevaren met zich meebrengt.
 
Criminelen spelen in op onduidelijkheid
Zo zal uitstel tot (nog meer) verwarring leiden bij
consumenten. Door nog langer uit te stellen weten
mensen straks niet meer of je alleen nog met het
oude rekeningnummer, het nieuwe of met beiden
mag betalen. Criminelen spelen handig in op die
onduidelijkheid. Het programmabureau SEPA ziet

nu al een aanzienlijke stijging in het aantal phising-
berichten. (Pogingen tot oplichting)
 
Bedrijfsleven ook vanaf augustus op IBAN
Als laatste reden wordt aangegeven dat het bedrijfs-
leven ook per augustus 2014 overgaat op het
nieuwe IBAN-nummer. Het in stand houden van de
mogelijkheid om met zowel het oude- als het nieu-
we nummer te kunnen betalen leidt tot extra admi-
nistratiekosten en de kans op fouten maken zal
hierdoor toenemen. Die kosten zullen uiteindelijk
weer doorberekend worden aan de consument.
 
Voorlichtingscampagne
De ANBO is vanaf het begin af aan samen met an-
dere consumentenorganisaties betrokken geweest
bij het overleg over de invoering van het nieuwe
IBAN-nummer. Het is goed dat er nu duidelijkheid
is, maar ANBO pleit ook voor een voorlichtingscam-
pagne voor kwetsbare mensen onder wie ouderen.
Mensen die niet weten hoe de nieuwe IBAN werkt
moeten hier makkelijk informatie over kunnen
krijgen of kunnen opzoeken.
 
Informatie met betrekking tot het opzoeken van de
nieuwe IBAN nummers kan via 0900-4226242 of
via  de website van uw eigen bank.
 
H.v.d.Hombergh
 

Uit de bestuursvergadering van 2 april 2014
Aan het begin van de vierde vergadering van dit jaar
meldde Frans Vousten twee nieuwe leden. Leden-
werving heeft dit jaar grote prioriteit: er komt veel
op de senioren af en een sterke organisatie kan een
vuist maken!
 
De Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) bereiden
zich voor op de zgn. keukentafelgesprekken, die
nodig zijn als de gemeente de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning (WMO) gaat uitvoeren.

Verder bespraken we:
Het aanbod van de Nederlandse Energie Maatschap-
pij via het adressenbestand van KBO-Limburg.
Voordat u beslissingen neemt, is het zaak de tarie-
ven goed te vergelijken met uw eigen of andere
aanbieders. Soms zitten er vervelende addertjes
onder het gras.
 
We streven naar bijscholing van 2 fietsbegeleiders.
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Column: modernisering van de seniorenwereld

 
 
In de laatste Nestor vroeg een lezer uit Reuver zich
af of de naam Nestor niet aangepast zou moeten
worden aan de inzichten en opvattingen van 2014.
Genoemde lezer heeft het gelijk volledig aan zijn
zijde, wanneer ik aan een nestor denk dan heb ik
een opa van 80 jaar voor ogen met een brede snor
en een strenge blik uit de jaren 30 van de vorige
eeuw die als een nestor regeert over zijn familie. De
naam Nestor is een anachronisme en absoluut niet
meer van deze tijd.
 
Eigenlijk geldt voor de naam KBO precies hetzelfde,
de naam KBO is ontstaan in een verzuilde samen-
leving zoals die was in de jaren 50 en 60 van de
vorige eeuw. Ook de naam KBO is aan modernisering
toe. Wanneer men de ouderenbonden vergelijkt met
andere grote organisaties in Nederland komt men
al snel tot de conclusie dat de ouderenbonden nog
steeds niet in staat zijn om de verzuiling achter zich
te laten. De politiek heeft al vele jaren geleden de
eerste stappen naar de ontzuiling gezet, zo ontstond
het CDA uit de KVP, ARP en CHU. De vakbeweging
volgde, het FNV ontstond uit het NKV en het NVV.
In omroepenland heeft een vergelijkbare ontwikke-
ling plaatsgevonden. Feitelijk zijn de ouderenbon-

den hopeloos ouderwets versnipperd, er bestaan
zelfs 2 KBO's.
 
Men zou zich de vraag kunnen en moeten stellen of
een samengaan of fusie van de KBO (Unie KBO en
KBO-Brabant) met de PCOB en/of ANBO  geen extra
impuls aan het ouderenwerk en aan de invloed van
de senioren in Den Haag zou kunnen geven. Wan-
neer men naar de doelstellingen van de verschillen-
de ouderenbonden kijkt vindt men meer overeen-
komsten dan verschillen. Waar politiek Den Haag
nu meewarig glimlachend naar een hopeloos ver-
deeld seniorenlandschap kijkt en uit dien gronde
geen echte onderhandelingspartners aantreft, zou
men gezamenlijk een aanmerkelijk steviger geluid
kunnen laten horen. De dure CSO als koepel voor
ouderenorganisaties zou dan opgeheven kunnen
worden.
 
Gelukkig wordt bij onze eigen KBO in Velden volle-
dig onafhankelijk van de KBO-Limburg en van de
Unie KBO succesvol gewerkt aan een uitgebreid
scala van activiteiten, echter wanneer landelijke
thema’s zoals de pensioenen en de zorg aan de orde
zijn is meer nodig dan plaatselijk sterke KBO's. In
nationale thema's dient een sterke, permanente,
niet versnipperde seniorenlobby in Den Haag aan-
wezig te zijn die er nu niet is.
 
Ten einde meer invloed te bewerkstelligen is de
huidige ledenwerfactie een prima initiatief, maar er
zijn sterke bondgenootschappen nodig die gestalte
kunnen geven aan het motto van de komende jaren
dat uitsluitend kan zijn: schaalvergroten en moder-
niseren.
 
Huub van den Hombergh

Senioren op facebook

Uit recente cijfers blijkt dat ouderen zich in groten
getale op sociale media bevinden. Daarmee wordt
meestal begonnen op facebook. Ze zijn er nog wel
erg voorzichtig in, vooral als het gaat om hun eigen
privacy. Uit cijfers blijkt dat in navolging van de VS
ook in Nederland het facebookgebruik enorm is
gestegen. In 2013 ging het van 35 naar 45 procent.

Een groot deel van de Nederlandse senioren ont-
dekken de mogelijkheden en gebruiken de social
media. De meeste beginnen op facebook, omdat ze
daar meestal al van gehoord hebben.

Het is natuurlijk even wennen, jongeren zijn opge-
groeid met internet, ouderen daarentegen niet. Voor
hen betekent het dan ook dat ze een enorme hoe-
veelheid informatie op zich af krijgen. Ze moeten
bijvoorbeeld veel termen leren. Het is dan ook even
doorbijten voor de ouderen die zich begeven op de
sociale media. Ouderen vinden het privacy-aspect
lastig. Niet iedereen wil alles zien van anderen.
Wanneer ze bekend zijn met de instellingen en
begrijpen dat ze veel kunnen wijzigen, willen ze
verder.
 
Huub van den Hombergh
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KBO-Velden goed vertegenwoordigd bij festiviteiten Fanfare
Velden

De Fanfare Velden viert dit jaar het 150-jarig jubi-
leum. Vele mensen uit Velden kijken met een heel
goed gevoel terug op de Veldense theatershow op
zaterdag 5 april 2014 en de receptie, reünie en
presentatie van de nieuwe uniformen op zondag 6
april 2014.
De Fanfare staat altijd klaar voor de gemeenschap
van Velden en dan is het ook ontzettend fijn dat de
mensen van onze vereniging – maar ook andere
mensen en partijen- zich laten zien op de festivitei-
ten rondom het 150-jarig jubileum van de Fanfare.
Op de foto ziet u onder andere onze voorzitter en
de voorzitter van de Fanfare.

Op zien Veldes plat
As Frenske oet bed kumpt zaet haen tage zien Mam,
Mam ik heb gedruimpt as dat ik in eine boeët midde
op de Maas zoot. Op ens begos ut hard te weije en
toen sloog den boeët um en toen veel ik in ut water.
Waarste dan neet bang, leef menke, zag Mam?

Nae dat neet maar wat ik och wilde vraoge, mot ik
mich nou nog aeve good wasse?
 
Frans Theeuwen
 

Bezoek aan het ‘Eetcafé’ heel gezellig
Op woensdag 26 maart 2014 is het weer zover, het
14 daagse ‘Open eettafel diner’ bij Hostellerie ‘de
Maasduinen’ van de familie van den Hombergh.
Totaal 29 senioren komen rond kwart voor 12 bin-
nengedruppeld om hun 14-daagse diner te nuttigen.
Het is een eenvoudig 3 gangen diner en dat is altijd
van goede kwaliteit bij ‘Toëntje.’
Op dit moment is het alweer 4 jaar geleden dat Bart
van den Hombergh met een insteek van Frans
Vousten het initiatief neemt om een ‘Open eettafel
diner’ te serveren.
Het eerste jaar is er 1 keer per maand op de
woensdagmiddag een diner. Het bevalt goed en de
groep senioren geeft al gauw aan om dit diner 2
keer per maand te willen houden.
Vanaf het begin tot op dit moment nemen gemiddeld
30 personen per keer deel aan het diner. Het 3
gangen menu wordt geserveerd voor een zeer
schappelijke prijs van € 10,-.
Twee lange tafels en een ronde zijn opgesteld om
de ‘eters ’-29 in getal- op deze mooie woensdag-
middag van alle gemakken te voorzien.
Het is een leuke aanblik om te zien hoe de mensen
al keuvelend de wetenswaardigheden en het nieuws
van de dag doornemen. En daar gaat dit diner ei-
genlijk ook om. Alle nieuwe ontwikkelingen in het
Veldense passeren de revue. Onderwerpen zijn

bijvoorbeeld: Wat gaat er gebeuren met ‘de Kiês-
stolp', de scholen, de rotonde etc.?
De grote vraag is, of de afstand van West naar de
nieuwe BMV ‘De Vilgaard’ wel goed te doen is voor
onze senioren.
De senioren hebben er een goed vertrouwen in, dat
mede door de inspraak van de KBO alles in goede
orde wordt afgehandeld.
Al met al vind ik het ‘Open eettafel diner’ een ge-
zellig en ongedwongen samenzijn, waarbij alle se-
nioren van Velden welkom zijn.
 
WS


