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Van het bestuur / van de redactie
Van het bestuur In de afgelopen maanden hebben we moeten lerenleven met beperkingen. Vanaf 1 juni jl. is er weermeer mogelijk. Verdere versoepeling met ingangvan 1 juli a.s. ligt in het verschiet. Maar de 1,5meter-norm blijft voorlopig. De vraag is nu wanneeractiviteiten weer kunnen beginnen. Verschillendeleden geven ook aan dat het weer ‘begint te krie-belen’. Het Dagelijks Bestuur van KBO Velden is bijelkaar gekomen om de mogelijkheden te bekijken.Een overzicht van de stand van zaken op dit mo-ment. Activiteiten MBVOVolksdansen, linedancen en zitdansen zijn activitei-ten die binnen het 1,5 meter protocol -zoals het ernu naar uit ziet- tot 1 september a.s. niet mogelijkzijn. Mogelijk kan de gym eerder beginnen. WanneerMBVO-activiteiten verantwoord kunnen starten,bekijken we in samenspraak met de leidsters. BiljartenNu het biljarten is aangemerkt als spel in plaats vansport kan er in de BMV weer worden gebiljart. Dedeelnemers hebben hierover nadere informatiegehad van coördinator Albert Paulus. 

Overige activiteitenHet kienen en koersballen in de Rozenhof kunnenvanwege de ‘1,5-metergrens’ voorlopig niet door-gaan. Om dezelfde reden is ook de ‘open eettafel’in de Rozenhof voor onbepaalde tijd stilgelegd. Wij wensen iedereen een mooie zomer in goedegezondheid. Bestuur KBO Velden Van de redactie Er komt weer leven in de brouwerij. Dat is maargoed ook na een -best wel lange- stille periode.Terrassen bezet, mensen op straat; het sociale eneconomische raderwerk komt geleidelijk op gang.Meer mogelijkheden om naar buiten te gaan en tegenieten. Voor velen een echte verademing. Deredactie heeft intussen een nieuwe Nieuwsbriefsamengesteld. Ook deze keer weer gevuld met al-lerlei informatieve en onderhoudende artikelen enonze vaste rubrieken. De bekende zoekplaatjespa-gina ontbreekt niet. Alles bij elkaar een gevarieerdpalet in beeld en tekst. Ga er gerust even voorzitten. Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
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Toen… en nu
Tussen beide foto’s ligt een tijdsverschil van ruim20 jaar. De bovenste foto is gemaakt vóór 2000,maar nadat een grote brand de winkel van Dora vanAdolf op 5 november 1994 verwoestte. Het nooitmeer herstelde pand is in april 2000 afgebroken. Deplannen voor de reconstructie van de Markt warentoen al lang gereed. Naast dit pand werd ook de

aanpalende karakteristieke bebouwing afgebroken.Op die plek verrees het complex Marktstaete dat in2004 – 2005 is gebouwd. Dit beeldbepalende ge-bouw onttrekt alle achterliggende bebouwing aanhet zicht. Foto’s GvR – tekst HL
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Jezelf op teken checken na een wandeling buiten?
Jazeker, een beet van een teek kan je besmettenmet de ziekte van Lyme en andere nare kwalen.Controleer je eigen lijf na een natuurtripje dus zosnel mogelijk op teken , liefst meteen. Check je helelichaam, ook je bilspleet. Heeft een teek je te pakkengekregen, zorg dan dat je hem er zo snel mogelijkuithaalt, pak hem zo dicht mogelijk bij zijn kop vast,dat is vlak tegen je huid, trek de teek er met eenlangzame beweging uit, dat voorkomt dat een deelvan zijn kop blijft zitten. Een achtergebleven li-chaamsdeel van de teek verhoogt niet de kans opde ziekte van Lyme, maar kan wel een vervelendeontsteking veroorzaken. Doe het liefst ook de kleren

die je in het bos droeg in de was, dan gaan eventu-ele teken die nog in je plunje zitten allemaal dood(het merendeel legt al het loodje bij veertig gradenCelcius, maar zestig graden overleven ze zekerniet). Doe je dat niet, dan kunnen ze nog een weekof twee zonder voedsel in je broekspijp overleven.Trek je die broek weer aan dan grijpen ze je alsnog.Dr. Jansma heeft er bij mij een, levend en al,weggehaald op mijn buik lang geleden (wist ik veel). Bron  QuestBen Gelaudemans 

Afhankelijkheid en dankbaarheid
Een bejaarde vrouw schrijft over haar afhankelijk-heid en over haar dankbaarheid jegens diegenen diehaar met hun zorgen omringen het volgende: Zalig zij die mij aanvaarden, ook al ben ik dan be-jaard. Die mij in mijn dagelijks leven zorg en onge-mak bespaart. Zalig zij die het beseffen dat ik ze niet zo goedversta; en die het gewoon negeren als ik eenstommiteit bega. Zalig zij die mij vergeven als ik niet hun naam meerken. Die me heel goed laten merken dat ik nogonmisbaar ben. Zalig zij die willen helpen als het misgaat met mijnwerk. Die mij gaarne vergezellen om te bidden inde kerk. Zalig zij die niet gaan schelden als ik het tafelkleedverschroei; die de andere kant uitkijken als ik metkoffie knoei. 

Zalig zij die niet steeds zeuren: "Oma loop eenbeetje recht." En me niet voor de voeten gooien:“Hebt u dat al niet gezegd?” Zalig zij die voor me zorgen ook al duurt het jaren-lang. Me vertroetelen en troosten als ik eenzaamben of bang. Zalig zij die van me houden ook al ben ik hen totlast. En die op mij blijven passen ook als het henooit niet past. Zalig zij die met mij samen nog eens teruggaan inde tijd. En die met mij blijven praten ook al ben ikde draad eens kwijt. Zalig zij die mij als mens zien met mijn vreugde enmijn pijn. Die mij heel goed laten voelen dat ik nieteenzaam hoef te zijn.  Tekst van Ria Ritzen Schinnen en ingezonden doorMiek Brueren-Meelkop. 

Kermis vlaai
Eine kier en in eder niej jaordan wass ut thoes altied pries.Os Mam die kneide den deigEn ze kaokte ok nog de spies. Ik zal dat in mien verdere laeveok echt noeits mier vergaete.Dat door de Oeëmes en Tantesalle vlaaije woort op gegaete.        Frans Theeuwen

Sprookje
Iddere mins haet wal en zwaak,Vur en sprookje, Hans en Grietje.Már naemes kint zien naobere,Frans of Twan of Rietje. Idderein dink aan zichzelf,Me kán duk naet mier gaeve.‘t Naeme is te mekkelik.Már zoeë verzouw se ‘t laeve. Spraek same nou is hiel gaod aaf,Laefde en vrindschap te gaon gaeve.Dán zult geej zaen, nao verloup ván tied,Zult geej ás in en sprookje laeve. Jan Arts 2008
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Weet je nog van toen?
Familiealbums geven vaak mooie sfeerbeelden, diehet leven in vroegere dagen karakteriseren. Diebeelden zien we ook terug in deze fotocollage. Defoto’s zijn afkomstig uit een album van Mia Verbeek –in ’t Zandt en ze zijn met haar toestemming gebruikt.We maken een rondje met de klok mee; te beginnenlinks boven. De linkerzijde van deze opname toont een klein deelvan de voormalige boerderij Kempkeshof aan deWilhelminastraat – hoek Bernhardstraat. De Bern-hardstraat was er toen overigens niet. Op dezeplaats staan nu de huizen Wilhelminastraat 8, 10 en12. De oude boerderij, bewoond door de familieSchreurs, is rond het midden van de jaren ’20 intwee fasen afgebroken. Eerst het schuur- en stal-gedeelte aan de westzijde, waar voor Kempkes Lieënen haar man Christiaan Engels (Kempkes Christi-aan) het tegenwoordige huis met nummer 8 is ge-bouwd. Daarna -we schrijven inmiddels 1929- is hetdubbelhuis 10 – 12 gebouwd. Aan de overzijde vande weg kijken we tegen het schuurgedeelte vanboerderij ‘Thieskes’, tegenwoordig Wilhelminastraat1. Jarenlang woonde er de familie Van Neerven –Schattefor en sinds 1973 familie Doesborg – Seelen. Rechts bovenaan: de kerk, zwaar beschadigd enzonder toren direct na de oorlog. Op de voorgrondzijn de schamele resten van de boerderij van Brue-ren Bèr te zien. Een direct gevolg van de zware,aanhoudende beschietingen op de kerktoren. Dezeboerderij stond ongeveer ter hoogte van de huidigeadressen Dorpsstraat 4 en 6. Brueren Bèr bouwdezijn nieuwe boerderij met de naam ‘Mariahoeve’ aande Schandeloseweg. Dan volgt een luchtopnamevan de boerderij ‘Lamershof’ van Jac Verbeek aande Vorstweg. Het woongedeelte (voorhuis) is ge-bouwd rond 1926. Het buitenaanzicht is nog altijdin nagenoeg oorspronkelijke staat. Daarna zien we het winkel-woonhuis annex café vanGraad Verbeek aan de Dorpsstraat. In de oorspron-kelijke staat in art-deco-stijl en voorzien van uitge-kiende geometrische gevelversieringen. Aan delinkerzijde (aan de kant van Smits) de aparte ingangvan het café. Leen Verbeek, een van de dochtersvan Graad, dreef er jarenlang een kruidenierswin-kel. Na de oorlog is het pand verbouwd en hebbener drie gezinnen in gewoond. Vanaf midden jarenzestig is de textielzaak van de familie Jeucken ervele jaren in gevestigd geweest.

Nu is het in gebruik als woonvoorziening en kan-toorruimte van Dichterbij. We gaan nog even terug naar de Lamershof aan deVorstweg. Nu gezien aan de zuidzijde vanaf hetweggetje dat langs de boerderij richting de Kam-perhof van (toen) de familie Schoofs - Beeker voert.Na het overlijden van Jac. Verbeek Sr. is de boer-derij voortgezet door zoon Sef en wordt nu bewoonddoor Guido Verbeek en zijn gezin. En als we nu tochbij de boerderij zijn, kunnen we meteen door naarhet land waar rond 1930 Jac. Verbeek en zijnmensen bezig zijn met het oogsten van de rogge.Het is de tijd van de opkomst van de landbouwme-chanisatie en op een aantal, vooral grotere bedrijvenwordt al met behulp van machines gewerkt. Hetoogsten was een arbeidsintensief gebeuren waar opde boerenbedrijven verschillende weken mee warengemoeid, nog afgezien van het dorsen van hetgraan. Vervolgens een plaatje van een voetbalelftal. Defoto dateren we op eind jaren ’40 / 1950. We wetenniet bij welke gelegenheid deze opname is gemaakt.Met hulp van Lei Jansen (ván de mölder) is wel desamenstelling van dit ‘team’ bekend. Op de boven-ste rij staan: Jan Driessen (Genooij), Twan Verbeek,Ben in ’t Zandt (Backus Ben), Sir Keltjens, BèrBrueren (ván Brueren Lei) en Jan de Loey. Middelsterij: Theike de Loey, Tuün Thiesen (van ThiesenFrans) en Jac. Lenders. Onderste rij: Jan Lenders,Tun Steegh en Bèr Brueren (ván Brueren Bèr). Jezou het een ‘Schandels elftal’ met enige versterkinguit het dorp kunnen noemen. Maar liefst 8 van de11 spelers zijn getogen in Schandelo. We sluiten ons ‘rondje’ af met een familiekiekje vanAnna Verbeek met Els en oma Truke Verbeek-Obersmet kleinzoon Jac. Twan Verbeek verdiepte zich jarenlang in zijn fami-liegeschiedenis. Hij schreef hierover het boek ‘Degeschiedenis van de familie Verbeek 1600 – 2000’,dat in 2001 is uitgegeven. Een aantal foto’s in dezecollage is ook opgenomen in dat boek. Bij de sa-menstelling van de tekst van dit artikel is gebruikgemaakt van dit boek.  Fotocollage GvR -Tekst HL

5



Oude klederdracht
In de periode dat Openluchtmuseum De Locht door‘Corona’ was gesloten, werden vrijwilligers in degelegenheid gesteld om via een verhalenbrief eenmooi verhaal op papier te zetten. Onderstaand eengedeelte van een verhaal dat Marlè de Laat schreefover de klederdracht hier in de regio. De meeste klederdrachten behoren tot de verledentijd. Noord-Limburg heeft ook een ‘dode’ dracht,toch mogen er geen nieuwe elementen aan toege-voegd worden, zoals bijvoorbeeld een polshorloge.De Noord-Limburgse dorpen waren gesloten ge-meenschappen. Men kwam niet vaak buiten hetdorp. Een uitstapje met paard en wagen, naar bij-voorbeeld Lottum, om met de kermis een familielidte bezoeken, was al een hoogtepunt. De kleding wasvoor iedereen hetzelfde, slechts kleine afwijkingenwerden geoorloofd. Er was verschil tussen zondag-

se en daagse kleding. De zondagse kleding was overhet algemeen zeer kostbaar en werd alleen gedra-gen om naar de kerk te gaan, bij bruiloften enpriesterfeesten. Die kleding werd nooit gewassenen wanneer dat toch gebeurde, was ‘de zondageraf’. Dan werd de kleding doorgeschoven en ge-bruikt als doordeweekse kleding, om uiteindelijk teeindigen als werkkleding. Alles werd afgedragen, erwerd niets weggegooid. Vandaar dat er slechtsweinig kledingstukken van toen bewaard zijn geble-ven. Wel gaf men kleding aan arme mensen. Als demutsen wat ouder werden, ging men ze door deweek dragen, bijvoorbeeld om naar de markt tegaan. Slechts een enkele vrouw droeg door de weekeen toêr. De mutsen werden in een la van een ka-binet of in een hoedendoos bewaard, goed verpaktin blauw papier om verkleuring door het licht tevoorkomen.

In deel 1 van ‘Kent u ze nog …de Veldense Kiêszek’,van Sef Janssen en Sjaak Theelen, staat over de‘toêr’ het volgende: de ‘toêr’ (knipmuts) werd inSevenum, Horst en Lottum gemaakt en moest ooktelkens daarheen om te worden gewassen. Vrouwendie in de rouw waren, droegen een toêr met zwarterand. Eveneens in deel 1 staat bovenstaande fotovan 16 Veldense vrouwen (met d’n toêr) die in 1924in Tienraij op bedevaart waren. Dit is een heel oudefoto en weinig mensen zullen er nog vrouwen opherkennen. Wanneer je echter de namen en deafkomst leest van een bepaalde vrouw zal je vrijwelzeker familie van haar in Velden of regio kennen.Op de foto is duidelijk waar te nemen dat 2 vrouwen-midden in de voorste rij- een toêr dragen metzwarte rand en dus op dat moment in de rouw waren. Voorste rij, zittend van links naar rechts: vrouwJansen, vrouw van Piete Kuûbke (Gosses Beth);

vrouw Schreurs, vrouw van Schreurs Piet (SchreursHan); vrouw Van den Hombergh, vrouw van VoorterCorneel (Lomm) en vrouw Daanen (Petronella,schoonmoeder van Smid Toên, Hegger). Achterste rij, staand van links naar rechts: vrouwM. Geelen-Lommen, vrouw van Coppers Thei (Cop-pers-Miek); vrouw Kusters (Marie); vrouw Smits-Beeker, vrouw van Smid Jan; vrouw Vosbeek, vrouwvan Medze Piet (Medze Tru); vrouw Janssen, moedervan Kranen Handrie; vrouw Schattefor; vrouw Cox,vrouw van Cox Nolles; vrouw Zeelen-Schreurs(Kempkes Annemarie-café Zeelen); vrouw Vermeu-len, vrouw van Laorbergs Kuûb; vrouw Beurskens,vrouw van d'n Heiboer (Heiboers Niês, dat wilzeggen Agnes); vrouw Lucassen (van Graad, Rijks-weg) en vrouw Janssen (Ossenberg).  
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Als je thuis of in de directe omgeving van jouw huisde ogen goed de kost geeft, kun je genieten vanleuke zaken die de natuur te bieden heeft. Denkdaarbij maar eens aan het fluiten van vogels en hetijverige werk van vlinders en bijen. Het is echterdikwijls moeilijk vast te stellen, met welke vogel,vlinder of bij die je waarneemt precies hebt temaken. In dit artikel wordt, gebruikmakend van dekennis van een bijenclub uit Hoogblokland, heelbeknopt ingegaan op de verschillen tussen bijen,hommels en wespen. Honingbij en hommelsHoningbijen zijn vegetariërs, ze eten alleen nectaren stuifmeel uit bloemen. Ook wilde bijen zo-als hommels, behangersbijen en metselbijen etenalleen plantaardige kost. Je kunt ze herkennen aanhun harige vacht. Bijen en hommels hebben beha-ring om stuifmeel te verzamelen. Hommels zijn welveel hariger dan bijen en ook groter. Hommels, dieleuke harige beestjes in je tuin. Ze vliegen tevredenvan bloem naar bloem, op zoek naar de lekkerstenectar. Veel mensen zijn bang voor bijen, maarvinden hommels wel leuk. Toch behoren de hom-mels ook tot de familie van de bijen. In Nederlandzijn 29 verschillende soorten hommels bekend. Wespen en bijenWespen zijn echter vleeseters. Wespen vangen in-secten en rupsen die ze aan hun larven voeren.

Wespen zijn vrijwel kaal en opvallend geel-zwartgekleurd. In de natuur betekent dat: pas op, ik bengevaarlijk! Laat me met rust! Een wesp kan meer-dere keren steken. Een bij kan maar één keer stekenen gaat dan dood. Een bijenvolk is veel groter daneen wespenvolk en is in staat om de winter teoverleven. Een wespennest sterft uit voor de winter.Alleen jonge koninginnen overwinteren en beginnenin het voorjaar een nieuw volk. Wespen leggen, in tegenstelling tot honingbijen,geen voedselvoorraad aan. Volwassen wespen etenonder andere de zoete stof die hun eigen larvenuitscheiden. Aan het eind van de zomer, als erweinig of geen wespenlarven meer zijn, gaan wes-pen op zoek naar ander zoete voeding. Dan komenwespen af op voedsel van mensen. Dit zal een bijnooit doen. Bijen hebben genoeg voedselvoorraadin hun eigen nest. Voor mensen die zo bang voor wespen zijn:Wespen verorberen veel schadelijke rupsen, lastigevliegen en muggen. Daarom verdienen wespenzeker wel een slokje limonade. Bron: Foto’s en tekst van website Bijenclub Hoog-blokland.  GvR

Verschil tussen bijen, hommels en wespen

Zoekplaatjes Nieuwsbrief 133
Bovenste rij van links naar rechts: pand van defamilie Peters, Vorstweg 50; schoorsteen gelegen‘Krosselt’ in de driehoek Lijsterweg, Rijksweg N 271en de autoweg A-67. De tweede rij van links naar rechts: woning van dhr.van Leuven, Vorstweg; woning van dhr. J. Thiesen,Bong 14. De derde rij van links naar rechts: boerderij, voor-heen van de familie Verhaegh, Vorstweg (niet ver

van de A-67); woning Bong 21, laatste huis linker-kant, komende vanuit Schandelo. De vierde rij van links naar rechts: beeldje, bovenin gevel Rijksweg 138 (voorheen familie Lenssen);woning van de familie Geurts, Kloosterstraat 22. De onderste rij van links naar rechts: een van delandhuizen aan de Ebberstraat; woning bij bedrijffirma Verbeek, Lingsendijk. 
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