
Nieuwsbrief KBO Velden

Van de redactie
Voorjaar! De lente lonkt. Voor velen het mooiste
seizoen dat er is. Het ontluikende groen, de prach-
tige zonnestralen, die alvast vooruit lijken te kijken
naar de zomer, de heerlijke geur van de voorjaars-
bloeiers. De natuur komt tot leven en het is elk jaar
opnieuw weer een feest om daarvan te genieten. En
dat na een aantal weken waarin wel alle weersom-
standigheden aan ons voorbij zijn getrokken. In
februari een hele week winter met een flink pak
sneeuw, gevolgd door aantrekkelijk voorjaarsweer
en dan opeens roert maart zijn spreekwoordelijke
staart als een heuse storm over onze contreien
raast. Niets zo veranderlijk als het weer, zo blijkt
weer eens.
 
Intussen zijn de landelijke verkiezingen weer achter
de rug. Maar ongetwijfeld het belangrijkste wapen-
feit in de afgelopen weken is wel dat het vaccineren
goed op gang is gekomen. Er zijn al zo’n 2 mln.
prikken gezet. Een mooie opsteker. Heel veel seni-
oren hebben het vaccin inmiddels toegediend ge-
kregen. Afgaande op de reacties is dat allemaal goed
verlopen. Een aantal heeft de tweede prik nog in het
vooruitzicht. Heel lang is er naar de vaccinatie uit-
gekeken en nu het eindelijk zover is, betekent dat
een grote opluchting. Natuurlijk blijft evengoed
voorzichtig zijn geboden, maar het gevoel mag er

zijn dat er binnen afzienbare tijd meer mogelijk is,
meer bewegingsruimte en vooral elkaar weer wat
vaker ontmoeten. Daar snakken we naar na een
maar liefst drie en een halve maand durende ‘intel-
ligente lockdown’. Het sociale contact dat de afge-
lopen maanden zo beperkt is gebleven, hebben we
van alles wel het meeste moeten missen.
 
Laten we vooruitkijken naar een voorjaar waarvan
we met elkaar mogen genieten. In het vertrouwen
een mooie en vooral veilige zomer tegemoet te gaan.
Een geweldig vooruitzicht nadat het virus een jaar
geleden onze samenleving in haar greep nam.
 
Redactie KBO-Nieuwsbrief
 
 
Agenda april
Tijdens de persconferentie op maandag 8 maart jl.
zijn mogelijke versoepelingen van de beperkende
maatregelen vanaf 1 april a.s. in het vooruitzicht
gesteld. Op dit moment is de beschikbare informa-
tie nog onvoldoende basis voor het maken van
concrete plannen om weer bij elkaar te komen en/
of activiteiten op te pakken. Zodra het weer begin-
nen met verenigingsactiviteiten haalbaar is, wordt
iedereen daarvan op de hoogte gesteld.
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Hoogwatergeul Lomm en (Hasselt) Velden
Bij goed weer en als de coronabeperkingen dit
toelaten, fietsen veel van onze KBO-leden regelma-
tig richting Lomm / Arcen of komen vanuit deze
plaatsen terug naar Velden. De route die dan wordt
gefietst, loopt meestal via het buurtschap Hasselt
(Ebberstraat). Fietsen langs de Rijksweg met het
geraas van auto’s, zodat je elkaar nauwelijks kunt
verstaan en altijd alert moet zijn op (brom)fietsen
die je met vrij hoge snelheid passeren of tegemoet
komen op het dubbele fietspad is gewoon niet leuk.
Als je dan heel ontspannen -samen of alleen- de
‘rustige’ route fietst dan vallen al vele jaren de

werkzaamheden aan de hoogwatergeul in Lomm en
nu aan de Ebberstraat in Velden op. Al met al moet
ik eerlijk bekennen dat we -als gebruiker van deze
route- van al dat werk weinig of geen hinder hebben
ondervonden. Je ziet nauwelijks wat er precies
achter dat talud of achter die hoge berg zand ge-
beurt. Daarom lijkt het me interessant om een sa-
menvatting voor onze leden te geven, waardoor je
heel globaal een beeld krijgt van dit grote project
dat ook nog gedeeltelijk in ons buurtschap ‘Hassel-
t’ is gelegen. De fotocollage met situatietekening
maakt een en ander nog verder duidelijk.

Historie
Om het overstromingsgevaar van de Maas tot een
minimum te beperken heeft Rijkswaterstaat om-
vangrijke projecten, waaronder Programma Zand-
maas, opgestart. Als onderdeel daarvan komt er bij
Lomm, net boven Venlo, een nevengeul. Half maart
2006 is DCM Exploitatie Lomm BV gestart met het

project. Na het ruimen van explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog en een archeologisch onder-
zoek is DCM gestart met de productie van zand en
grind voor de betonindustrie. Daarvoor werd de
zandklasseerinstallatie Rotterdam 55 van Dekker
ingezet.
 

De 2 kleurenfotos, gemaakt boven de hoogwatergeul d.m.v een drone, zijn van Jos Saris. Met zijn toe-
stemming mochten deze foto’s in de collage worden opgenomen.
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Laatste fase hoogwatergeul (Hasselt - Velden)
De Dekker Groep realiseert vanaf 2020 in nauwe
samenwerking met DCM Exploitatie Lomm BV  met
de zandwininstallatie Emmy-Yvonne het laatste deel
van de geul. Deze zandklasseerinstallatie (zie ook
foto’s) wint 4.000 tot 5.000 ton per dag aan indu-
striezand en grind voor de betonindustrie. Deze
laatste fase zal zo'n 2 jaar in beslag nemen.
 
De kosten voor de aanleg zijn voor de overheid
miniem. Dit komt onder andere door:
- De winning en verkoop van industrie zand en grind.
 
 
 

- Er wordt gewerkt aan hoogwaterbescherming.
- Er ontstaat door natuurontwikkeling een heel mooi
  water- en natuurgebied dat (wellicht) in beheer
  komt van Het Limburgs Landschap.
 
Bronnen:
Tekst: ‘Historie’ en ‘Laatste fase hoogwatergeul
(Hasselt - Velden)’ van websites van DCM en de
Dekker Groep.
 
 
Ger van Rensch
 

Mutaties ledenbestand KBO Velden
7 augustus 2020 – 1 maart 2021
 
Nieuwe leden
Mevr. J. Geelen Jan Verschurensingel Velden; Dhr.
I. Cowan Oude Venloseweg Velden; Mevr. C. van
Gardingen-Oirbans Rozenhof Velden; Mevr. A.
Lommen-Timmermans Scholtisstraat Velden en
Mevr. C. van Maanen Rozenhof Velden.
 
Overleden leden
Mevr. A. Luijpers-Teeuwen Heren van Tegelen Te-
gelen; Mevr. A. Lommen-Schreurs Oude Heerweg
Velden; Mevr. J. Simons-Joosten Dr. Blumenkamp-
straat Venlo; Mevr. E. Dirkx-Jacobs Schoolstraat
Velden; Dhr. W. Lucassen Oude Heerweg Velden;
Dhr. G. van Wijlick Markt Velden; Mevr. P. Beurskens
Muldersweg Velden en Mevr. P. Brueren-Martens
Rozenhof Velden.

Leden afgemeld
Dhr. en Mevr. Hovens-Hendrikx Kloosterstraat
Velden; Mevr. W. Lucassen-Bouten Schoolstraat
Velden; Dhr. A. Martens Kloosterstraat Velden;
Mevr. H. Poels-Ketelings Vorstweg Velden; Mevr.
Ponjee-Aerts Schipholweg Velden; Dhr. J. Rheiter
Oude Venloseweg Velden; Dhr. en Mevr. Ripmees-
ter-van Baal Oude Heerweg Velden; Dhr. en Mevr.
Theeuwen-Mols Ursulinenweide Grubbenvorst;
Mevr. A. Steegh-Verheijen Rozenhof Velden; Dhr.
J. Kuypers Oude Venloseweg Velden; Dhr. T. Kox
Beatrixstraat Velden en Mevr. G. van Wijlick-Rothoff
De Klosterhoaf/Wal Arcen.
 
 
 
Totaal aantal leden per 1 maart 2021: 416
 

Werkzaamheden hoogwatergeul, gezien vanaf weiland aan Ebberstraat richting Lomm, februari 2021.
Foto: Ger van Rensch
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Spreekwoorden en zegswijzen
Als we vroeger naar opa en oma gingen of de ooms
en tantes kwamen met de kermis of op verjaardagen
op bezoek thuis, dan hoorde je nog regelmatig
spreekwoorden en zegswijzen. Als er dan gezegd
werd: 'de appel valt niet ver van de boom’ of ‘veel
geschreeuw en weinig wol’ of ‘wie het kleine niet
eert, is het grote niet weert’, dan hadden deze
uitspraken geen verdere uitleg nodig. Als er echter
in de drukke kamer -dikwijls tussen de enorme
grijsblauwe rook van sigaren- kenbaar werd ge-
maakt ‘kleine potjes hebben grote oren’ dan was
dat wel heel duidelijke taal voor de jongere garde
en kon je maar het beste heel gauw vertrekken en
buiten gaan spelen. Natuurlijk hebben we op school
ook heel veel spreekwoorden en zegswijzen geleerd.
Veel senioren / ouderen hebben spreekwoorden en
zegswijzen die ze vroeger hebben geleerd nog heel
goed onthouden. Algemeen bekend is dat veel
spreekwoorden en zegswijzen over organen gaan

waarmee we kunnen zien, horen en ruiken (zintui-
gen). We bedoelen dus daarmee de spreekwoorden
of zegswijzen waarin de woorden: oog, ogen, oogje
(s) - oor, oren, oortje(s) - en neus, neuzen en
neusje(s) zijn opgenomen.
 
Tip: Probeer eens zoveel mogelijk spreekwoorden
en zegswijzen over genoemde organen te verzame-
len. Doe het gerust met iemand anders samen en
zoek ze desnoods op. Altijd leuk!
 
In de volgende Nieuwsbrief zullen we op betreffen-
de spreekwoorden en zegswijzen terug komen.
 
Onderstaand in een collage 3 willekeurige spreek-
woorden / zegswijzen om alvast een beetje te oe-
fenen.
 
GvR

Brief van “Frenske” van de Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 3e Jaargang num-
mer 22, van 15-31 Oktober 1949
 
liefe  jonges,
 
veele erge draamaas zijn deze week
weer gebeurd want oome beerde
tinus van joepie zein oome zat

saavos om halv 12 de snelkooker aan en snags om
halv een sprong de snelkooker in de lug met een
geldige plov want oome tinus zat der neeve te slaape
en o jonges met de kemmuniefees is ut hier overal
fees gewees want joepie van de koster was saavons
gans gehange met beeltjes en schildereien en hei
hat een gans kappitaal gekreege en bei klabbers jan
van ut lager hat wel 20 man op visiete en smiddags
met ut eete haalde hei een heelle groote telder uit
de kelder met een deksel drop en zette die heel
plegtig op taffel en toen hei de deksel draf nam lag

der alleen nog een haazzekop en de buik en de rug
en de agter kant hatte de katte opgevreete das peg
he jonges en sefke van smit elbert hat vóór zein
eerste kemunie net efkes koffiegedronke en toen
kon hei net niet de kemunie doen maar ut was niet
heel erch hoor jongens want toen kon hei al drek
aan de vlaaij beginne en toen hat hei sandere daags
weer fees en gerrie van lei van de homberg heef
zein beentje gebroke en lig nu met één been in de
hoogte in vendele in ut ziekehuis en zein vaader lei
die in de kazernestraat woont agter scholze liep
verleje week met de zwaare mis naar boove en toen
kwam hei uit bei ut bet van graat van de krint en
zein vrouw en toen kreeg lei in de gaate dat hei in
ut verkeerde huis was en dat komp er van he jonges
en nu ben ik uitverteld en doe jullie weer beestig
veel groete van FRENSKE.
 
F.V.
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Um euver nao te dinke...
As dich neet alles hebs gegaeve dan hebste niks ok
gaar niks gegaeve.
 
Vergaef daen andere mins leefde vol. Leefde haet
niks met aanstellerij te make.
 
Waen riek is en vuel duit winse, is erm. Waen erm
is en weinig duit winse is riek.
 
Geluk is het enigste allein wat zich verdubbelt as
weej dat ok doon deile.
 
Waen emus echt leef haet daen haet dan ok hieël
zeker altied geliek.
 

Door dich is mien laeve op ens veranderd in ein
moeij niej leedje.
 
As dich eurges op duis haope en dat kump neet gaon
dan maar door met haope.
 
Haop is ut geluif dat ut good kumpt. Leefde is ut
vertrouwe dat ut good is.
 
Ut verschil tusse winne en verleeze is altied, neet
opgaeve.
 
Dae duit winne dae gueft noeits op en minse die
opgaeve winne noeits.
                                                    Frans Theeuwen

Ik droomde....
Ik droomde dat op gansch de aard’
het menschdom zich had saamvergaard
naar eenheid, broedermin
saamhorigheid en vredeszin.
Ik droomde -’t was mij vreemd genoeg-
dat men … elkanders lasten droeg.
Verdwenen waren haat en nijd,
‘k zag liefde en verdraagzaamheid.
Op d’aarde scheen een wonderlicht
’t vermooide ’s menschen aangezicht.
Ik koesterde mij in dien schijn
en was verheugd een mensch te zijn,
te mogen leven in dit oord.
Daar werd ik in mijn slaap gestoord
en toen ‘k ontwaakt', te denken lag
nog alles even voor mij zag,
kwam in mijn hart ’n gevoel van pijn
omdat dit… slechts een droom mocht zijn.
 
 
Uit ‘Losse schakels (1938) 
van Annie de Hoog-Nooy

Taal- en spraakproblemen bij dementie
Het niet meer herinneren van bekenden of vergeten
van gebeurtenissen zijn de bekendste symptomen,
maar dementerenden kunnen wel degelijk ook
woorden vergeten. Dat begint er meestal mee dat
ze moeilijker op sommige woorden komen of deze
verwarren met andere woorden. Hoe heviger de
ziekte wordt, hoe kleiner de woordenschat. Ook
kunnen patiënten moeite krijgen met zinnen maken
en taal begrijpen. Het wordt daardoor moeilijker
voor ze om gesprekken om hen heen te volgen.
Communiceren kan dus op verschillende manieren
lastiger worden. Er bestaat zelfs een vorm van de-

mentie die specifiek het taalbegrip aantast: seman-
tische dementie; iemand krijgt dan steeds meer
communicatieproblemen terwijl het geheugen ver-
der nog lange tijd prima werkt. Anderzijds zijn er
ook dementerenden die niet kunnen vertellen wat
ze die ochtend hebben gegeten of hoe hun kinderen
heten, maar nog volop kletsen over vroeger of het
weer.
 
 
Bron Quest
Ben Gelaudemans

Onderweg gezien

Een bloem heeft zon nodig om bloem te worden;
een mens liefde om mens te worden. 
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EVA 65 jaar jong
In november jl. besteedden we in onze Nieuwsbrief
aandacht aan EVA. Met May van Hees (voorzitter)
en Els Arts (bestuurslid) blikten we destijds terug
op de afgelopen 30 à 35 jaar. Zoals in het november-
artikel al vermeld: voldoende voor een vervolg. Nu
65 jaar geleden -op 22 februari 1956- is deze
vrouwenvereniging opgericht. Als een van de initi-
atiefnemers stond Dien Ewalts-de Bitter aan de wieg
van EVA. Zij werd bestuurslid en penningmeester,
dat ze tot april 1970 is gebleven. Maria Wilbers-de
Greeff was de eerste voorzitter. Een aantal vrouwe-
lijke KBO-leden was in het verleden -of is nog
steeds- lid van EVA.
 
Het nuttige en het aangename met elkaar vereni-
gen; dat is het kenmerk van de maandelijkse acti-
viteiten in deze vereniging voor vrouwen van alle
leeftijden. Ontwikkelen en ontspannen. May en Els
vertellen hierover: “we organiseren maandelijks een
activiteit, die als regel op donderdagavond wordt
gehouden. Jaarlijks hebben we drie themabijeen-
komsten waarin telkens een herkenbaar onderwerp
aan de orde komt. Je moet dan denken aan zaken
als gezondheid, verkeer, wonen en comfort en ge-
heugentraining om maar een paar recente onder-
werpen te noemen”. Dan zijn er activiteiten, die het
karakter van ‘leerzaam & leuk’ hebben, zoals:
exotisch fruit, een hapjes- en borrelavond, bakken,
bloemschikken. Vaste prik op het jaarprogramma is
de ‘denk- en doequiz’; die een flink beroep doet op
creativiteit en samenwerking. Dat geldt overigens
ook voor de meeste activiteiten. Ook zijn er excur-
sies, bijv. naar melkveebedrijf De Brem Holsteins
van de familie Van Lipzig en naar de Hansenhof. Op
maandag is de wekelijkse gym-avond. In de zomer-
maanden is het tijd voor uitstapjes, wandelen,
fietsmiddagen op dinsdag, soms met picknick en
niet te vergeten: jeu de boules. Ook worden van tijd
tot tijd dagtochten gehouden. “Jammer is dat we
door de omstandigheden -net als andere verenigin-
gen- bijna ons hele programma hebben moeten
afblazen”, zo zeggen beide bestuursleden met een
spijtige ondertoon.
 
Even wat verder terug in de tijd. Binnen EVA is op
15 augustus 1985 een volksdansgroep opgericht.
Naast eigen optredens gaf deze volksdansgroep ook

gelegenheidsoptredens bij uitstapjes. Ook kwam
een line-dancegroep tot stand. Inmiddels alweer een
aantal jaren maken beide groepen deel uit van KBO
Velden, waarbij de line-dancegroepen van EVA en
KBO zijn samengegaan.
 
Jaarlijks staat een reis op het programma. Een
kleine greep uit de reizen die in de jaren ‘90 zijn
gemaakt: Straatsburg (mei 1992), Maastricht-
Aachen-Airport (1992), de boottocht over het Velu-
wemeer (1993) en een bezoek aan de Parfumexpo
in Antwerpen in 1996. Soms wordt een uitstapje
samen met andere afdelingen georganiseerd. Een
volle bus met eigen leden, dat zit er immers niet
meer in.
 
Waar het gaat om saamhorigheid en gezelligheid
zijn de sinterklaas- en kerstactiviteit absolute top-
pers. “Jarenlang speelde toenmalig voorzitter Marie
Jacobs voor Sinterklaas met Els als ‘zwarte piet’.
Iedereen zorgde voor een cadeautje voor een ander.
Sinterklaas liet iedereen naar voren komen. Van het
uitwisselen van de cadeautjes werd een hele show
gemaakt en die stond altijd garant voor dolle pret”,
aldus May en Els. Zelf opgevoerde toneelstukjes
doen het trouwens steeds goed. Ook de kerstacti-
viteit en de hapjes- en spellenavond kennen een
hoge opkomst.
 
EVA heeft veel trouwe leden. Aan jubilea van leden
wordt aandacht besteed tijdens de jaarvergadering.
Zij worden dan met een persoonlijk woord in het
zonnetje gezet. Elke vijf jaar wordt het ‘lustrum’ van
de vereniging gevierd, als meest recente de viering
van het 60-jarig bestaan in 2016. Daarmee komen
we als vanzelf op de ontwikkeling van het aantal
leden. In 2013 had EVA circa 80 leden. Enkele jaren
geleden stopte Zij-Aktief -toen al omgedoopt in
Veldense Vrouwen Beweging- en een aantal leden
stapte over naar EVA. Op dit moment staat de teller
op ongeveer 100 leden. Net als bij andere vereni-
gingen is het de uitdaging om meer leden te krijgen,
met name jongeren. “Vrouwen zijn altijd welkom
om lid te worden van deze actieve Veldense vere-
niging” is tot slot de welgemeende hartenkreet van
May en Els.

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 140
Bovenste rij van links naar rechts: woning Bernhard-
straat, tegenover de woning ‘Ôs Bergske’;  woning
Rijksweg rechterzijde na Hoeverstraat, richting
Venlo.
 
2e rij van links naar rechts: woning Lingsendijk,
vanuit Schandelo richting grens links; woning ‘Ôs
Bergske’ hoek Bernhardstraat / Oude Venloseweg.
 

3e rij van links naar rechts: achterzijde praktijk
Fysiotherapie Vita Velden tussen Veerweg en  Ro-
zenhof; woning Boswachtersweg, nabij de A-67.
 
Onderste rij van links naar rechts: Schandelo, in
bocht, weg links gaat richting ‘De Wittenberg’;
restant van de goal van voormalig voetbalveld aan
de Molendijk nabij de Algemene Begraafplaats.
                                                                   GvR
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Bij de foto’s
Linksboven de jubilarissen bij het 35-jarig bestaan
van EVA in 1991. V.l.n.r.: Marie Jacobs-Derckx,
Roos Wilmer-Walter, Nelly Geelen-Peeters, Annie
Vousten-Timmermans, Tiny Loock-Erprath, Lien
Cuenen-Crommentuijn, Wies Bouten-Coppes, Zus
Rheiter-Ponjee.
 
Eronder de dames die in 1994 hun 25-jarig lidmaat-
schap vierden: v.l.n.r. Ria Dirix-Geurts, Jo Lucas-
sen-Lommen, Nelly Nielissen-Holthuysen, Lies
Peeters-Rothoff, Ell Holthuisen, Pieta Peeters-Mar-
tens.
 
Rechtsboven de Volksdansgroep bij een optreden in
Straelen in juni 1996. Bovenste rij v.l.n.r. Tiny
Loock-Erprath, Jo Lucassen-Lommen, Tiny Geurts-
Dirix, Ria Dirix-Geurts, Gerda Hagens-Verbong,
Pieta Peeters-Martens, Anny Lommen-Brauer, Ma-
rianne Smits, Tiny Lommen-Vosbeek, An Peeters-
Lucassen, Martha Claessens-Jacobs, Riek Timmer-

mans-Geelen Truus Wehrens-Vermazeren. Onder-
ste rij: Mariet Faasen-van Diepen, Annie Hovens
(vrouw van Sir Hovens), Sien Verspay-Vergeldt,
Truus Hafmans-Heussen, Anny Theelen-van Heug-
ten, Truus van der Heijden (leidster), Angeline
Ewalts-Wijlaars en Maria Driessen-van den Hom-
bergh.
 
Daaronder de dames die in 1995 10 jaar lid waren
van de Volksdansgroep. V.l.n.r. Truus Hafmans-
Heussen, Riek Timmermans-Geelen, Pieta Peeters-
Martens, Martha Claessens-Jacobs, Anny Theelen-
van Heugten, Gerda Hagens-Verbong, Truus
Wehrens-Vermazeren.
 
De foto’s links- en rechtsonder zijn gemaakt bij het
60-jarig bestaan in 2016.
 
 
Fotocollage: GvR
Tekst: HL

bron: foto-archief EVA
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