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We mogen weer!
Na een onvoorstelbaar lange tijd van een jaar en
drie maanden zonder bijeenkomsten van KBO Vel-
den -het biljarten uitgezonderd- zijn intussen vrijwel
al onze activiteiten weer uit de startblokken geko-
men. Op woensdag 26 mei is het Dagelijks Bestuur
bij elkaar gekomen om de situatie rondom de co-
ronamaatregelen en de vooruitzichten op korte
termijn te bespreken. Met als insteek om te begin-
nen zodra de verruimingen dat mogelijk maken.
Hieronder de stand van zaken voor onze (twee)
wekelijkse activiteiten.
 
Gymnastiek: Beide groepen zijn op donderdag 10
juni voor de eerste keer bij elkaar geweest.
Volksdansen: deze activiteit heeft op maandag 21
juni haar eerste bijeenkomst.
Country- en Linedance: afgesproken is om vanaf
woensdag 7 juli a.s. weer te beginnen.
Zitdansen: donderdag 24 juni is de eerste samen-
komst in de Rozenhof.
Koersballen: op vrijdag 18 juni zijn de ballen weer
gaan rollen in de recreatieruimte van de Rozenhof.
Misschien een leuke activiteit voor u? Kom het eens
proberen.
Kienen: overleg tussen de organisatie en de be-
trokkenen heeft opgeleverd dat met ingang van
woensdag 7 juli vanaf 14.00 uur weer tweewekelijks
de kienkaarten klaar liggen in de recreatieruimte
van de Rozenhof. Nieuwe kieners zijn welkom!

Biljarten: is inmiddels weer begonnen op de ge-
bruikelijke middagen in de BMV.
Open eettafel Rozenhof: in samenspraak met de
Beheerscommissie Rozenhof is er op dinsdag 8 juni
jl. voor het eerst weer gezamenlijk gegeten door de
deelnemende senioren. Voortaan wordt elke dins-
dag een smakelijke maaltijd aan de deelnemers
geserveerd, bereid door vrijwilligers.
 
De activiteiten MBVO Gymnastiek, Volksdansen
alsmede Country- en Linedance worden zoals ge-
bruikelijk gehouden in de BMV. Binnen alle MBVO-
groepen is op dit moment ruimte voor nieuwe
deelnemers. Wilt u ook wat coronakilootjes kwijt?
Dan is dit het goede moment om in te stappen.
 
De Felicitatiedienst blijft voorlopig tot nader be-
richt werken volgens de eerder aangepaste werk-
wijze.
 
Wij wensen iedereen een mooie start van een ac-
tieve en een gezonde tweede helft van 2021 en veel
plezier bij onze activiteiten. Nog geen deelnemer
maar spreekt een activiteit u aan? Kom kijken en
doe mee!
 
 
Bestuur KBO Velden
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Gymnastiek KBO als eerste van start
Na zo’n anderhalf jaar met ingrijpende maatregelen
en beperkingen door corona was iedereen er hard
aan toe om het normale leven, zoveel als mogelijk
is, weer een beetje op te pakken. Via RIVM hebben
we wat meer vrijheid gekregen, maar daarbij heb-
ben we gelijk ook duidelijk de boodschap meege-
kregen om voorlopig heel voorzichtig te zijn. Na deze
goedkeuring heeft onze voorzitter Ine op 31 mei een
mail gestuurd aan de diverse contactpersonen van

de KBO waarin zij namens het bestuur toestemming
geeft om bepaalde activiteiten in het kader van Meer
Bewegen Voor Ouderen binnenkort weer op te
pakken.
 
Onderstaand een impressie van de activiteit gym-
nastiek die op donderdag 10 juni weer voor het eerst
werd gehouden.
 

Als de deelnemers na zo’n lange verplichte stop de
zaal van BMV De Vilgaard betreden voelt dat beetje
vrijheid voor de meeste mensen toch wel vreemd
aan. Sportdocent Margriet, die de gymlessen in
Velden al vele jaren verzorgt, is al aanwezig en
begroet iedereen persoonlijk met een vriendelijk
woordje. Zo van: ‘Wat leuk dat ik je weer zie’ of ‘Fijn
dat je er weer bent’. De stoelen heeft Margriet al
precies op 1.5 m afstand van elkaar geplaatst. Als
alle deelnemers op de gekozen stoel hebben
plaatsgenomen, controleert Margriet wie er wel of
wie er niet aanwezig is. In het algemene welkomst-
woord maakt ze kenbaar dat ze er zin in heeft en
het fijn vindt om weer hier te zijn. Daarna stelt ze
de volgende twee vragen aan de deelnemers:
“Hebben jullie er zin in?” en “Hebben jullie veel
gewandeld/gefietst of meegedaan met Limburg in
beweging?” Uit de diverse antwoorden is op te
maken dat vrijwel iedereen toch het nodige heeft
gedaan. Maar ook duidelijk wordt kenbaar gemaakt
dat ze de gym en vooral de onderlinge contacten
met het kopje koffie hard hebben gemist. Dan be-
nadrukt Margriet de richtlijnen van het RIVM waar-

aan wij ons voorlopig echt moeten houden. Dus:
stoelen laten staan op 1,5 m, mondkapje als je op
de stoel zit is niet nodig -wel opzetten als je je
verplaatst-, stoelen en ballen zijn ontsmet en dat
wordt opnieuw gedaan als de 2e groep begint,
koffie wordt bezorgd en graag ook dan de stoel op
de plaats laten staan. Kortom: “Alle oefeningen en
bewegingen vinden plaats op of rondom de stoel.
Ook op deze wijze zijn er best nog heel veel nuttige
oefeningen en bewegingen, al dan niet op muziek,
mogelijk”, aldus Margriet.
 
Als ik een paar foto’s maak en Margriet heel mooie
muziek ‘uit de tijd van toen’ laat klinken en de
deelnemers daarop bepaalde oefeningen laat doen,
geniet ik ook van deze mooie, oude muziek, maar
zeker nog meer geniet ik van het enthousiasme van
de docent en de deelnemers in de zaal tijdens deze
eerste les sinds lange tijd.
 
 
GvR
 

Van de redactie
De kop is eraf! Bijna al onze activiteiten zijn intussen
op gang gekomen; enkele volgen begin juli. Het kan
weer en dat geeft ons een mooi uitzicht op een
veilige zomer, waarin al veel mogelijk is. Dat geeft
nieuwe energie. Het is alsof al die klaprozen, die ook
de Veldense dreven rijkelijk sieren, het einde van
de lastige achter ons liggende tijd willen laten zien.
Tevens een cadeautje van de natuur bij een nieuwe

start. Voor het eerst sinds lange tijd kunnen we in
deze Nieuwsbrief aandacht besteden aan een eigen
activiteit. In dit geval de recente start van de
gymgroepen. Veel plezier met deze Nieuwsbrief; wij
gaan er een maandje ‘tussenuit’ en zijn in augustus
weer bij u terug.
 
Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
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Spreekwoorden en zegswijzen
In Nieuwsbrief 143 hebben we u gevraagd om mee
te denken over spreekwoorden en zegswijzen die
gingen over: hand, handen, handjes en voet, voe-
ten, voetjes. Onderstaand een flink aantal spreek-
woorden en zegswijzen over deze lichaamsdelen.
 
Hand
De hand in eigen boezem steken; ergens de hand
voor in het vuur steken; zwaar op de hand zijn; zich
met hand en tand verzetten; van de hand in de tand
leven; als de ene hand de andere wast, worden ze
beide schoon; de (of zijn) hand over zijn hart strij-
ken; iemand de hand boven het hoofd houden; de
hand op iets leggen; de hand met iets lichten; met
de hand op het hart; de hand aan de ploeg slaan;
iets van de hand doen; iemand iets aan de hand
doen; iemand op zijn hand hebben; iets achter de
hand hebben; in de hand werken; iemand naar zijn
hand zetten; iets uit de eerste hand hebben.
 
Handen
Zijn handen jeuken hem; met de handen in het haar
zitten; twee handen op één buik; veel handen
maken licht werk; met de handen in de schoot zitten;
zijn handen dichtknijpen; de handen uit de mouwen
steken; iemand op handen dragen; zijn handen in
onschuld wassen; met lege handen staan.

Handje
Iets aan het handje hebben; ergens een handje van
hebben.
 
Voet
Op staande voet; voet bij stuk houden; iemand de
voet dwars zetten; op dezelfde voet voortzetten; op
de voet volgen; iemand de voet lichten; op voet van
oorlog; op goede voet met iemand staan; op grote
voet leven; op gespannen voet; onder de voet raken.
 
Voeten
Zich uit de voeten maken; iemand de voeten spoe-
len; iemand iets voor de voeten werpen; veel voeten
in de aarde hebben; iets met voeten treden.
 
Voetje
Een wit voetje bij iemand hebben.
 
Kent u nog een of meerdere spreekwoorden of
zegswijzen die niet zijn weergegeven? Mail ze even
door naar ghrenschv@ziggo.nl dan vermelden we
deze in de volgende Nieuwsbrief.
 
 
GvR
 

Nog enkele plaatsen vrij bij gymnastiek
Gymnastiek. Een sport
voor iedereen vanaf 65
jaar met of zonder fysieke

beperking. Na een warming-up wordt een mix van
diverse beweegmogelijkheden aangeboden. Gym-
nastiekoefeningen, ondersteund met muziek. De les
wordt afgesloten met een gezellig spel en napraten
onder het genot van een kopje koffie.
 
Deze les staat onder leiding van gediplomeerd
sportdocent Margriet van der Stegen.
 
De gymlessen worden gehouden in een halve zaal
van BMV De Vilgaard op:
Donderdag: 9.30-10.30 uur (1e groep) en
10.30-11.30 uur (2e groep)
 

Op 10 juni 2021 is na de coronabeperkingen weer
begonnen met de gymlessen. Heel enthousiast en
bewust van het belang van het bewegen zijn de 2
groepen met totaal zo’n 35 deelnemers van start
gegaan. Dit programma gaat in juni en juli door. In
augustus wordt er een 4-tal weken gestopt. De
lessen worden in september dan weer voortgezet.
Voor deze gymnastieklessen is veel belangstelling,
groep 2 kan zelfs geen nieuwe deelnemers meer
plaatsen. In groep 1 zijn nog enkele plaatsen vrij.
Hebt u belangstelling om wat meer te bewegen of
wilt u nadere informatie: kom gewoon tijdens de
lesuren even naar De Vilgaard of neem contact op
met sportdocent Margriet van der Stegen tele-
foon 077-3824068.
 
Bestuur KBO Velden

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 143
Bovenste rij van links naar rechts: pand aan de
Vilgert tegenover veld met kerstbomen; Sint Anna-
kapel aan de achterzijde van het Hoogwaterhuis aan
de Ebberstraat.
 
2e rij van links naar rechts: pand aan de Schoolstraat
linkerzijde vanaf het centrum; voormalige garage/
werkplaats op de hoek Oude Schandeloseweg en de
in/uitrit van de parkeerplaats van de BMV.
 
 

3e rij van links naar rechts: kruis in het midden van
het oude kerkhof aan de Kloosterstraat; pand aan
de Vilgert (aan achterzijde werkplaats caravans /
campers).
 
Onderste rij van links naar rechts: pand op de hoek
Rijksweg - Kloosterstraat (kapperszaak); voormalig
bakhuis dat vroeger behoorde bij de tegenoverge-
legen boerderij Thissen, nu berging bij Hasselt 6.
 
GvR
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Aanvulling artikel Jonge Boeren- en Tuindersbond Velden
In Nieuwsbrief 142 van april jl. publiceerden we een
artikel over de Jonge Boeren- en Tuindersbond Af-
deling Velden. Van Hay Fitten ontving de redactie
een aanvulling. Hij vertelt dat zijn oom Sjang Bou-
ten in het verleden vele jaren bestuurslid is geweest
van de jóng boere’. Vanaf de start van de vereniging
in 1922 was hij secretaris van de vereniging. Met
een korte onderbreking in 1937 bleef hij dit werk
doen tot 1945. Tijdens de oorlogsjaren lagen de
verenigingsactiviteiten stil en bij de herstart in 1945
vond Sjang het schijnbaar welletjes en stopte als
secretaris. Voor 23 jaren werk ten dienste van de
‘jóng boere’ ontving hij bij zijn afscheid een herin-
neringsbord als geschenk. Hay kreeg dit bord later
van zijn oom en heeft het altijd bewaard.
 

Het keramisch wand-
bord is gesierd met
een voorstelling van
de H. Isidorus, pa-
troonheilige van boe-
ren en tuinders. Vele
agrarische vereni-
gingen en coöpera-
ties dragen dan ook
zijn naam. Zo ook de
coöperatieve zuivel-

centrifuge, die tussen 1907 en 1928 in een gebouw
aan de Markt in Velden in bedrijf is geweest. Isidorus
(ca. 1070 – 1130), afkomstig uit de buurt van Ma-
drid, was een eenvoudige, vrome boerenknecht, die
het na zijn dood schopte tot patroonheilige van
boeren en tuinders. Niet dat hij een bijdrage heeft
geleverd aan de ontwikkeling van de landbouw en
evenmin door hard werken. Volgens de legende was
hij vaak in gebed verzonken en erg begaan met alles
wat leeft, strooide hij graan uit voor de vogels. In
de tussentijd knapte een engel zijn werk op het land
 
 
 

op. Vandaar is Isidorus op het bord afgebeeld met
zijn blik op God gericht, terwijl hij graan strooit voor
een aanvliegende vogel en de engel met de hand
aan de ploeg.
 
Op de uitsnede van de foto van de ‘jóng boere’,
gemaakt bij het vaandelwijdingsfeest in 1936, zien
we Bouten Sjang, zoals hij in Velden genoemd werd.
Van links naar rechts: Jan Geurts (Conrate Jan),
voorzitter, Jan Clabbers, Sjang Bouten, Peeters Joep
en Ben Geurts (Backus Ben), Schandelo.
 

Sjang Bouten (1899 – 1980), geboren en getogen
in Hasselt, werkte jarenlang in het magazijn van de
Boerenbond en op latere leeftijd kwam hij bij de
boeren als melkmonsternemer (melkschöpper) voor
de RK Rundvee Fok- en Controlevereniging St.-
Andreas Velden, kortweg ‘de control’ genoemd.
Rond 1920 schreef hij de tekst van een Gekke Ma-
ondaagliedje: ‘mit Gekke Maondaag bin ik twieë
daag ván de bein’. Eenmaal gepensioneerd maakte
Sjang volgens de annalen van KBO Velden nog
enkele jaren deel uit van het bestuur van de toen-
malige Bejaardensociëteit Velden, waarvan een
korte tijd als voorzitter. Om gezondheidsredenen
legde hij deze functie in 1974 neer.
 
 
Met dank aan Hay Fitten
Tekst: HL

Hansenhof weer open
Vanaf zondag 6 juni is Streekmuseum De Hansenhof
weer op zondagmiddagen geopend. De rijke collec-
tie gebruiksvoorwerpen, huisraad, meubilair en
gereedschappen geeft een goed beeld van het da-
gelijkse leven in vroegere tijden. Er zijn o.a. een
schoolklasje, een kinderkamer, een sigarenmakerij,
een winkeltje in koloniale waren en een wagenma-
kerij te zien. Ook de uitgebreide verzamelingen
foto’s, bidprentjes, kaarten en het schutterszilver
van Schutterij St. Andreas zijn een aanrader.
 
Nieuw is de expositie van een aantal poppenhuizen
en ander nostalgisch speelgoed. De foto laat een
van de aanwezige poppenkamers zien. Veel van
deze spullen zijn geschonken of verkregen uit erfe-
nissen. In de zomermaanden en daarna tot eind
oktober is de Hansenhof iedere zondag van 13.00
tot 17.00 uur geopend. Entree gratis maar een

vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Uiteraard
worden de geldende coronamaatregelen in acht
genomen. Onder het genot van koffie en thee kan
er gezellig worden nagepraat. Bij goed weer kan dat
zelfs buiten op het rustieke terras met een mooi
uitzicht op het bakhuis en de leerlooierij.
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Het is al een hele tijd geleden dat we een schoolfo-
to opnamen in de Nieuwsbrief; meer dan twee jaar
geleden inmiddels. Veel van deze schoolfoto’s
hebben eerder een plaatsje gekregen in “Kent u ze
nog… de Veldense Kiêszek”. Een enkele keer duikt
er toch nog een schoolfoto op, die -voor zover be-
kend- nog geen plekje heeft gekregen in een publi-
catie. Dat is het geval met deze plaat. Ger van
Rensch heeft ze jaren geleden eens gekregen van
Leentje Reijnders-Simons. De foto was gedeeltelijk
beschadigd en is later gerestaureerd, zo goed en zo
kwaad als dat ging. Leentje (die onlangs is overle-
den) heeft er destijds de volgende namen bij gege-
ven.
 
Te beginnen met de bovenste rij van links naar
rechts: Jo Arts (van Nol); Annie Litjens (van Tun);
Truus van den Hombergh (van Melk Sef) en Mien
Clabbers (van Clabbers Maan);
Tweede rij van boven van links naar rechts: Fien
Hovens (van Pierre); Bep Walter; Nel Nielissen (van
Graed) en Maria Smits (van smid Wum);
Derde rij van boven van links naar rechts: Annie
Luijpers (van Chris); Tiny Vosbeek; Mia Peeters;
Maria Zeelen (van Gir – café De Sport); Leentje
Simons (Simons Wullem) en Klaartje Geurts (van
Backus Bèr).
Onderste rij van links naar rechts: Truus Martens;
Ria Baltesen (van Eed); Wiesje Engels (van Engels
Hand); Gerda en Elly Theelen (beiden van Stappers
Piet) en Bernardien (Dien) Benda (het gezin Benda
woonde destijds in Velden; haar ouders hebben
vanaf 1974 nog enkele jaren in een van de woningen
van de toenmalige Rozenhof gewoond).
 

De foto is vermoedelijk gemaakt ergens in de zomer
van 1945. Het merendeel van de meisjes is geboren
in 1936; enkelen zagen het levenslicht in 1937. Het
was volgens de mensen die het hebben meege-
maakt, een chaotische tijd in die eerste naoorlogse
maanden. Naast de herbouw van het dorp moest
het economische en maatschappelijke leven weer
helemaal opnieuw worden opgebouwd. 1945 was
ook het jaar waarin de meisjes op deze foto hun
Eerste Communie hebben gedaan. Sommigen
hadden deze al gedaan op het einde van de evacu-
atie-periode (april / mei). Na terugkeer in Velden
deed een grote groep jongens en meisjes op 29 juli
1945 hun Eerste Communie en later -op 21 oktober-
volgde ook nog een grote groep. Daarmee lag men
dan kennelijk weer ‘op schema’.
 
Wat verder opvalt, is dat een leerkracht op de foto
ontbreekt, wat trouwens ook het geval is bij andere
schoolfoto’s uit deze periode. De opname is gemaakt
voor het toenmalige klooster, dat meer dan veertig
jaar werd beheerd door de zusters van Steijl. Voor
het maken van schoolfoto’s werden in die tijd ver-
schillende plekken uitgekozen. Naast het front van
het klooster zijn dat o.a. de veranda voor de oude
meisjesschool en de binnenplaats van boerderij
Huben. Deze locatie is zonder meer een mooi decor
voor deze toch wel bijzondere opname.
 
 
Reageren? Neem contact op met de redactie.
 
Tekst: HL 

 Weet je nog van toen?
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Frederik Hendrik Kazerne Blerick
Heel veel mensen uit Venlo en omgeving zijn afge-
lopen maanden gevaccineerd tegen het coronavirus
op de vaccinatielocatie Kazerneterrein Blerick. Het
voormalige kazernecomplex in Blerick ligt op dit
moment leeg en er is ruimte genoeg om het terrein
en bepaalde gebouwen als vaccinatielocatie te ge-
bruiken. Het kazernecomplex kent een rijke historie
en het plan is om in de toekomst op dit complex een
mooie woonwijk te realiseren. De resten van het
Spaanse fort en de historische gebouwen zullen voor
zover mogelijk in de plannen worden geïntegreerd.
Al met al een interessant onderwerp voor onze leden
om hier heel beknopt iets over te vertellen.
 
 
Korte historie regiment van de Huzaren
Tussen 1816 en 1913 waren verschillende regimen-
ten van de Huzaren in de huidige gemeente Venlo
gelegerd. Deze Huzaren hadden hun onderkomen
in de binnenstad van Venlo, o.a. in de Minderbroe-
derskazerne, Arsenaal (4e Regiment) en Fort Sint
Michiel in Blerick (2e Regiment). Zij zorgden voor-
namelijk voor de verdediging van de toenmalige 
vestingstad. In 1913 vertrokken de Huzaren naar
hun nieuwe garnizoensstad Tilburg.                     
         
                                                   
Bron: Wikipedia                        

Historie Frederik Hendrik Kazerne
Het gebouwencomplex werd vanaf 1910 gebouwd
op het terrein (13 ha) van het voormalige Fort Sint
Michiel. Dit terrein omvatte land- en tuinbouwgrond
en de villa van de voormalige eigenaar. De villa werd
opgenomen in het kazernecomplex, dat in 1913
gereedkwam en diverse gebouwen telde. In 1915
werd nog een hospitaalgebouw bijgebouwd. Tot
1934 heette het complex: Michielskazerne, waarna
het de huidige naam kreeg, en tot aan de bezetting
door de nazi's waren er de bataljons van het 2e
regiment Infanterie gevestigd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog legerden er Duitse troepen en in 1944
werd een deel der gebouwen, waaronder de voor-
malige villa, verwoest. De meeste gebouwen bleven
echter onbeschadigd en in 1946 kwam de Infanterie
weer in het complex. Het werd een opleidingscen-
trum en zij die de opleiding voltooiden behoorden
tot het Regiment Limburgse Jagers. Ook Stoottroe-
pers werden opgeleid en er was een rijopleiding.
Uiteindelijk, vooral vanaf 1967, werden er jaarlijks
aan deze Limburgse Rijschool ongeveer 4000
dienstplichtigen opgeleid. Na het beëindigen van de
opkomstplicht in 1996 werden de rijopleidingen een
voor een opgeheven en ook de Rijschool Venlo moest
in 2002 sluiten. Slechts de Marechaussee en het
Korps Nationale Reserve maakten nog gebruik van
de kazerne.                                 Bron: Wikipedia

Heb je minder slaap nodig als je ouder wordt?
Dat is een misvatting, zegt neuroloog Hans Ham-
burger van neurologiecentrum Amsterdam. Ja,
geeft hij toe, als groeiende en lerende baby slaap
je zestien uur, als scholier een uur of tien en als
18-jarige een uur of negen, maar 25-jarigen zitten
op zeven tot acht uur. In principe blijft dat tot op
hoge leeftijd de menselijke slaapbehoefte. Het lijkt
wel eens alsof ouderen minder slapen omdat ze
vroeg wakker worden, maar dat heeft meer met
verveling en eenzaamheid te maken, waardoor ze
gemiddeld genomen ook eerder naar bed gaan. Als
ze vervolgens om vijf uur ‘s nachts wakker worden,
lijkt het alsof ze een korte nacht hebben gemaakt,
maar doorgaans is dat keurig zeven of acht uur nadat

de persoon in kwestie is gaan slapen, zo rekent de
neuroloog voor. Het grote voorbehoud dat Hambur-
ger maakt, is dat slaap alleen nodig is na activiteit.
En daaraan schort het nogal eens na pensionering.
Als je de hele dag in een stoel zit te kijken of de
planten in de vensterbank wel groeien, dan heb je
ook weinig behoefte aan rust. Maar dat hangt met
activiteit samen en niet met leeftijd. Gemiddeld
genomen heeft een 70-jarige na een arbeidzame
dag evenveel slaap nodig als een 30-jarige.
 
 
Bron: Quest
Ben Gelaudemans
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Gebouwen en terrein eigendom van gemeente
Venlo
In 2006 werd het complex, waarvan grote gedeelten
geklasseerd zijn als Rijksmonument, gekocht door
de gemeente Venlo. De bedoeling was om op het
terrein een aantal grote gebouwen op te richten,
onder de naam Kazernekwartier Venlo. Tijdens de
bouw van het nieuwe stadskantoor nam de gemeen-
te zelf haar intrek in een deel van de monumentale
kazernegebouwen.                               
                                                 Bron: Wikipedia
 
Kazerne Kwartier Venlo wordt woonwijk van
de toekomst
Voor een definitieve herbestemming passeerden
door de jaren heen verschillende ambitieuze plan-
nen de revue (denk daarbij aan: VVV Stadion,
winkelcentrum, kabelbaan over de Maas), maar die
sneuvelden uiteindelijk. Begin 2020 bepaalde de
gemeenteraad dat een mix van woningbouw, on-
dersteunende horeca, onderwijs, bedrijven en Lei-
sure (bedrijven die ten dienste staan van de vrije-
tijdsbesteding) op het 22 hectare grote terrein wel
haalbaar is. Vervolgens selecteerde de gemeente
Venlo (o.a. de wethouders Marij Pollux, 1e verant-
woordelijke, en Erwin Boom, 2e verantwoordelijke,
namens het gemeentebestuur) drie marktpartijen
uit om met ideeën te komen voor de ontwikkeling
en uitvoering van het plan dat een verbinding tussen
Blerick en Venlo moet vormen.
 
 

Zoals het er nu naar uitziet, kan eind van dit jaar
het terrein bouwrijp worden gemaakt en het komend
jaar met de bouw van 500 woningen worden begon-
nen. Aanleiding is de grote vraag naar woningen.
Aanvankelijk was het de bedoeling om tot 2025
twee- tot driehonderd woningen te realiseren (fase
1) en vervolgens nog eens honderd tot driehonderd
woningen (fase 2), afhankelijk van de situatie op de
woningmarkt. Met diverse kaders zoals: duurzaam-
heid, bestemming geven aan bestaande monumen-
tale gebouwen en gedeeltelijk handhaven van het
Fort Sint Michiel dient rekening te worden gehouden.
 
Bronnen: Maandelijkse uitgave nummer 6 van
maart 2021 van Voilà (uitgever Mediahuis Limburg),
artikel 'Versnelde bouw', Dagblad de Limburger van
31 mei 2021.
 
Fotocollage: Foto 1: Hoofdingang aan de Garni-
zoensweg; Foto 2: Een van de gebouwen waarin de
militairen tijdens de diensttijd verbleven; Foto 3:
Voormalig wachtgebouw deel uitmakend van het
hoofdgebouw; Foto 4: Op de voorgrond de resten
van het Fort Sint Michiel en op de achtergrond een
3-tal monumentale gebouwen (hoogste gebouw was
destijds het wapendepot).
 
Foto 3 is van Wikipedia, foto’s 1-2 en 4 van GvR.
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