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Oog voor Senioren

Voeding en leefstijl belangrijk voor je gezondheid

 
De organisatiecommissie van de themamiddagen
van de KBO heeft dinsdagmiddag 28 maart 2017
gekozen voor presentatie van het thema Voeding
en leefstijl. Ondanks het mooie weer hebben toch
een 25-tal senioren/ouderen de moeite genomen
om deze themamiddag in de Brede Maatschappelij-
ke Voorziening ‘De Vilgaard’ bij te wonen. En uit de
reacties achteraf is gebleken dat niemand daar spijt
van heeft.
 
Lonneke van der Linden, diëtiste van BaseLine, geeft
heel duidelijk uitleg en informatie over dit onder-
werp. Beknopt een aantal zaken die deze middag
aan de orde komen.
Waar op letten – vooral- als je ouder bent dan 50
jaar? Bij het ouder worden gebruik je je lichaam wat
minder, waardoor de spiermassa kan afnemen.
Belangrijk is dat je de energiebalans in evenwicht
houdt. Als je te weinig energie verbruikt, kan dit
overgewicht tot gevolg hebben.
 

Op de BMI- meter (Body Mass Index-meter) op
www.voedingscentrum.nl  kan elk persoon nagaan
of hij of zij voldoet aan de norm of overgewicht
heeft. Uitgebreid gaat Lonneke in op wat te doen bij
ondergewicht en bij overgewicht. Voldoende bewe-
gen (5 tot 7 keer per week matig/intensief bewegen
waarvan 2 keer intensief) is zeer belangrijk.
Verder komen zaken zoals het gebruik van suiker,
zout, vitamine D, eiwitten, calcium en koolhydraten
uitgebreid aan de orde. Ook over voeding en over-
gewicht bij diabetes, COPD, botontkalking, hoge
bloeddruk, cholesterol wordt de nodige toelichting
gegeven. 
 
Maar geeft de diëtiste aan:  ‘Er is soms een advies
op maat nodig. Een algemeen advies is dan niet
voldoende.’ Via een persoonlijk gesprek kan er in
bepaalde gevallen beter maatwerk geleverd wor-
den. De basisverzekering of de aanvullende verze-
kering vergoedt meestal dit extra advies. Een af-
spraak of aanvullende informatie kan via
06-54131039 of lonnekevdl@baseline-dietisten.nl
 
Na de presentatie wordt uitgebreid gelegenheid
gegeven om vragen te stellen. Heel veel aanwezigen
maken daar dankbaar gebruik van. De meeste
vragen gaan uiteraard over het juiste gewicht en de
voeding die we dagelijks gebruiken.
Nardje van de organisatiecommissie sluit tenslotte
namens de KBO Velden deze interessante thema-
middag af.
 
GvR
 

Verlaagd tarief voor rijbewijskeuring vanaf 75 jaar 
Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar tegen verlaagd tarief
vanaf € 30,00. Als u 75 jaar bent geweest, dient u
bij verlenging van het rijbewijs medisch gekeurd te
worden. Leden van de KBO kunnen daarvoor terecht
bij een aantal artsen in de buurt.
Voor Velden is dit: Dhr. T. Kessels, Schaaps-
dijkweg 7, Venlo tel. 077-3210298.
Van te voren dient u echter contact op te nemen
met de gemeente Venlo want er moet een verklaring

worden ingevuld. Nadat u deze verklaring hebt
ontvangen, kunt u zelf een afspraak maken met Dhr.
T. Kessels. Het rijbewijs wordt na goedkeuring met
5 jaar verlengd.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen
met KBO Limburg, tel. 0475-381744.
Bij voorkeur op dinsdagmorgen tussen 10.00 en
12.00 uur. U dient uw KBO-lidmaatschapsnummer
bij de hand te houden!
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Veiligheidsrisico's op internet
Wat is Phishing?
Phishing betekent het
hengelen of vissen naar
gevoelige informatie. In
de meeste gevallen pro-
beren internetcriminelen
mensen via de mail naar
een valse website van bij-

voorbeeld een bank of een creditcardbedrijf te
lokken. Door een gebruikersnaam, wachtwoord of
andere informatie op te geven, staan nietsvermoe-
dende computergebruikers gevoelige gegevens af.
Het gevolg laat zich raden: fraudeurs gebruiken de
gestolen gegevens om de bankrekening leeg te
plunderen. Bij phishing lijkt het dus net of u een
e-mail, telefoontje, sms of WhatsApp uit naam van
bijvoorbeeld de bank ontvangt. In werkelijkheid is
deze e-mail afkomstig van een internetcrimineel. In
het bericht staat doorgaans een hyperlink naar een
nagemaakte website van de bank. 
 
Verzoeken van de fraudeurs
De meeste phishingmails zijn bedoeld om betaalge-
gevens te stelen. Ze worden dan ook verstuurd uit
naam van een bank, bedrijf of winkel. Bijvoorbeeld
een bank zoals de Rabobank, een betaaldienst zoals
Paypal, een webwinkel zoals Bol.com, een provider
zoals Ziggo of een incassobureau zoals Intrum
Justitia. Let dus extra op bij e-mails uit naam van
banken, bedrijven en winkels. De mails bevatten
meestal een zeer dringend verzoek om op een link
in de e-mail te klikken. Er staat bijvoorbeeld dat u
op de link moet klikken om "uw gegevens te veri-
fiëren" of "om het verschuldigde bedrag te vol-

doen".  U moet zich daarom aanwennen om nooit
op een link in een (verdachte) e-mail te klikken.
 
Telefonische phishing
Phishing gebeurt niet alleen via e-mail. Veel oplich-
ters sturen ook brieven in plaats van een e-mail.
Deze brieven zien er professioneel uit en bevatten
het logo en adres van de bank. De criminelen sturen
soms ook retourenveloppen mee zodat u uw pinpas
en pincode kunt opsturen. Een andere manier die
oplichters gebruiken om achter uw gegevens te
komen, is via de telefoon. Sinds kort worden sms'jes
verstuurd die leiden naar nep-websites.
 
Daarnaast zijn er criminelen die u opbellen en zich
bijvoorbeeld voordoen als een medeweer van Mi-
crosoft. Ze zeggen dat uw computer geïnfecteerd is
met een virus of dat uw computer fouten vertoont.
Om het probleem op te lossen, vragen ze u een
programma te installeren of inloggegevens te
geven. Ook kunt u gebeld worden uit naam van een
bank en vraagt men u om rekeningnummer en in-
logcodes. Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt
van telefonische phishing is het belangrijk te weten
dat banken nooit om inlogcodes vragen via de tele-
foon. Geef dus nooit bankgegevens, wachtwoorden
of TAN-codes af. Ook bedrijven zoals Microsoft
zullen nooit ongevraagd bellen om u te waarschu-
wen of te helpen. Wordt u gebeld door iemand die
u niet vertrouwt, hang dan op en zoek eerst de
correcte gegevens van het bedrijf op.                  -
                                     
GvR

Samen gezellig rikken
Tijdens de jaarvergade-
ring attendeerde voorzit-
ter Ine Jacobs de aanwe-
zige leden van de KBO op
het minder meedoen aan
activiteiten. Ze noemde
hierbij onder andere het
zitdansen en de jeu de

boules activiteit. Er werd voorgesteld  om een
kaartclub afdeling rikken in competitieverband op
te starten. Enkele leden gaven meteen te kennen
om hieraan te willen deelnemen. Er werd afgespro-
ken dat er een mogelijkheid bestaat om deze
kaartclub op te richten maar dan moet er wel vol-
doende belangstelling voor zijn.

Alle leden, zowel dames als heren, zijn welkom en
u kunt zich opgeven bij onderstaand adres. Indien
er voldoende belangstelling is, zal er op korte termijn
een bijeenkomst worden georganiseerd op een
nader te bepalen plaats, datum en tijd. Er zal dan
verdere uitleg gegeven worden hoe een en ander
zal gaan gebeuren. U kunt mij bellen op onderstaand
nummer, mailen of u persoonlijk aanmelden.
 
Frans Theeuwen
Rozenhof 26
5941 EX Velden
tel. 077-4721402
e-mail: f.theeuwen@ziggo.nl
 

Denk eens mee over nieuwe KBO-leden
Zoals jullie wellicht weten, werft Frans Vousten al
heel veel jaren nieuwe leden voor onze vereniging.
Wij zijn daar heel blij mee. Frans heeft het bestuur
gevraagd om namen door te geven van senioren/
ouderen die nu of over tijdje misschien wel lid willen
worden. We treffen allemaal weleens mensen bij

een feestje of een activiteit. Geef eens een paar
namen door aan Frans zodat hij deze mensen kan
polsen of ze nu – of later- lid willen worden.
 
GvR
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Boekendienst aan Huis biedt uitkomst aan biebleden
Bent u al jaren lid, maar wordt het
steeds lastiger om uw bibliotheek te
bezoeken? Dan komt de bibliotheek
u tegemoet met de Boekendienst
aan Huis. Door gratis abonnee te

worden van deze dienst kunt u boeken blijven lenen.
 
Het initiatief richt zich met name op de oudere leden
en minder mobiele leden van de BredeBieb Venlo.
Deze mensen willen graag gebruik maken van de
dienstverlening, maar zijn niet in staat om een
bezoek te brengen aan een vestiging. Om deze
mensen hun leesplezier niet te ontnemen, is er de

‘Boekendienst aan Huis’. Vrijwilligers brengen dan
materialen bij het lid thuis. Het is mogelijk om
wensen en voorkeuren door te geven voor genres
en schrijvers. Het is ook mogelijk om grootletter-
boeken, luisterboeken, daisyroms en e-books te
lenen. Om gebruik te kunnen maken van de dienst
moet men lid zijn van de bibliotheek. Een jaarabon-
nement kost € 42,00. Voor de dienst worden geen
aanvullende kosten berekend. 
Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u graag meer
informatie over deze dienst?
Neem dan contact op met Connie de Beukelaer via
cdbeukelaer@bibliotheekvenlo.nl of 06-36259101.

Hulp vragen! Indien nodig gewoon doen!
Op internet kwam ik een website
over ‘hulp vragen’ tegen. De naam
van deze website uit Leuven in Bel-
gië is: www.zelfhulp.be In deze
Nieuwsbrief het 1e gedeelte van

deze informatie. In de volgende Nieuwsbrief komen
de navolgende zaken aan de orde: Wanneer, hoe
en aan wie moet ik hulp vragen?
 
Je kunt niet alles zelf
Hulp vragen getuigt van bescheidenheid en zelfken-
nis. Het is helemaal geen teken van hulpeloosheid,
maar het bewijst dat je jezelf kunt redden. Hulp
vragen is dus helemaal oké. Je zult ervaren hoeveel
deugd het doet dat iemand anders met je meedenkt.
Ga bij jezelf na waarvoor je precies hulp nodig
hebt en wie je daarvoor het beste kunt aanspreken.
 
Waarom zou ik hulp vragen?
Als je hulp vraagt, dan kun je samen met anderen
zoeken naar een oplossing die je alleen niet vindt.
Er kan dan een grote last van je schouders vallen.
Dit kan deugd doen voor jezelf, maar ook voor
anderen. Die anderen zijn immers opgelucht omdat
ze niet meer moeten proberen om je gedachten te
lezen. Als ze weten wat er met je scheelt, kunnen
ze zich spontaner gedragen en zich zelfverzekerder
voelen in je gezelschap. Veel volwassenen denken
dat ze alles alleen moeten kunnen en dat ze geen
vragen meer mogen stellen. Ze denken dat ze hun

emoties niet meer mogen tonen. Onterecht. Omdat
de wereld zeer complex is en iedereen wel eens
problemen heeft, is het zeer normaal dat je hulp
vraagt of je emoties toont. Je moet niet alles pro-
beren alleen te doen en je hoeft zeker ook niet al je
gevoelens in te slikken.
 
Weet dat hulp vragen iets anders is dan hulpeloos
zijn. Hulpeloze mensen zeggen: "Ik kan dat niet",
en wachten tot iemand spontaan hulp biedt. Omdat
we leven in een complexe en jachtige wereld waar-
in iedereen wordt opgeslokt door zijn bezigheden,
vinden mensen dikwijls niet meer de tijd om naar
elkaar te luisteren. Als je dus hulp nodig hebt, dan
komt die hulp zelden spontaan. En áls er dan al hulp
zou komen, dan is het vaak nog niet eens de juiste.
Er zijn maar weinig mensen die erin slagen om
spontaan jouw gedachten te lezen en te begrijpen.
Als jij hen dus niet zelf om hulp vraagt, zullen ze
wellicht niet naar jou toe stappen. Daarom is het
erg belangrijk dat je vragen durft te stellen en hulp
durft in te roepen. In de psychotherapie wordt het
vragen om hulp al lang gezien als één van de meest
essentiële sociale vaardigheden. Mensen die hulp
vragen, zijn zelfredzaam. Ze nemen hun lot in eigen
handen, zetten zelf de eerste stap en voelen zich
verbonden met de anderen.
 
GvR
 

Nieuwe activiteiten KBO Velden
Naast de huidige activiteiten van de KBO is het een
goede zaak om nu en dan ook een nieuwe activiteit
te organiseren. Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering in maart 2017 heeft onze voorzitter het
houden van nieuwe activiteiten Velden uitgebreid

toegelicht. Ook het houden van een enquête is toen
kenbaar gemaakt. Een werkgroepje werkt deze
enquête verder uit.
 
GvR

Overleg met afvaardiging biljarters
Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen een af-
vaardiging van de biljarters en het dagelijks bestuur
van de KBO. Ook na de bestuursvergadering op 5
april 2017 heeft- op verzoek van de biljarters- dit

overleg plaatsgevonden. Aan de orde kwam onder
andere de planning voor de komende jaren.
                                                                         
GvR
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Scholtishuis, pentekening
 

Boerenbond, 1952
 

Wat is het kleinste land ter wereld?
Toen Italië werd geboren in 1861 doordat het
noorden en het zuiden van de laars werden samen-
gevoegd, wilde de Katholieke Kerk niet onder de
Italiaanse regering vallen. Dat leidde tot een ge-
weldloos conflict. Het zou tot 1929 duren voordat
er een oplossing werd gevonden. In dat jaar kreeg
de plaats waar de paus zetelde ‘Stato della Citta del
Vaticano’ ofwel ‘Vaticaanstad’ officieel de status van
een land.

De kleinste landen (in vierkante kilometers):
1. Vaticaanstad (Europa) 0,44
2. Monaco ( Europa) 2
3. Nauru ( Oceanië ) 21
4. Tuvalu (Oceanië ) 26
5. San Marino ( Europa ) 61
 
Ben Gelaudemans
 

Um euver nao te dinke...
Bewaar ein moeije herinnering in dien gedachte en
doon die gebroeke as dich neet kins slaope.
 
En dich zoels dat good veule want zoeë wat gueft
eine mins ongekende krachte.
 
Eine clown dae kan leege en minse bedreege dat is
de boetekant dae weej zeen maar zien traone zeen
weej neet.
 
Hald van de minse zoeë as die zien want andere
minse die zien d’r dan ok echt neet.
 
Op de paad van vriendschap bluien de moeiste
bloomeen ze heite, verdraagzaamheid, ierlijkheid
en vertrouwe.
 
Kleine dinge make emus groeët, echte dinge klinke
neet hard, ze drukke zich in kleine dinge oet.
 
Riekdom smaakt as zieë water, hoe mier daste dao
van drinks hoe mier dorst daste duis kriege.
 
Domme minsen waere zich met waopens maar
slimme minsen ontwaopene zich met leefde.
 
Waen ein zunke brinkt in ut laeve van eine andere
mins wuurd dao door zelf ok verwermd.
 
In deze harde waereld zien ut de zachte minsen die
elkaar altied samen halden.
 
 
 

Praot neet allein oet ervaring maar doon ok is
zwiege oet ervaring.
 
Ein straolke leefde dat op minsen is gericht dan
veranderen de auge en ok ut gezicht.
 
Vandaag is den daag haen kumpt maar eine kier
want morge is vandaag allang neet mier, geneet van
ut laeve.
 
Vriendschap moste sloete met alles wat good is in
de mins en neet met zien goederen.
 
Doon ok is eine kier good oet rusten en hieël zeker
as dich d’r genne tied veur hebs.
 
Geluk is neet te koup hoewel weej wille dao echt
wal vuel veur betale um gelukkig te zien.
 
Geneet van de kindere want zeej zien de moeiste
bloome op de waereld en in dien laeve.
 
Ut laeve is neet zonder zurg, ut laeve is neet zonder
pien, maar dink maar aan morge dat daen daag wal
hieël moei kan zien.
 
Leefde is neet betaalbaar, geluk smeis onbereik-
baar, vriendschap is zoeë kwetsbaar, maar ein dinge
hebbe zeej gemein, in moeijlijke tieje halde zeej
dich op de bein. 
                                                       Frans Theeuwen
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Vroeger waren we allemaal veel meer op elkaar
aangewezen. Iedereen kende iedereen. De mensen
hadden het niet ‘breed’ en er moest hard gewerkt
worden om de kost te verdienen. Georganiseerde
hulp en zorg voor de gezinnen was er nauwelijks.
Was er dan eens tegenslag of had je elkaars hulp
nodig, dan was het heel normaal dat je bij de buren
kon aankloppen. Buren (naobere) stonden klaar om
elkaar te helpen; dat was immers burenplicht. In de
loop der jaren –door betere voorzieningen- is dit
allemaal anders geworden. Soms kennen bewoners
van rijtjeshuizen of appartementen hun buren niet
eens meer bij naam.
 
Naoberhulp: van de wieg tot het graf
Naoberschap zorgde er in de buurt voor om elkaar
onderling te helpen bij diverse gebeurtenissen in
een gezin. Dat werd ‘naoberplicht’ genoemd. Voor-
al bij doop, bruiloft en overlijden hielp men elkaar
waar dat kon. Het gebruik was, dat ieder huishouden
tenminste zes naobere had. Het mochten er ook
meer zijn, maar zes was het aantal mannen dat bij
een begrafenis de kist moest dragen. ‘Naobere’
werden gevraagd (‘naobere make’ zoals het in
Velden heet) bij huwelijk en/of als men ergens nieuw
ging wonen. Het naoberschap werd bevestigd met
‘inteuch halde’: een gezellige avond met de buren
in het huis van de ‘nieuwkomer’. Er waren ‘eerste’
en ‘tweede’ naobere, die ieder hun taken hadden.
In het algemeen was het gebruikelijk, dat de eerste
naober in het eerste huis rechts woonde of in het
dichtstbijzijnde huis in de richting van de kerk. De
keuze van de eerste naober en de invulling van de
taken van eerste en tweede naober konden verschil-
len, maar bepalend was wat de ‘naobere’ zelf on-
derling afspraken.
 
Bij gezinsuitbreiding kon gerekend worden op hulp
van de ‘naobervrouwen’. Als het pasgeboren kindje
werd gedoopt, droeg de ‘iërste naobervrouw’ het

naar de kerk. De eerste naober was ook de contact-
persoon naar de andere naobere en samen met de
tweede naober werden taken verdeeld.
 
Tot de naoberplicht hoorde ook het ‘liek zegge’: het
melden van een overlijden bij de familie van de
overledene, ook al was dat niet in de directe omge-
ving. Dergelijke aanzeggingen moesten snel gebeu-
ren omdat een overledene meestal twee of hooguit
drie dagen na het overlijden werd begraven.
Daarnaast stonden de naobere de familie bij in geval
van overlijden: zo organiseerden zij het bidden van
de rozenkrans op een afgesproken tijd en plek op
de dagen tussen overlijden en begrafenis. De
mannen droegen de kist tijdens de uitvaart op weg
naar kerk en kerkhof. De vrouwen zorgden voor de
koffietafel, die destijds als regel in het woonhuis van
de overledene werd gehouden.
 
Het naoberschap zorgde ook voor sfeer en gezellig-
heid in de buurt. Zo gingen op Nieuwjaarsdag de
kinderen van de naobere over en weer bij de buren
‘niejaor haole’. Bij een 50- of 60-jarige bruiloft ging
de buurt ‘krensen’: het plaatsen van met papieren
roosjes versierde dennen. Een werk dat door de
jongeren uit de buurt werd gedaan. Ook gingen de
‘naobervrouwe’ van tijd tot tijd bij elkaar op de
koffie.
 
In het dagelijks leven kwam het regelmatig voor,
dat men elkaars hulp goed kon gebruiken, zoals bij
de slacht, meehelpen bij de inmaak of hulp bij
ziekte van de vrouw des huizes.
 
Het naoberschap gold voor de ouders en hun kin-
deren, voor zover die ongehuwd op hetzelfde adres
bleven wonen. Zij namen het naoberschap van hun
ouders over. Als een jongere ging trouwen, maar
op het ouderlijke adres bleef wonen, was het ge-
bruik, dat het kersverse echtpaar opnieuw ‘naobere
maakte’.
 
Professionele zorgaanbieders en de commerciële
dienstverlening hebben intussen vrijwel alle ‘nao-
bertaken’, voor zover die er nog zijn, overgenomen.
Verenigingen, met name buurtverenigingen en
buurt- of straatfeesten hebben het sociale aspect
van het naoberschap ingevuld. In de dorpskern is
de naobertraditie grotendeels verwaterd maar er
zijn nog buurten waar dit gebruik in ere wordt ge-
houden.
 
Hay en Jan Lucassen
 

Weet je nog van toen?

Op zien Veldes plat
Ik zit erg good in de business.
Wat duiste dan?
Ik verkoup mien doeve,

‘s morges breng ik ze weg
en ‘s aoves zien ze waer thoes.
                                                     Frans Theeuwen
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Uit de bestuursvergadering van 5 april 2017
Frans Vousten werft afge-
lopen maand 3 nieuwe
leden.
 
Jan Keijers, nieuw aspi-
rant-bestuurslid, woont
voor de 1e keer de be-
stuursvergadering bij.

 
Afgelopen tijd was de functie van vicevoorzitter niet
ingevuld. Kees van Overveld heeft aangegeven dat
hij deze functie wil invullen. Bestuur akkoord.
 
Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de
KBO-besturen van Arcen, Lomm en Velden over
activiteiten en andere zaken binnen de KBO-afde-
lingen. Wat kunnen we mogelijk samen doen of wat
kunnen we van elkaar leren? Het bestuur gaat ak-
koord dat dit gesprek in 2019 in Velden wordt ge-
houden.
 
Een werkgroepje binnen het bestuur is bezig om een
themamiddag over gezondheid te organiseren. In-
formatie en voorlichting aan ouderen hoe zij licha-
melijk en geestelijk fit kunnen blijven, zullen op deze
themamiddag aan de orde komen.
 
Jac Craenmehr uit Horst zal dit jaar de dansmuziek
verzorgen tijdens de dansmatinee in de BMV op
zaterdag 28 oktober 2017.

Regelmatig houdt de KBO Velden inloopmiddagen.
Het bestuur kiest ervoor om deze middagen voort-
aan themamiddagen te noemen. Bij een inloopmid-
dag wordt namelijk het idee gewekt dat je op elk
moment kunt binnenlopen. De bedoeling van deze
middagen is echter dat tussen 14.00 en 16.00 uur
een bepaald thema wordt behandeld of toegelicht.
 
De statuten van KBO Velden staan op de website
van de KBO Velden. Het huishoudelijk reglement
dateert van 2009. Het nieuwe (concept) huishoude-
lijk reglement is bij de vergaderstukken gevoegd.
Aan de bestuursleden wordt gevraagd voor de be-
stuursvergadering van 3 mei 2017 eventuele muta-
ties/aanvullingen aan de intern secretaris door te
geven.
 
De KBO Velden heeft zich ingeschreven voor een
‘verkeerstreffen’ die de KBO Limburg samen met
VVN organiseert. In een interactieve quiz moeten
de deelnemers vragen over verkeerssituaties, die
op een scherm worden weergegeven, beantwoor-
den. Een aantal jaren geleden is een dergelijk
treffen ook in de BMV gehouden.  Zodra bekend is
wanneer deze leerzame quiz wordt gehouden volgt
nadere informatie.
 
 
GvR
 

Opening van het seizoen in
het Openluchttheater Velden

Op zondag 14 mei openen
Margo en Wiel Verbeek het
seizoen in het Openluchtthea-
ter Velden. Dertig jaar lang
vormden ze het kloppende hart
van de Grubbenvorster forma-
tie Wooden Chain. Nu vormen
beide echtelieden alweer 8 jaar
een muzikaal duo en treden op

onder hun eigen naam. Wie kent niet de evergreens
‘Ein buuske bloome’ en ‘Proficiat’. Overal waar ze
komen, worden ze uit volle borst meegezongen. Hun
levensmotto luidt: “Ons hele leven zou muziek zijn
als we op elk ogenblik de juiste tonen zouden
kunnen vinden.” Margo en Wiel brengen een geva-
rieerd middagvullend programma in Velden.
Vrolijke meezingers, Nederlandstalige nummers,
Limburgse liedjes en gevoelige luisterliedjes. Het
optreden in het Openluchttheater Velden begint om
14.00 uur. De entree bedraagt 5 euro.
Het theater ligt aan de Molendijk Velden achter de
Algemene Begraafplaats in buurtschap Hasselder-
heide, onder andere bereikbaar met Arriva-bus 83
(uitstappen halte Hasselt).
 
Pieter Duijf

Activiteiten in mei en juni

2 mei Fietsmiddag
3 mei Bestuursvergadering
3 mei Kienmiddag
9 mei Voorjaarsreis
16 mei Fietsmiddag
17 mei Kienmiddag
24 mei Nestor/Nieuwsbrief
6 juni Fietsmiddag
7 juni Bestuursvergadering
7 juni Kienmiddag
20 juni Fietsmiddag
21 juni Kienmiddag
28 juni Nestor/Nieuwsbrief

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek, linedance,
biljarten etc. vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
‘De Vilgaard’ plaats. In onderstaand overzicht de
data van de overige activiteiten voor de maanden
mei en juni weergegeven.

 

Raadsels Nieuwsbrief 100
De antwoorden:
 
- Vlas
- Wilhelminastraat nr. 14
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Service Apotheek Velden 25 jaar

Ruim 25 jaar geleden vestigt de heer Baalman zich
met een zelfstandige apotheek in Velden. Voor die
tijd is er sprake van apotheekhoudende huisartsen.
Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum houdt
apotheek St. Andreas op zaterdag 18 maart 2017
een open dag. Vele KBO-leden hebben de mogelijk-
heid aangegrepen om eens samen met de familie
Baalman en het personeel achter de schermen te
kijken. Samen met Truus heb ik dat ook gedaan en
ter plaatse deelgenomen aan een rondleiding.
 
Beknopt een samenvatting van een en ander.
Aan de hand van een nieuw recept wordt tekst en
uitleg gegeven achter een computerscherm. Gecon-
troleerd wordt of het geneesmiddel al eerder is
gebruikt. Klopt de dosering? Is er een wisselwerking
met een ander geneesmiddel dat wordt gebruikt?
Wendy die deze rondleiding voor ons verzorgt, laat
af en toe een hulpscherm zien dat aangeeft dat extra
informatie over het geneesmiddel nodig is. In be-
paalde gevallen moet de arts of de apotheker ge-
raadpleegd worden. Ook houdt het computersys-
teem duidelijk rekening met bijkomende zaken zoals
prijzen, leveranciers die door de verzekeraars
worden voorgeschreven. De barcodes (streepjesco-
des) en de vele stickers die op het receptenbriefje
worden geplakt zijn heel belangrijk voor verdere
controle/ afwikkeling van het recept. Duidelijk blijkt
dus dat de assistente niet zomaar een nieuw medi-
cijn mag verstrekken dat een arts voorschrijft.
 
Na de uitleg achter de balie gaan we verder naar de
ladenkasten en de werktafels/bureaus waar de
medicijnen voor de cliënt worden verwerkt. In de
ladenkasten zit een beperkte voorraad van de me-
dicijnen. De medicijnen die iemand zelf of via de
huisarts bestelt, komen niet in deze ladenkasten
terecht. Op de laden van de kasten staat een let-
teraanduiding zodat de assistentes snel een bepaald
medicijn kunnen vinden. Middels de barcodes van
de medicijnen kan de assistente op de computer al
zien of een bepaald medicijn al dan niet in voorraad
is. Aan de werktafel wordt het medicijn voorzien van
een sticker die eerder aan de balie is aangemaakt.
Na controle door een 2e assistente kan het medicijn

worden meegegeven. De assistente verstrekt
daarbij nog duidelijk informatie over het gebruik en
verdere bijzonderheden over het medicijn aan de
gebruiker.
 
Vervolgens gaan we naar de ruimte waar de medi-
cijnen allemaal binnenkomen. De bezorgdienst kan
deze ruimte openen en de ruimte is voorzien van
een koelkast. In een andere ruimte in de omgeving
vindt de (hoofd-)verdeling van de medicijnen plaats.
Een gedeelte van de medicijnen moet onder andere
in Lomm, Arcen en Wellerlooi worden bezorgd. Het
grootste gedeelte van de medicijnen komen de
cliënten uit Velden en omgeving ophalen aan de
balie. Deze medicijnen worden tijdelijk bewaard op
schappen in rekken.
 
Wendy geeft aan dat ze op dit moment bezig zijn
met een heel nieuw systeem. Via de streepjescodes
worden de medicijnen gescand. De medicijnen
komen daarna in een bakje terecht met een bepaald
nummer. Zodra de cliënt het medicijn komt ophalen,
kan de assistente via het computerscherm direct het
nummer achterhalen en het bakje met betreffende
codenummer eenvoudig zonder te zoeken uit het
rek halen.
 
Een ruimte binnen de praktijk van deze apotheek is
zeker niet alledaags te noemen. In deze ruimte
maakt de apotheker en zijn personeel een paar keer
per week zelf zalfjes, crèmes, drankjes en capsules
met een afwijkende sterkte. Bestelling geschiedt
niet alleen door mensen uit Velden, maar ook nog
door cliënten uit de verre omgeving. Deze ruimte
doet mij -een heel klein beetje- terugdenken aan
vroegere tijden bij de apotheker ‘De Gaper’ in Venlo.
Alleen de koperen weegschalen/apparatuur, de in-
drukwekkende glazen en kannen en de grijsblauwe
potten met de diverse benamingen zijn vervangen
door modernere spullen.
 
Voordat we gaan genieten van een kopje koffie lopen
we nog even langs het planningsschema. Duidelijk
staat daarop aangegeven welke taak een assisten-
te een bepaalde dag heeft.
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Na de rondleiding en het planningsschema gezien
te hebben, is me een zaak toch wel duidelijk gewor-
den. Als het soms eens wat drukker aan de balie is,
hoor je mensen aan de balie zeggen ‘Hier is het druk.
Waarom komen die assistentes die daar aan dat
bureau zitten niet meehelpen.’
 
Ik heb  nu bij deze rondleiding echt gezien dat er
veel meer taken dan alleen baliewerk gedaan
moeten worden. Bovendien geeft de planning aan
waar de assistentes mee bezig moeten zijn.
 
Aan de heer Baalman vraag ik na afloop wat ik in
dit artikel aan de KBO-leden nog kan meegeven.

Hij maakt het volgende kenbaar: ’Mensen, schroom
niet om bij de apotheker of bij de assistentes aan
te kloppen als iets niet duidelijk is. Het kan persoon-
lijk, via de telefoon, mail. Wij helpen u heel graag.’
 
Na afloop van de rondleiding stellen Truus en ik vast
dat we aan een mooie en interessante rondleiding
hebben deelgenomen en dat we blij mogen zijn dat
we in het centrum van ons dorp over een apotheek
beschikken.
 
GvR

"Geluk heeft geen groot huis nodig om in te wonen, maar
wel een deur om door naar binnen te gaan."
                                                                                               


