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Biljarters enthousiast van start na coronabeperkingen
Na goedkeuring van het RIVM heeft voorzitter Ine
op 31 mei 2021 namens het bestuur van de KBO de
leidsters en coördinatoren via mail of telefonisch
toestemming gegeven om de diverse activiteiten
weer op te pakken.
 

 
Aan ontspannen, elkaar ontmoeten en even bijklet-
sen tijdens een activiteit is na deze langdurige co-
ronabeperkingen heel veel behoefte. Ook bij de
biljarters van de KBO Velden is dit zeker het geval.
 

Helaas is het door corona nog niet mogelijk om in
competitieverband elders wedstrijden tegen andere
KBO-teams te spelen. Maar het is voor de coördina-
toren geen probleem om hun leden ontspannen en
zinvol bezig te houden. Loek Coenders organiseert
met nog enkele vrijwilligers drie toernooien: Kikker-
toernooi, Bandentoernooi en Driebandentoernooi.
Het mooie van deze opzet is dat iedereen van ie-
dereen kan winnen. Er wordt namelijk gewerkt met
gemiddelde punten die iedereen moet maken. Dit
gemiddelde is afgeleid uit een biljartcompetitie in
een van de vorige jaren. Uiteindelijk wint Sef In ’t
Zandt twee toernooien. Het andere toernooi wordt
gewonnen door Bert Hendrix.
Aan leden die niet aan de toernooien willen mee-
doen, maar vrij willen biljarten wordt voldoende
gelegenheid gegeven om deze vorm van ontspan-
ning te beoefenen. Helaas is het door coronabeper-
kingen nog niet mogelijk om tussen het biljarten
door samen te kaarten.
 
Kent u leden of liefhebbers die graag willen biljarten
of kaarten? Maak het even kenbaar bij Albert Paulus
(tel. 4722067).
 
GvR     
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DuoFiets Velden

 
Trots brengen wij u op de hoogte van ons project:
'DuoFiets voor Velden'. Vanaf 24 juni jl. is deze fiets
beschikbaar. Het betreft een proefproject van een
half jaar met de opzet om de belangstelling te
peilen binnen Velden voor eventuele aanschaf van
een eigen DuoFiets. Dit half jaar is mede mogelijk
gemaakt door de Dorpsraad Velden en Velden
Samen Schoon.

De DuoFiets is beschikbaar voor alle mensen die niet
meer zelfstandig kunnen fietsen. Dit wordt weer
mogelijk met de DuoFiets in combinatie met een
begeleider. De begeleider kan een familielid of
vrijwilliger zijn, dit wordt (nog) niet verzorgd door
de initiatiefgroep.
 
Geïnteresseerden voor de DuoFiets kunnen zich
aanmelden via: DuoFietsVelden@gmail.com
De verhuurtijden zijn alle dagen van de week met
uitzondering van de woensdag:
- Dagdeel ochtend: 10.00 tot 13.00 uur.
- Dagdeel middag:  14.00 tot 17.00 uur.
- Hele dag: 10.00 tot 17.00 uur.
 
De huurprijs voor de fiets bedraagt 5 Euro per
dagdeel of 8 Euro per hele dag.
 
 

Van de redactie
Zomer; heerlijk! Prachtig weer, zonder de zinderen-
de temperaturen van de zomers in de achter ons
liggende drie jaren. Echt om van te genieten: de
frisgroene weilanden, dichtbegroeide akkers, bos-
sen en bloeiende heidevelden.
Ware het niet dat ‘Mooder Maas’ een flinke steen in
een schijnbaar rimpelloze zomerse vijver gooide. De
vertrouwde en anders zo rustige rivier veranderde
midden juli in een woest kolkende watermassa, die
in haar stroom alles op haar weg meenam en ver-
slond. Iedereen hield z’n hart vast wat er zou ge-
beuren. Bij velen staan de overstromingen van 1993
en 1995 immers nog altijd in het geheugen gegrift.
Opeens leken die niet meer zo lang geleden. Met
angst en beven werd de verwachte hoogste water-
stand in deze contreien bekeken. Zorgen alom en
dankzij een Veldens initiatief is direct actie onder-
nomen om een extra ‘beschermlaag’ bestaande uit
zandzakken op en om de dijken te plaatsen. Velen
trokken op die vrijdagmorgen de 16e juli, gewapend
met schop, richting de Maas om de helpende hand
te bieden. Een succesvolle actie die vanaf de locatie
van Plantencentrum Velden werd gestuurd. Leden
van verenigingen en vrijwilligers zorgden er in
groten getale voor dat de klus werd geklaard. Het
werd een spannend en onzeker weekeinde, ook door
de onduidelijke berichtgeving. Wel of niet evacue-
ren? Wel of niet inboedel hoger zetten? Waar naar
toe en voor hoe lang? Totdat in de late zondagmid-
dag van 18 juli uiteindelijk het bericht kwam dat het
water langzaam zakte. Wat een verademing!
 

Het opruimen van de dijkversterkingen op zaterdag
24 juli was het slot van een hectische week waarin
de slogan ‘Hald vól, same daorgaon!’ door een
eensgezinde samenwerking waar is gemaakt.
 
Intussen mogen we weer met vertrouwen vooruit
kijken: al onze wekelijkse en tweewekelijkse activi-
teiten zijn uit de startblokken gekomen. Met als mooi
vooruitzicht dat een terugkeer naar het ‘vertrouwde’
normaal binnen afzienbare tijd werkelijkheid kan
worden. Afscheid nemen van de ‘anderhalve meter
samenleving’: voor iedereen een weldaad! Even-
goed is het zaak om realistisch blijven, want de
recente ervaring leert dat tegenvallers zomaar op
de loer kunnen liggen.
 
Na bijna twee maanden valt er weer een nieuwe
Nieuwsbrief bij onze lezers in de brievenbus. Voor
het eerst sinds lange tijd met nieuws vanuit de
bestuursvergadering. Maar ook informatie over
enkele van onze activiteiten, nuttige tips, nieuwtjes,
wetenswaardigheden en verhalen. Er zit beslist wat
voor ieders gading bij en wij hopen dan ook dat deze
Nieuwsbrief in de smaak zal vallen en met plezier
bekeken en gelezen wordt.
 
Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
 
Agenda september 2021
Alle wekelijkse / tweewekelijkse activiteiten.
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Aantal leden daalt
Vooral de coronapandemie met de daaraan verbon-
den forse beperkingen in het afgelopen anderhalf
jaar, hebben hun sporen nagelaten op ons leden-
aantal. Had KBO Velden op 1 januari 2020 nog 456
leden in haar gelederen, per 1 januari 2021 was dat
aantal gedaald tot 417. Dat betekent dat we -reke-
ning houdend met een beperkt aantal nieuwe aan-
meldingen- ruim 40 leden hebben verloren. Per 1
juli jl. staat de teller op een ledenaantal van 408.
In het eerste halfjaar verloren we 15 leden en waren
er 6 nieuwe aanmeldingen. Onze activiteiten en met
name de gezamenlijke middagbijeenkomsten -of
het nu om thema’s of ontspanning gaat- trekken de
nodige belangstelling en zijn nogal eens aanleiding

voor mensen om lid te worden. Zo’n lange periode
zonder activiteiten heeft onmiskenbaar zijn weer-
slag op het aantal aanmeldingen. Mede hierdoor is
ook een meer actieve ledenwerving niet goed mo-
gelijk.
 
Ken je mensen, voor wie het lidmaatschap wat kan
betekenen of die interesse hebben in onze activitei-
ten? Bespreek het met hen en informeer daarna het
bestuur als de belangstelling concreet is. Zo maken
we samen onze vereniging sterker!
 
 
Bestuur KBO Velden

Felicitaties bij 50-jarig huwelijk
Het bereiken van het 50-jarig huwelijk is altijd een
bijzondere gebeurtenis. Dat geldt natuurlijk ook
voor elk ‘lustrum’ dat daarop volgt: als men bij
voorbeeld 55, 60 of 65 jaar is getrouwd. Het is nog
niet zo heel lang geleden dat deze huwelijksjubilea
feestelijk werden gevierd met onder andere een
receptie en een feestavond voor genodigden in een
van de Veldense horecagelegenheden. Menigmaal
in de avonduren nog luister bijgezet met een sere-
nade van de Fanfare.
Deze manier van ‘de golde broelef halde’ is er in-
tussen niet meer bij. Meestal geeft men er de
voorkeur aan het feest in eigen kring te vieren en

er een persoonlijke invulling aan te geven, zonder
al te veel plichtplegingen. Evengoed blijft het 50 jaar
getrouwd zijn een markante mijlpaal voor de echt-
paren die het mogen beleven. Een feit waarmee KBO
Velden haar leden, als ze 50 jaar getrouwd zijn,
graag wil feliciteren. Dat doen we als het bestuur
een kennisgeving van het huwelijksjubileum ont-
vangt, of hiermee bekend is door een publicatie in
de krant (zoals advertentierubriek ‘Van harte!’) of
een bericht in het Klokje. Het jubilerende paar krijgt
dan van KBO Velden een schriftelijke gelukwens.
 
Bestuur KBO Velden

Wat is koersbal?
• Koersbal  is een zaalsport, afkomstig uit Australië.
• Koersbal is een balspel dat binnen gespeeld wordt op een mat van 8 bij 2 meter.
• Het spel lijkt op jeu de boules, de ballen zijn minder zwaar, maar wel groter en het spel kan door

iedereen gespeeld  worden, zelfs zittend op een stoel en ongeacht leeftijd.
• De ballen worden gerold en niet geworpen.
• Nadat het witte balletje, de Jack, is ingerold, worden de koersballen zo dicht mogelijk naar de Jack

gerold. Wie het dichtstbij ligt, krijgt punten.
• De beste manier om het spel te leren kennen is meespelen
• Koersbal is gezellig - je speelt het altijd met anderen - en de spelregels zijn eenvoudig te leren.

 
 
 
 

Iedere vrijdagmiddag
 

van 14.00 uur tot 17.00 uur
 

wordt er koersbal gespeeld in de
 

gemeenschappelijke ruimte
 

van de Rozenhof.
 

Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen.
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Daar gaan we dan voor zover de namen bekend zijn: 1. Annie Rievers (Arcen), 2. Kaatje Spithoven-
Rayer (Arcen), 4. Lena Kroonenberghs, 5. Mevr. Rheiter (Arcen), 6. Gon Poels-Basten, 7. Nel Geelen-
Peeters, 8. Miet Brueren-Janssen, 9. Nien Verbong-Neeten, 12. Jaap Schinck (Arcen), 13. Gerrit Hegger
(Arcen), 14 (en 44). Lowie Engels, 15. Piet Cuenen, 16 (en 48). Wim Linders, oud-burgemeester van
gemeente Arcen en Velden (1960 – 1973), 18. Marie Crommentuijn-Dirkx, 19. Wiel Crommentuijn, 20.
Bertus Engelen (Arcen), 23. Pierre van Eyndt (Lomm), 24. Pierre Reivers (Arcen), 26. Mevr. Reivers
(Arcen), 32. Dhr. Dings, kapper Arcen, 38. Herman Geurts, 41. Piet Verbong, 43. Wim van ’t Hek sr.,
Arcen, 47.Drees Hendrix, 49. Jeu Poels, 51. Sraar Kusters, 52. Willem Roelofs, 53. Truus Engels-van
Lipzig, Sien Albers, Arcen.
 
Daarmee zijn 29 van de 52 afgebeelde personen van een naam voorzien. Wellicht zijn er lezers die niet
genoemde mensen herkennen.

Terugblik: wandelen met de KBO
Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de basis werd
gelegd voor de grote vereniging, die KBO Velden nu
is. Al die jaren waren de leden van onze vereniging
actief met allerlei activiteiten. Een daarvan is het
wandelen in de omgeving zo schrijft Nardje Lenssen:
“Dat werd gedaan in samenwerking tussen de KBO’s
van Velden, Lomm en Arcen. Verschillende keren
per jaar werd er gewandeld, waarbij de groep
deelnemers afwisselend vertrok uit Velden, Lomm
of Arcen. We hebben het dan over de periode vanaf
midden jaren ’80 tot in het begin van de jaren ‘90”.
Zij heeft enkele foto’s opgediept. Bijzonder is de
groepsfoto van de wandeldeelnemers. We kunnen
deze foto -en daarmee dit uitstapje- dateren op circa
1985. Haar informatie is in deze tekst verwerkt.
 
Eerst even terug naar 1985. KBO Velden bestond
toen bijna 30 jaar. Slaan we de gemeentegids
(uitgave 1987) van de toenmalige gemeente Arcen
en Velden erop na, dan vinden we KBO Velden onder
de naam “Bond van Ouderen Velden”. Voorzitter in
die jaren is Sraar Duijf en Guus Terhaag is secreta-
ris. De Lommse vereniging staat te boek als “Be-
jaardenvereniging tot nut en genoegen”. De Arcen-

se afdeling gaat dan al door het leven als “Katho-
lieke Bond van Ouderen Arcen” als voortzetting van
de “Bejaardenvereniging De Krasse Generatie”. Een
zeker tot de verbeelding sprekende naam! Verschil-
lende namen voor drie verenigingen die de handen
ineen sloegen om een gezamenlijke activiteit zoals
het wandelen, te organiseren.
 
In groten getale -meer dan 50 deelnemers- trekken
de wandelaars er op een zonnige zomermiddag op
uit met Arcen als startplaats. Dames in zondagse
jurk met handtas en een aantal heren in pak en
stropdas, zoals dat toen nog gebruikelijk was, maar
ook sportief geklede deelnemers ontbreken niet. De
wandelaars poseren voor het toenmalige gemeen-
schapshuis De Klosterhoaf in Arcen. Vele bekende
Veldenaren passeren de revue. Piet Arts uit Arcen
voorzag ons van namen van Arcenaren en Pierre
van Eyndt uit Lomm gaf namen door van deelnemers
uit Lomm. Hun gegevens zijn in onderstaande op-
somming meegenomen. De personen zijn op de foto
voorzien van een nummer, te beginnen vanaf
linksvoor. Zo is het herkennen gemakkelijker bij dit
grote aantal mensen en de groepsopstelling.
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Een generatie Veldenaren die nu -36 jaar later- niet
meer in leven is. In het spreken werden (en worden
nog steeds) de namen van die generatie (geboren)
Veldenaren in de volgorde “eerst achternaam – dan
voornaam” genoemd. Zo zien we op de foto’s bijv.
“Kusters Sraar”, “Brueren Pietje”, en “Cuenen Piet”.
Ofwel werd in plaats van de familienaam de naam
gebruikt zoals die in de volksmond bekend was.
Meestal was dat de plaatselijke benaming van de
ouderlijke boerderij of waar men was “ingetrouwd”.
Voorbeelden daarvan zijn: “Conrate Maan”, “Hegger
Lowie” en “Bos Dris”. Voor iedereen herkenbaar en
zo was het ook gemakkelijker om families met
eenzelfde naam uit elkaar te houden. Over al deze
Veldense benamingen maakten “de Moorblumkes”
een liedje, dat eerder in een van de Nieuwsbrieven
is opgenomen.
 

Deze manier van het noemen van de namen stopte
bij deze generatie. Hooguit komt het nog wel voor
in de zin van “Piet of Annie van … etc.”. Anders was
het bij mensen die vanuit elders in Velden kwamen
wonen. Dan was in gesprekken het noemen van
alleen de achternaam voldoende. Zoals: Poels,
Verbong en Roelofs.
 
Daarmee zijn we na dit “Arcense uitstapje” van de
gezamenlijke KBO’s weer terug in Velden. Een mooie
activiteit die -wie weet- misschien nog eens voor
herhaling vatbaar is.
 
 
Fotobewerking en nummering: GvR
Tekst: HL
 
 

Brief van “Frenske” van de Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 4e Jaargang num-
mer 2, van 15 – 30 November 1949
 
liefe jonges,
ik heb niet veel niejs vandaag want
ut is veel te kout en onze bloemkool
is gans naar de knoppe gevroore en
de mense hebbe allemaal de smoor

in die hebbe weer allemaal een lief dink van minis-
ter lief tink gekreege maar de jonge boere hebbe
een hele hoop vee gekeurt en saavos hebbe de jonge
boere zig zelf gekeurt bei mulders marie in hasselt
en de kampejoen werd smorges in bed wakker en
hei hat de ooverjas noch aan en die kreigt nou ut
eikenlauf om zein nek en de voorige week heef ut
zo hart gewaaijd dat leike van handrie van martens
van de osseberg teege de dikke boom bei ledang
aan de krosselt is gewaaijd en toen hat hei zoon gat
in zein kop dat je de hersus same kon zien biggele
en de linker arm zat aan de regter kant op zein ruk
en op de velgert vloeije bloeddige traane want
verspaas bert hat met allerheilige te lank gekaart
bei pietje van stoffele handrie en nu kreig pietje van

bert zein vrouw geen waatter en geen melk meer
en nou weet ik niet meer wie de boks aan heef he
jongens en dat zeg joeppie van de koster ook want
die hat vandaag weer een 10 voor taal en rieg aan
de maas zein hont hebbe de jaagers kassablanka
geschoote en nou zeg rieg dat er nu wel gouw een
moort met voorbedagte raadde zal gebeure dus dat
weette jullie vas hé jonges en dat hoef ik jullie dan
niet meer te schreive as ut gebeurt is en fientje van
deene sir is nu gelukkig trug uit ut ziekehuis want
die was op een fluit aan ut fluitte en toen veemde
haar broertje haar zoo hart teege de fluit dat die
agter door de nek er uit vloog en toen hat ze bees-
tig gebof want ze hat agter in de nek nou ok een
mond en toen hebbe ze weer alles diggenaaid en de
duiveclub heef ok fees want die bestaat 15 jaar en
die hebbe ze die avont allemaal laatte vliegge en nu
jonges wil ik weer gouw naar bet want ik zie ze ook
weer beina vliege en wens jullie ok van joeppie van
de koster weer heel veel groette van jullie eeeeee-
nig liefhebbende “Frenske”
 
F.V.

Mutaties ledenbestand KBO Velden
1 maart 2021 - 1 augustus 2021
 
Nieuwe leden
Geen nieuwe leden ingeschreven.
 
Overleden leden
Mevr. A. Straatman-Keltjens Rozenhof Velden;
Mevr. C. Korsten-Ottenheijm Heideweg Velden;
Dhr. G. Lucassen Paaweg Velden; Dhr. P.Tummers
Oude Venloseweg Velden; Dhr. J. Geelen Solinger-

hof Velden; Mevr. H. Caris-Kierkels Rozenhof Vel-
den; Mevr. G. Simons- Stevens Rijksweg Velden.
 
Leden afgemeld
Dhr. G. Thissen Burg. Van Deelensingel Velden;
Mevr. E. Vergeldt-Gooren Rozenhof 34 Velden;
Mevr. I. Flinsenberg-Fleuren Rozenhof Velden.
 
 
Totaal aantal leden per 1 augustus 2021: 406

"Alles ligt op loopafstand als je tijd genoeg hebt."

Steven Wright, Amerikaanse schrijver en acteur 
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Uit de bestuursvergadering van 7 juli 2021
Voor het eerst in zeven
maanden heeft het voltal-
lige bestuur vergaderd.
Aanwezig waren ook Louis
Brüll en Ian Cowan als
aspirant-bestuurslid. Al-
lereerst ging de aandacht

uit naar de recente opstart van activiteiten, als
eersten het biljarten en de gym. Intussen zijn alle
activiteiten weer begonnen. Een mooie ontwikke-
ling, want elkaar ontmoeten en samen deelnemen
aan de verschillende groepsactiviteiten vormen
immers de levensader van onze vereniging.
 
De jaarlijkse fietstocht, die voor dinsdag 6 juli op
de agenda stond, is niet doorgegaan. Deze wordt
verplaatst naar juli volgend jaar.
 
Leden, die 50 jaar zijn getrouwd (en bij elk daarop
volgend huwelijkslustrum) ontvangen een felicitatie
van KBO Velden, indien het heugelijke feit bij het
bestuur bekend is door kennisgeving namens de
familie of een publicatie in De Limburger, resp. het
Klokje. Zie ook elders in deze Nieuwsbrief.
 
De contributie 2021 voor de leden van de biljart-
groep is -op hun voorstel- vastgesteld op € 30,-.
 

Voor de deelnemers aan de MBVO-activiteiten wordt
de contributie voor dit jaar gebaseerd op de contri-
butie 2019 (€ 40,- per vier maanden). Het defini-
tieve contributiebedrag wordt bepaald door het
aantal reeds gegeven en nog te geven lessen in
2021. Zodra dit aantal bekend is, krijgen de deel-
nemers nader bericht.
 
Dit jaar zal er geen Algemene Ledenvergadering
worden gehouden. Het heeft de voorkeur deze door
te schuiven naar maart 2022. Het rooster van af-
treden van bestuursleden wordt eveneens opge-
schoven. Dat betekent dat de huidige zittingsduur
voor alle bestuursleden één jaar langer wordt.
 
Vicevoorzitter Kees van Overveld is vanwege per-
soonlijke omstandigheden al langere tijd niet actief
als bestuurslid. Dat blijft ook zo tot de volgende ALV.
In verband hiermee is Louis Brüll bereid gevonden
om voor een periode van maximaal één jaar op proef
het vicevoorzitterschap op zich te nemen.
 
De voor volgend jaar te plannen activiteiten van
onze vereniging worden opgenomen in de Kalender
2022 Arcen – Lomm – Velden.
 
HL
 

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 144
Bovenste rij van links naar rechts: grensovergang
bij ‘Jagersrust’; kantine Jeu de Boules Club, aan het
Vilgertpad.
 
2e rij van links naar rechts: pand aan de Vilgert, 
een van de vorige eigenaars van dit pand was de
familie Haumann; pand op de hoek Rijksweg -
Schandeloseweg, naast '’t Wapen van Velden’.
 

3e rij van links naar rechts: pand in ’t Vorst; pand
aan de Kloosterstraat, nabij het oude kerkhof.
 
Onderste rij van links naar rechts: pand aan de
Schoolstraat, vroeger heeft daar de familie Verma-
zeren gewoond; woning aan de Vilgert, voorheen
heeft daar de familie Crommentuyn-van den Hom-
bergh gewoond.                                        
                                                                GvR

Ook dit jaar geen Dorpsfeesten Velden 
Wij hadden u willen informeren
over het gezamenlijke besluit
van de organisatie van de
Dorpsfeesten en het bestuur
van de KBO om de seniorenma-
tinee “Sentiment in de Tent”
nog een jaar door te schuiven
i.v.m. de nog altijd onzekere

coronatijd. Inmiddels is bekend geworden dat de
volledige Dorpsfeesten ook dit jaar nog niet door
kunnen gaan, doordat het kabinet op vrijdag 13

augustus de geldende maatregelen voor evenemen-
ten en festivals weer verlengd heeft. Hierdoor kan
de gemeente geen vergunning afgeven en zullen de
Dorpsfeesten Velden in september dus niet plaats-
vinden.
 
Nog even geduld tot volgend jaar en dan hoopt de
organisatie weer een compleet programma te
kunnen aanbieden.
 
Organisatie Dorpsfeesten Velden

"Door je zorgen te maken,
 

verdwijnen de problemen van morgen niet,
 

maar verdwijnt de kracht voor vandaag."

Corrie ten Boom, verzetsstrijdster 
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Stortbuien veroorzaken enorme wateroverlast in de Maas
Het komt niet zo vaak voor dat we rond half juli
worden geconfronteerd met een extreem hoge
waterstand van de Maas. In de winterperiode maak
je dit, onder andere door het smelten van grote
hoeveelheden sneeuw in Frankrijk en België, vaker
mee. Denk daarbij maar eens aan de jaren 1993 en
1995. De oorzaak van de extreem hoge waterstand
in het midden van deze zomer heeft te maken met
drie dagen vrijwel aanhoudende regenval (totaal
150 mm) in Zuid-Limburg en aansluitende delen van
België en Duitsland. De kleine riviertjes zoals de
Geul, Roer en Gulp in Nederland, maar ook de Ahr
in Duitsland kunnen deze grote waterstroom niet
verwerken. Ook voor de Maas levert dit een onge-
kende afvoer op van ±3.500 m3/seconde. Voor de
KNMI is een en ander aanleiding om te onderzoeken
wat het verband is tussen klimaatverandering en
deze hevige regenval.
 
Dit keer is het zelfs zo extreem dat uit het oogpunt
van veiligheid -bij een mogelijke doorbraak van de
dijk aan de Maas in Velden- de Veiligheidsregio het
niet verantwoord vindt om binnen een bepaald
gebied tussen de dijk langs de Maas en Rijksweg in
Velden te blijven wonen. Bewoners en bedrijven in
dit gebied worden dringend geadviseerd om te
evacueren. Veel van onze leden hebben zodoende

noodgedwongen een paar dagen en nachtjes bij een
van hun kinderen of elders -in een hotel of ergens
anders- doorgebracht. Ontzettend vervelend na-
tuurlijk. Als je echter in aanmerking neemt de
honderden doden en vermisten in Duitsland en
België en de vele gezinnen (ook in Valkenburg) die
geen thuis meer hebben, valt het even evacueren
echter vrijwel in het niet. De media hebben al heel
veel aandacht besteed aan de wateroverlast en de
problematiek daaromheen.
 
In deze Nieuwsbrief beperk ik me daarom tot het
weergeven van enkele bijzonderheden en enige
uitleg over de fotocollage. Er is duidelijk sprake van
een grote calamiteit op een onverwacht moment.
Gesteld kan zeker worden dat diverse partijen en
alle vrijwilligers -dus iedereen zonder namen te
noemen- ontzettend hard hebben gewerkt om deze
grote calamiteit onder controle te krijgen en de
schade te beperken. Ongetwijfeld zal hierbij hier en
daar een fout(je) zijn gemaakt of iets zijn vergeten,
maar dat is nooit helemaal te voorkomen. Duidelijk
mag zijn dat vrijwel alle (nood)maatregelen die door
de Veiligheidsregio en het Waterschap zijn genomen
heel goed en vloeiend zijn verlopen. Daarom veel
dank aan alle partijen en vrijwilligers die zich voor
deze calamiteit hebben ingezet.

Foto linksboven: Veerpont Grubbenvorst - Velden.
Foto is gemaakt vanaf de Oude Heerweg op een
afstand van zo’n 400 meter. Op het moment dat de
foto is gemaakt, heeft de Maas haar hoogste piek
bereikt. Globaal ligt de veerpont nu ongeveer 5,5
meter hoger dan normaal.
 
Foto rechtsboven: De dijk is globaal een halve meter
opgehoogd in verband met de te verwachte hoge
waterstand van de Maas. Heel veel zand is daarvoor
aan- en afgevoerd. Gelukkig is de waterstand niet
zo hoog gekomen, maar dat kon vooraf niet worden

voorspeld. Beter voor niets dan ontzettend veel
schade aan woningen, opstallen etc. achter de dijk.
 
Foto rechtsonder: Het waterpeil aan de Maas is
globaal gekomen tot 16.40 boven N.A.P. Ter verge-
lijking de waterstand van Kerstmis 1993 (nog
zonder dijken en Maaswerken): op de Oude Heerweg
stond het water toen op 17.53 boven N.A.P en in ’t
Vorst op 17.74 boven N.A.P.
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