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Van de voorzitter
Lieve mensen,

Hoe fijn zou het zijn als alles weer “normaal” zou
zijn! Samen gezellig koffie drinken en bijkletsen,
samen gymmen, dansen, koersballen, een spelletje
doen of kienen. Bij de KBO staan sociale contacten,
elkaar ontmoeten en mede daardoor het voorkomen
van eenzaamheid, op een hoge plek. We verlangen
er allemaal naar, maar helaas zijn de coronabeperkingen nog niet voorbij. Deskundigen voorspellen
dat in sept./okt. de tweede golf eraan komt. Om die
reden heeft het bestuur, met pijn in ’t hart, moeten
besluiten om onze activiteiten weer een maandje op

Uw verkeerskennis opfrissen?

Bent u senior, inwoner
van
de
gemeente
Venlo en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog
eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu uw kans. Veilig Verkeer Nederland
organiseert, in opdracht van RMO Noord Limburg,
een opfriscursus verkeersregels. In 3 bijeenkomsten
van 2 uur wordt u onder leiding van een gecertificeerde rijinstructeur van Veilig Verkeer Nederland
bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop

augustus 2020

te schorten. Half september bekijken we de situatie
opnieuw en zullen we bezien of het veilig is om in
oktober te starten.
Veiligheid staat voorop!

We mogen niet het risico lopen dat iemand tijdens
onze activiteiten besmet raakt met het verraderlijke
coronavirus. Nog even volhouden dus!
Blijf gezond.
Ine Jacobs

der jaren veranderd zijn. De cursus is op donderdag
17 en 24 september en op dinsdag 1 oktober van
13.30 – 15.45 uur in Venlo (u wordt alle dagen
verwacht).

Is dit iets voor u?
U kunt zich tot 2 weken voor aanvang van de cursus
aanmelden via de link: vvn.nl/opfriscursusvenlo
of bel tijdens kantooruren naar 088-5248850.
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een
bevestigingsbrief met de locatiegegevens.

Straatnaamgeving ‘Vilgert'

Wellicht is het u ook opgevallen dat op de kruising
Vilgert / Vilgert (Uitzonderlijk toch! Zie ook plattegrond) nabij de ‘Teutenboom’ (zie X) nieuwe
straatnaamborden door de gemeente Venlo zijn
geplaatst met de tekst ‘Vilgert’. De nummers achter
de straatnamen moeten betrokkenen echt duidelijk

maken waar ze moeten zijn of waar ze iets af
moeten geven. Afwachten of deze oplossing voldoende bijdraagt om de adressen -beter dan weleerte vinden.
GvR

Heb je al ontdekt

hoe in de ogen van mensen vrolijkheid komt,
als je iets aardigs tegen ze zegt?

Zonnebloem

Jij felgele zonnebloem,
voor jou alle roem.
In de tuin of op balkon,
gelijk de mensen hou jij van ruimte, warmte en zon.
Jij verheft je boven alle bloemen en planten,
afgebeeld in folders en in kranten.
In reclame voor olie en brood
ben jij bewonderenswaardig groot.

Zelfs Vincent van Gogh was door jou geraakt,
heeft jou geschilderd en er een lijst omheen gemaakt.
Op een doek vastgelegd met zorg en geduld,
heeft hij jou in mooie kleuren gehuld.
Ook een tijdschrift en een schip kregen jouw naam,
lectuur voor zieken om op vakantie te gaan.
Uitgebloeid ben jij nog decoratief
en door menigeen geliefd.
Vogels en veldmuis in nood
red jij van de hongerdood.
In de winter in de voederkooi
smullen ze van jouw zadenprooi.

Wat overblijft zaai ik in de lente uit,
wachtend op een rijke buit.
Hopend dat geen zaadje verloren gaat,
zodat jij steeds weer in onze tuin te pronken staat.
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Internetcriminaliteit

Uit politiecijfers blijkt dat traditionele criminaliteit,
zoals overvallen, woninginbraken en geweldsmisdrijven, daalt. Dit geldt echter niet voor internetcriminaliteit. In 2017 was 1 op de 9 mensen slachtoffer berekende het CBS. Het kabinet investeert
daarom fors om internetcriminelen op te sporen.
Dat is echter niet voldoende. Omdat internetcriminelen steeds handiger worden om toegang te krijgen
tot computers, tablets en smartphones, is het belangrijk dat mensen zelf ook alerter online worden.

net staat. Een juist en volledig webadres is bijvoorbeeld: https://www.seniorweb.nl

-Check het e-mailadres van de afzender.
-Krijg je een onverwacht betaalverzoek van een
bekende? Bel op en vraag of het klopt.
-Krijg je een betaalverzoek van een bedrijf? Bel het
bedrijf op om te vragen of het klopt.

Kortom: De alertheid ‘eerst checken, dan klikken’
moet voor iedereen een gewoonte worden net zoals
het op slot doen van de deur als je van huis gaat.

Een duidelijk voorbeeld van internetcriminaliteit
stond vermeld in het dagblad ‘De Limburger’ van
dinsdag 23 juni 2020. Titel van dat artikel ‘Het klonk
allemaal zo vertrouwd’ zegt al heel veel.
Op een dag krijgt een mijnheer van 67 jaar een
telefoontje van een mevrouw van de ING Bank. Ze
vertelde dat er vanuit Finland geprobeerd was geld
van zijn spaarrekening te halen met meerdere IPadressen. “Dat willen we als ING voorkomen omdat
we niet negatief in het nieuws willen komen. Maar
voor we verder gaan, wil ik dat u controleert dat u
ook daadwerkelijk met de ING belt", droeg die
mevrouw hem op. De rekeninghouder controleerde
dat en zag dat het nummer waarmee hij werd gebeld
hetzelfde was als het ING-alarmnummer dat hij op
het internet zag. Wat ook opviel was dat ze alles
wist: naam, rekeningnummer en het gespaarde
bedrag. De mevrouw kwam heel professioneel over
en vanaf dat moment had de man alle vertrouwen
in haar verhaal. Ze zegt ook het volgende: "Ik ben
heel blij met uw medewerking en ik heb zelfs heel
goed nieuws, één IP-adres is al verwijderd." Vervolgens werd de mijnheer verzocht om zijn spaargeld
op 4 verschillende nummers over te maken. Zodat
-volgens haar- het niet getraceerd zou kunnen
worden en toch zeker te stellen. En zo werd hij
geraffineerd -waarschijnlijk met een telefoon via het
internet met computer en koptelefoon- om de tuin
geleid. Uiteindelijk was hij daarmee 33.000 euro aan
spaargeld kwijt. Een voorbeeld waarvan je misschien zegt: "Daar zou ik niet intrappen."

In mei 2019 is er een Landelijke Veiligheidsdag in
Almere gehouden over dit onderwerp. Minister
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) trapte toen de
publiekscampagne ‘Eerst checken, dan klikken’ af.
De campagne roept mensen op zich beter te beschermen tegen ‘phishing’ en andere vormen van
internetcriminaliteit. In deze campagne werd vooral gewaarschuwd voor het volgende: ontvang je een
e-mail, sms of appje, klik dan pas op een link, bijlage of betaalverzoek als je er 100% zeker van
bent dat je dit kunt vertrouwen. Doe je dat niet dan
is de kans groot dat je de internetcriminelen toegang
geeft tot je digitale leven. Een e-mail, tekstbericht
of betaalverzoek met een foute link is een veelgebruikt manier om je gegevens te achterhalen of om
je over te halen geld over te maken. Dit heet
‘phising’. Met die gegevens, zoals wachtwoorden
of toegangscodes, kunnen internetcriminelen je veel
geld afhandig maken.
Weet je wanneer je vooral moet opletten?
Er wordt je gevraagd om geld over te maken.
Er wordt je gevraagd om in te loggen of om je
persoonsgegevens te mailen.
Er is haast bij het berichtje dat je ontvangt.
Als dit het geval is weet je voortaan wat je te doen
staat! Eerst checken, dan klikken! Klik nooit zomaar
op een link.

Hoe dan ook, pas op! Ga er vanuit dat criminelen
steeds slimmer en harder worden. Voor ons allen is
en blijft noodzaak: 'Blijf alert en denk altijd: ‘eerst
checken, dan klikken’.
GvR

Weet je wat je moet checken?
-Check de URL van een link door er met je muis op
te gaan staan (niet klikken natuurlijk!). Kijk goed of
je vreemde dingen in de URL ziet staan.

Opmerking: URL is de afkorting van 'Uniform Resource Locator' en is een andere benaming voor een
webadres. Een URL geeft een uniek internetadres
voor een website of een bestand dat op inter-
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Weet je nog van toen?

In deze aflevering gaan we naar een plek net buiten
onze dorpskern richting Lomm. Met aan de westkant
zicht op Hasselt en aan de oostkant van de Rijksweg
de Vilgert. De meeste foto’s in deze collage zijn
beschikbaar gesteld door Nardje Lenssen. Linksboven zien we het huis met stal van de familie Cuenen,
Rijksweg 36, nog in de oorspronkelijke staat. Het
woonhuis is gebouwd in 1926 ter vervanging van de
lage oudbouw. Daarvan is alleen de stal blijven staan
met aan de Rijkswegzijde de staldeuren. In de gevel
zijn twee lage deuren van de varkenshokken te zien.
De boerderij werd ook wel ‘Tuutjes’ genoemd. Dit
betekent ‘teuten’ en heeft te maken met de ‘Teutenboom’, die pastoor Hollands in 1755 daar in de
buurt ‘aan de weg naar Arcen’ heeft geplant. Het
omliggende gebied wordt op oude kaarten aangeduid als ‘Aan Teile (of Tiele) Boomke’.
Bewoners werden genoemd naar hun boerderij en
zo was ‘Cuenen Hermaan’ in Velden heel vroeger
ook wel bekend als ‘Tuutjes Hermaan’. In 1969 zijn
de oude stallen gesloopt en is het woonhuis grondig
verbouwd. Het werd daarna bewoond door een
kleindochter (van Tinus en Lies Peeters-Cuenen).
Later is het pand wit geschilderd.
Aan de kant van het dorp liep langs de oude stal een
veldweggetje dat vroeger de verbinding was tussen
de Vilgert en de tegenwoordige Kloosterstraat. Dit
weggetje heette toen in de volksmond “Keune
wegske’, naar de enige aanliggende bewoner, de
familie Cuenen. Pas enkele jaren geleden heeft dit
weggetje -met instemming van de Dorpsraad- de
officiële naam “Cuenenstraat”, compleet met

straatnaambord, gekregen.Tegenwoordig is het een
doodlopende weg, bedoeld voor in- en uitrijden ten
behoeve van de nieuwbouwhuizen aan de Rijksweg.
Maar in feite is dit weggetje ouder dan de rond 1845
aangelegde Rijksweg. De stukken land aan de Vilgert (oostzijde Rijksweg) liepen vóór de aanleg van
de Rijksweg door vanaf de Vilgert tot aan het weggetje. Op oude landkaarten is dat nog goed te zien.
Daarop zie je de Rijksweg als het ware dwars over
de percelen liggen. Die Rijksweg werd op de oude
kaart (van 1900) trouwens aangeduid als “de weg
naar Nijmegen” en de Oude Heerweg als “de weg
naar Arcen”. Verschil moet er zijn, nietwaar?
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Zijn naam is al genoemd: Cuenen Hermaan. Hij had
een klein boerenbedrijf, zoals zovelen in die tijd.
Een paar koeien, enkele varkens en akkers vanaf
het huis tot aan de Oude Heerweg. Een houten
schuur diende als opslag en voor het onderbrengen
van de werktuigen. “Daarnaast verkocht hij petroleum (voor lampen) aan huis in een klein houten
hok van 5 bij 5 meter, waar drie vaten in stonden
waaruit getapt werd. Dit hok stond schuin achter de
woning”, vertelt kleindochter Nardje Lenssen. Verder verkocht hij aan huis ook nog stroop (kroet) van
de kroetpers uit Lottum. Cuenen was ook een van
de oprichters van levensmiddelencoöperatie ‘De
Samenwerking’, die voortkwam uit de RK Werkliedenvereniging. Tot 1969 was de winkel gevestigd
aan de Rijksweg (nr. 85) en vanaf dat jaar in de
voormalige SPAR-winkel van Wim Hagens aan de
Markt. In 1986 viel het doek voor de Coop-supermarkt in Velden.

Hermaan trouwde in 1908 met Gertruda Hellmann
uit het Duitse Westerbroek bij Straelen. Ze kregen
10 kinderen, 6 dochters en 4 zonen. Twee van hen
overleden op jonge leeftijd. De zonen Piet en Lei en
dochter Lies, die met Tinus Peeters was getrouwd,
bouwden elk een huis aan de Oude Heerweg;
‘achter’ hun ouderlijk huis. Ook zoon Jac bleef in
Velden wonen (aan de Schoolstraat). De andere vier
dochters vestigden zich elders.

Op de groepsfoto staat rondom het gouden paar de
hele familie met kinderen, kleinkinderen (2 waren
nog niet geboren), één achterkleinkind en de broers
en zussen. Een grote familie. Het diamanten huwelijk zat er voor het echtpaar Cuenen niet meer in,
want slechts enkele maanden ervoor overleed
Cuenen Hermaan op 86-jarige leeftijd.

In 1958 waren Hermaan Cuenen en zijn vrouw 50
jaar getrouwd. Tegenwoordig staat wekelijks in de
krant een hele pagina vol met foto’s van mensen
die 50 of 60 jaar zijn getrouwd. Maar in die tijd was
zo’n huwelijksjubileum echt een uitzondering. We
zien enkele opnamen van de viering van het gouden
huwelijksfeest op maandag 14 juli 1958. Hier aangevuld met de herinneringen van Nardje: “Er werd
twee dagen feest gevierd, de eerste dag met de
familie en de tweede dag ook met de buren (de
naobere) erbij. De bruiloft werd gevierd bij Wennekers. Niet alleen het huis werd versierd, maar ook
bij de feestlokatie en rondom de ingang bij de kerk.
Alles werd gedaan door de ‘naobere’. Opa en oma
gingen ’s morgens met de koets van huis uit over
de Rijksweg naar de kerk en de hele familie te voet
er achteraan. Het verkeer op de Rijksweg moest
gewoon wachten tot ze de Kloosterstraat ingingen”.
De feeststoet met het gouden paar en familie op
weg naar de kerk werd -zoals toen gebruikelijkafgehaald door de Fanfare, hier gefotografeerd bij
Hube. We zien o.a.: tambour-maître Sraar Hermkens, Lucassen Wiel en Joep Fleuren. ’s Avonds
bracht de Fanfare bij Wennekers nog een serenade.
Nardje vervolgt: “Opa en oma kregen twee keer een
serenade, want de volgende dag kwam de Musikverein uit Straelen (waar een schoonzoon bij was)
omdat oma zelf uit het Westerbroek kwam”.

Als laatste een foto van het oude huisje van mandenmaker Van Pol (‘de körver’) aan de Rijksweg nr.
43, vlak voorbij het voormalige Lager van de LLTB
en schuin tegenover het huis van Cuenen. Nadat de
moeder van Cuenen Hermaan weduwe was geworden, trouwde zij met de vrijgezelle uit Maasbracht
afkomstige mandenmaker. Na haar overlijden
trouwde Van Pol met vrouw Kollée, die als ‘Vrouw
Pol’ nog vele jaren in Velden door het leven ging.
Zij stierf in 1962 en korte tijd later is haar karakteristieke onderkomen gesloopt.
Fotocollage: Ger van Rensch
Tekst: HL i.s.m. Nardje Lenssen

Vaer jaorgetieje

Linte
Zachte werme wind geit weie,
kattemieskes bläöje.
In d’n haof en op ‘t land,
geit alles langzaam gräöje.
De iërste zwalm is wer truuk,
de lámkes in de wei.
Wát zien ‘t toch schoeën maonde,
márt, april en mei.

Herfs
Zachte werme herfskleure,
‘t is ech en wónder.
Dát al die bládjes, ein vur ein,
dwarrele nar ónder.
Már herfs kán ok nukkig zien,
mit hagel, raege, wind.
Toch is haen ás idder jaorgetie,
ok miene gaoje vrind.

Zaomer
Zaomerzón die steit te straole,
tintelende straote.
Gauw nar hoes, ‘t zwumgrei haole.
Hoeswerk thoes gelaote.
Zwumme in de Törfkoel,
de Maas of in de Lult,
Blieje lachende kiengerstumme,
is wát de lóch vervult.

Winter
Witte wolle watte dotte,
danse zach nar ónder.
Witte wolle watte dotte,
is dát nou gen wónder?
Vors en wind, dát daert ós naet,
schátse, gans d’n daag.
Opa, oma, pap en mam,
die väöle zich wer blaag.
5

Jan Arts 2008

Uit de bestuursvergadering van 6 juli 2020
Voor het eerst sinds 4 maanden
heeft het voltallige bestuur
vergaderd op maandag 6 juli jl.
Het Dagelijks Bestuur was een
maand eerder al bij elkaar gekomen en tussentijds is het
nodige onderling afgestemd en zijn waar nodig
besluiten genomen. Een samenvatting van de uitkomsten.

Evenementen voor de rest van het jaar zijn vrijwel
allemaal afgezegd. Als gevolg van het niet doorgaan
van de Dorpsfeesten in september is er dit jaar ook
geen muzikaal programma op de zaterdagmiddag
onder het motto “Sentiment in de Tent”. Het geplande bezoek aan de Risk Factory in Venlo op
donderdag 22 oktober a.s. gaat eveneens niet door.
De organisatie heeft hiertoe besloten. T.z.t. krijgen
wij een voorstel voor een nieuwe datum in de loop
van volgend jaar.

Alle MBVO-activiteiten gaan tot 1 september a.s.
niet door. Er kan immers niet worden voldaan aan
de geldende richtlijnen m.b.t. het handhaven van
de onderlinge afstand. Ook de kienmiddagen zijn
om dezelfde reden afgelast. Wel kan er gebiljart
worden in de BMV. Alle biljarters zijn hierover
geïnformeerd door de coördinatoren van de biljartgroep. Aan de hand van de actuele situatie wordt
bepaald wanneer en op welke manier de MBVOactiviteiten weer verantwoord opgestart kunnen
worden. Met ingang van 1 april jl. blijft het innen
van de periodieke contributie tijdelijk achterwege.

Ook de Ontspanningsmiddag op 10 november en
Kerstmiddag op 15 december kunnen in de beoogde opzet niet doorgaan. Als alternatief voor de
Kerstmiddag bekijken of we een programma kunnen
organiseren met een muzikaal accent en waarin
gezelligheid voorop staat. De muziekgroep ‘De
Vrolijke Notenkrakers’ uit Venray, die al ‘getekend’
had voor de invulling van de Kerstmiddag, is bereid
om de muzikale invulling te verzorgen. Mensen, die
aan deze middag willen deelnemen, zullen zich
vooraf moeten aanmelden.

In de Rozenhof wordt vanwege de actuele situatie
al een hele tijd op dinsdagen niet meer gekookt door
de KBO-kookgroep. Dit blijft zo tot 1 september. Tot
dat moment wordt de maaltijdvoorziening op dinsdagen gedaan onder verantwoordelijkheid van de
beheerscommissie van de Rozenhof. Vóór 1 september a.s. wordt een besluit genomen of het verantwoord is om de maaltijden weer op de gebruikelijke
manier voor te bereiden en te verstrekken.

De gespreksgroep Levensvragen houdt op te bestaan. De coördinator van deze werkgroep, Hermien
Kamphuis, is verhuisd naar Overijssel en er is niet
genoeg belangstelling om verder te gaan.
HL

Praote

De kins gaar neet mier praote
mit emus dae d'r neet mier is.
En de kins ok neet mier luustere
nao emus dae d'r neet mier is.

De kins ok gaar neet mier lache
met emus dae d'r neet mier is.
Maar de kins toch altied halde
van emus dae d'r neet mier is. Frans Theeuwen

Mutaties ledenbestand KBO Velden
1 januari 2020 - 7 augustus 2020

Oude Heerweg Velden; Mevr. Van Rens-Bos Rozenhof Velden; Dhr. Janssen Wederik Velden; Dhr.
Lucassen Markt Velden; Mevr. Smeets-Kassenaar
Gerrittenweg Venlo; Dhr. Evers Ebberstraat Velden;
Dhr. Janssen Pater Steeghplein Velden; Dhr. Van
Boekholdt Akkerwinde Velden; Dhr. Brueren Bernhardstraat Velden, Dhr. De Bode Hasselderheidelaan Velden; Dhr. De Jong Markt Velden.

Nieuwe leden
Dhr. Hoogwerf Burg. van Deelensingel Velden;
Mevr. Cornelissen-Linders Straelseweg Venlo; Dhr.
Linders Kloosterstraat Velden; Dhr. en Mevr. Van
Rens-Wassenberg Rozenhof Velden; Mevr. Vousten-van Horck Rozenhof Velden.

Overleden leden
Dhr. Reinders Kloosterstraat Velden; Mevr. Lenssen-Keltjens Rijksweg Velden; Mevr. Geurts Rozenhof Velden; Dhr. Smits Rozenhof Velden; Dhr.
Beurskens Oude Venloseweg Velden; Dhr. Kusters
Past. Joostenstraat Velden; Dhr. Vermazeren Oude
Venloseweg Velden; Mevr. Muijres-Holleman Rozenhof Velden; Dhr. Van Neer Rozenhof Velden;
Dhr. Vousten Genooierweg Velden; Dhr. Ewalts

Leden afgemeld
Dhr Janissen Pater Verhaagstraat Velden; Dhr.
Waulthers Op ’t Aardbroek Velden; Mevr. Gerrits Jan
van Salmstraat Born; Dhr. Cramers Oude Heerweg
Velden; Mevr. Hendrickx-Mans Mgr. Nolensplein
Venlo; Dhr. en Mevr. Kamphuis Schandeloseweg
Velden.
Totaal aantal leden per 7 augustus 2020: 435
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De grote bonte specht

De redactie vindt het altijd leuk als leden kopij of
afbeeldingen beschikbaar stellen voor onze Nieuwsbrief. In dit geval betreft dat foto’s die de familie
Thiesen-Lucassen heeft gemaakt van 2 spechten die
(toen nog) op de Bong in Schandelo aan huis kwamen om vanaf een voerplaats lekker de buik te
vullen. Het is heel moeilijk om door een ruit een
duidelijke foto te maken. Bovendien is een specht
tamelijk schuw en verdwijnt meteen zodra hij/zij
beweging waarneemt.

De middelste foto komt van de website Wikipedia
en laat zien het mannetje en vrouwtje van de grote
bonte specht.
Bekijk je deze afbeelding goed dan zie je dat het
vrouwtje (links) in tegenstelling tot het mannetje
(rechts) geen rode nekvlek heeft.
Vergelijk je een en ander met de buitenste foto’s
die de familie Thiesen heeft ingestuurd dan zie je
duidelijk dat zij een keer een vrouwtje en een keer
een mannetje hebben gefotografeerd.

Op de 2 buitenste foto’s in deze collage kun je zien
dat het de familie Thiesen desondanks toch vrij
aardig is gelukt om een paar leuke foto’s te maken.

GvR
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Bovenste foto’s van links naar rechts: bij B&B pand
‘het Schellehoés’ in haakse bocht rechts, in het
straatje het 2e pand links; Cuenenstraat is een
zijstraatje van de Rijksweg waar afgelopen jaar 2
nieuwe woningen zijn gebouwd (ongeveer 100
meter na de voormalige Boerenbond, aan de linkerkant van de weg).

3e rij van links naar rechts: Familie Hendriks,
Rijksweg (voorheen schildersbedrijf); huis aan de
Rijksweg, schuin tegenover constructiebedrijf Hegger.

Onderste rij van links naar rechts: pand in Schandelo (richting Venlo na ±200 meter links -voormalig
pand van Thiesen Toën); de kleine molen staat in
de tuin van de familie Heldens aan onverhard verbindingsweggetje tussen de Rijksweg en de Beatrixstraat.

De 2e rij van links naar rechts: landhuis Ebberstraat;
pand Rijksweg tegenover Taurus, voorheen pand
van de familie Geurts (melkbezorger).

Ik koop te goeder trouw iets en het blijkt gestolen
Wie heeft er dan pech: ik of de oude eigenaar?

jaar na de diefstal actie ondernemen, zijn die drie
jaar verstreken dan moet de oude eigenaar bij de
dief aankloppen om zijn schade vergoed te krijgen.
Het verhaal wordt anders als je gestolen waar in een
winkel koopt, in dat geval heb je recht op consumentenbescherming en kan het gestolen object niet
door de oude eigenaar worden teruggevorderd.

Als de oude eigenaar zijn eigendom opeist, heb jij
pech. Het gestolen goed gaat terug naar hem of
haar en jij kunt je geld bij de dief opeisen. De bestolen, rechtmatige eigenaar kan overigens niet
zomaar zelf bij jou aankloppen, dat moet hij via de
politie doen, die neemt contact met je op, bijvoorbeeld als de eigenaar zijn gestolen fiets bij jou voor
de deur heeft zien staan. Wel moet hij binnen drie

Bron Quest
Ben Gelaudemans
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