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Van de redactie
Inmiddels heeft de herfst alweer zijn intrede gedaan.
De natuur ondergaat als het ware een gedaantever-
andering. Mooie herfstkleuren rijk geschakeerd in
vele tinten buitelen over en door elkaar heen. Ook
in een minder krachtig zonnetje komt deze kleuren-
pracht goed uit de verf. Met de herfst komt er ook
tijd voor andere dingen. Het accent verschuift ge-
leidelijk van buiten naar binnen. Met volop gezellig-
heid in het verschiet. Hopelijk blijven we daarbij
verschoond van vervelende virus-perikelen.
 
De herfst is ook de tijd van het oogsten en verwer-
ken van het grotere fruit, zoals appels en peren.
Extra vitamines inslaan voor de winter kan immers
nooit kwaad. Bewoners van de Rozenhof laten in
deze Nieuwsbrief zien, dat het met vele handen licht
werken is als het om appelmoes maken gaat.
 
Op zoek naar verhalen kwam de redactie uit bij KBO
leden Karel en Gerda Dirkx. Als ‘melkboer’ groeiden
ze uit tot vertrouwde gezichten in de Venlose bin-
nenstad, waar ze vele jaren dagelijks hun ronde
maakten. Beslist stof genoeg voor een leuk stuk in
onze Nieuwsbrief. Het toeval wil, dat vorig jaar hun
‘levensverhaal’ uitgebreid is opgetekend. Dat is toen
gepubliceerd in het kwartaalmagazine ‘VenloVan-
binnen’. Het Veldense echtpaar werd daarvoor
geïnterviewd door Rob Buchholz. Aan de hand van

dit interview schreef hij het artikel. Hij stelde het
artikel beschikbaar voor publicatie in de Nieuwsbrief
en zo heeft het stuk een plek gekregen in deze
Nieuwsbrief. Het is ook te lezen op de website van
VenloVanbinnen.
 
Verder ook deze keer een uitgebreide fotocollage
van de activiteiten van onze vereniging. Met als
aanleiding het 65-jarig bestaan van KBO Velden. Nu
zijn de jaren 2011 – 2015 in beelden verzameld. Bij
het bekijken van de vele foto’s zullen ongetwijfeld
herinneringen naar boven komen aan activiteiten
en uitstapjes. Wellicht even puzzelen bij welke ac-
tiviteit en wanneer de opnamen zijn gemaakt. Veel
plaatjes, dus ga er gerust maar even voor zitten.
 
Daarnaast weer allerlei tips, nuttige informatie en
natuurlijk de nodige foto’s. Ook is er aandacht voor
de actualiteit. Zoals de uitleg over het ondergronds
buizennetwerk dat wordt aangelegd tussen Schan-
delo en Venlo-Blerick. Kortom, er is weer genoeg te
lezen en te beleven in deze Nieuwsbrief. Veel plezier!
 
Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
 
Agenda november 2021
Alle wekelijkse / tweewekelijkse activiteiten.
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Van appel tot appelmoes

Bewoners van de Rozenhof maken appelmoes van de appeloogst uit de aangrenzende boomgaard. 
De foto's zijn gemaakt door Ine v/d Berg, de collage door Ger van Rensch.

Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@ziggo.nl
Jan Keijers Ledenadministratie 077-472 2482 jn.keijers@ziggo.nl

Voor overige contactpersonen: zie Jaarprogramma.

Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 1 december 2021   

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 146
Bovenste foto’s van links naar rechts: pand Oude
Heerweg, voorheen van de familie Derix; pand aan
de Rijksweg, vlak voor viaduct A-67.
 
2e rij van links naar rechts: pand Oude Venloseweg,
vlak voor viaduct A-67; pand aan de Paaweg.
 
 
 

3e rij van links naar rechts: pand Rijksweg (1e pand
na Taurus, links); pand aan de Schipholweg.
 
Onderste rij van links naar rechts: bungalow aan de
Zwartwaterweg (nabij A-67); hoofdgebouw van
Camping De Krosselt (achter Taurus).
 
GvR
 

Kerstmiddag 2021
Na voor velen toch een
moeilijk jaar kan er geluk-
kig weer eens iets. Op
dinsdag 14 december
2021 houden we als van-
ouds een gezellige sfeer-

 
 
 
 
 
 
 

volle kerstmiddag in De Vilgaard. Noteer deze
middag alvast in de agenda. Bij de volgende
Nieuwsbrief van 1 december volgt hierover verdere
informatie.
 
Het Bestuur
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Uit de bestuursvergadering van 6 oktober 2021
Vanwege afwezigheid van
Ine Jacobs om gezond-
heidsredenen wordt de
vergadering geleid door
plaatsvervangend voor-
zitter Louis Brüll.
 

Recent hebben zich drie nieuwe leden aangemeld,
die inmiddels zijn ingeschreven.
 
De gymgroepen hebben enkele nieuwe deelnemers
mogen verwelkomen. Zo ook de koersballers.
 
Met een mail aan de leden is de aandacht gevraagd
voor de actie Rabo ClubSupport en te stemmen op
KBO Velden. In de vorige Nieuwsbrief is al uitgebreid
ingegaan op deze actie. Ook is samen met 5 ande-
re grote Veldense verenigingen een advertentie in
het Klokje geplaatst.
 
Er is een eerste opzet gemaakt voor een enquête
onder de leden van KBO Velden. Met als doel een
goed inzicht te krijgen in interesses en behoefte aan
(andere) activiteiten. Met de uitkomst kunnen we
verder bij de invulling van het programma. De en-
quête wordt zo gemaakt, dat de vragen gemakkelijk
zijn in te vullen en in te leveren. We hopen daarmee
op een grote deelname. Wordt vervolgd.
 
Het is raadzaam om de leden erop te attenderen
hoe een papieren Corona-vaccinatiebewijs kan
worden verkregen. Niet iedereen beschikt immers
over een smartphone. In een stukje in deze Nieuws-

brief wordt dit uiteengezet. Waar nodig zijn Jan
Keijers en Chrit Janssen beschikbaar om ondersteu-
ning te geven.
 
Nu SeniorWeb gaat stoppen met computerhulp, zijn
Jan Keijers en Chrit Janssen voorlopig bereid om in
voorkomende gevallen deze hulp te bieden aan
leden. Vanaf maart a.s. gaat Bibliotheek Venlo
computerondersteuning in programmavorm organi-
seren met de dienst Digisterker. In de komende
Nieuwsbrief meer informatie hierover.
 
Hoewel we ons al kunnen aanmelden voor een be-
zoek aan de Risk Factory in Venlo, wachten we eerst
de uitkomst af van de hierboven beschreven enquê-
te. Indien de uitkomst daar aanleiding voor geeft,
volgt aanmelding voor een bezoek in voorjaar 2022.
 
Enkele bestuursleden nemen deel aan de Besturen-
dag KBO regio Peel en Maas – Venlo. Deze wordt
gehouden op woensdag 27 oktober in Meijel. Be-
doeld om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te
doen.
 
Namens KBO Velden nemen Louis Brüll en Marie-
José Peters deel aan de Algemene Ledenvergadering
van KBO Limburg op 18 november a.s. te Roermond.
Na de vergadering wordt in het middagprogramma
o.a. ingegaan op het werven van jongere senioren.
 
 
HL

Een coronabewijs op papier: handig!
Wie een horecazaak,
bioscoop of evene-
ment wil bezoeken,
moet een coronapas
laten zien. Ook voor
reizen binnen de Euro-
pese Unie is een coro-
nabewijs nodig. Veel
mensen hebben een

coronapas via hun smartphone (CoronaCheck-app)
of computer. Maar het is evengoed handig om een
extra papieren bewijs op zak te hebben.
 
Via de website www.coronacheck.nl/print kun je een
coronapas krijgen als je:
- gevaccineerd bent;
- of in het afgelopen half jaar corona gehad hebt;
- of een negatief testbewijs van maximaal 24 uur
  oud hebt.
 
Hiervoor heb je een computer met printer nodig en
log je in met je DigiD-code. Vervolgens krijg je een
scherm waarop staat dat er een pdf-document van

jouw coronabewijs gemaakt is. Dat kun je printen
en meenemen naar bijvoorbeeld een restaurant of
bioscoop.
 
Wie geen DigiD, smartphone of computer met
printer heeft, kan een coronabewijs op papier toe-
gestuurd krijgen. Dat kan worden aangevraagd bij
de helpdesk van de CoronaCheck - telefoonnummer
0800-1421. Hiervoor heb je wel je BSN-nummer
nodig.
 
Ook op het papieren bewijs staan twee QR-codes.
Eén voor in Nederland en één voor in het buitenland.
Een papieren bewijs is één jaar geldig.
 
Bron: Federatie van algemene Seniorenverenigin-
gen FASv
 
Hulp nodig bij het krijgen van een coronapas op
papier? Neem gerust contact met:
Jan Keijers, tel. 077-4722482 of
Chrit Janssen, tel. 077-4722968.
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Karel Dirkx: ‘Venlonaren zijn hartstikke lieve mensen’
We leven in een periode waarin het bezorgen van
producten aan huis weer in opmars is. Helaas om
de verkeerde reden: het coronavirus. Decennialang
was het echter normaal dat producten thuis afgele-
verd werden. De inmiddels 90-jarige Karel Dirkx
weet er alles van. Bijna 50 jaar lang trok hij als
melkboer door de straten van Venlo. Eerst met zijn
vader. Later met zijn vrouw Gerda (87).
 

 
Sinds het najaar van 1994 genieten ze samen van
hun pensioen. Wandelen, lid van het koor en alle
tijd voor kinderen en kleinkinderen. Heel soms
komen ze nog wel eens in het centrum van Venlo.
“Maar de stad is nu vreemd voor mij. Ik zie bijna
geen bekenden meer. Soms hoor ik nog wel eens:
‘Hallo Karel’. Dan moet ik even goed kijken en zeg:
verrek, bis dich det? Hahaha. Ach de tijden zijn
veranderd. Dat is niet erg. Onze herinneringen aan
de stad zijn goed. Venlonaren zijn hartstikke lieve
mensen.”
 
Eigen wijk
Voor Karel begon het werk als melkboer direct na
afloop van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit een
vaste verkoopplaats aan de Peperstraat brachten
Karel en zijn vader dagelijks drieduizend liter melk
rond. Verdeeld over 33 straten. “Mijn vader begon
precies 100 jaar geleden als werknemer bij de
melkfabriek Lommen-Duijf in Velden. Vijf jaar later
koos hij er voor om als zelfstandige zelf de kost te
gaan verdienen. Een besluit waar ik ook veel plezier
van heb gehad.” Karel herinnert zich die jaren nog
goed. “Iedere zuivelhandelaar kreeg na de oorlog
een wijk toegewezen. Pap en ik mochten de stad
van producten voorzien. Omdat producten schaars
waren kreeg ieder gezin precies de hoeveelheid waar
het recht op had. Via een litermaat werd de hoe-
veelheid precies afgemeten.”
 
 

Gunfactor
Het bezorgen gebeurde in die eerste naoorlogse
jaren nog per bakfiets. Later met de Goliath, een
vrachtwagentje op drie wielen. “Vanaf de jaren 50
nam ook het assortiment toe. Mensen hadden meer
te besteden en dus viel er ook meer te kiezen:
koffie, eieren, slagroom et cetera.” In 1957 trouw-
de Karel met zijn grote liefde Gerda. Toen vader
Dirkx in 1968 besloot om te stoppen, nam Gerda
het stokje over. Het was echter tevens het tijdperk
dat supermarkten in opkomst waren. Het had geen
invloed op de omzet. “Wij hadden de gunfactor.
Mensen in de stad zeiden echt tegen ons: zolang jij
blijft bezorgen, blijven we ook bij jou kopen. Prach-
tig toch. De supermarkten verkochten vaak onder
de verkoopprijs, maar de Venlonaer bleef ons
trouw.” 
 

 
Venlo als een dorp
Die gunfactor is volgens Karel Dirkx treffend voor
zijn verhouding met de mensen in Venlo-centrum.
“Het was telkens weer een warm bad. Iedere dag.
Venlonaren zijn gewoon heel lieve mensen. Ze
stonden altijd voor ons klaar. Door weer en wind.
Altijd even kletsen. Soms moesten we binnenkomen
en kregen een kopje koffie of thee met iets lekkers.
In feite was de binnenstad in die jaren ook een soort
dorp. Iedereen kende elkaar. De mensen stonden
voor elkaar klaar. Ja, ook voor ons. Die twee uit
Velden. Haha.” Nog steeds is er die kenmerkende
gulle lach op het gezicht van Karel.
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De jaren lijken geen vat op hem te hebben gehad.
Dat de mensen altijd voor hem klaar stonden, was
waarschijnlijk een reactie op de klantvriendelijkheid
van Karel en Gerda. “Ach,” zo klinkt het bescheiden.
“Het waren klanten en dan verleen je service. Maar
het klopt wel. Als restaurant Deckers op zondag
belde dat ze te weinig koffie of melk op voorraad
hadden, dan brachten we die producten toch even.
 

 
Stadsfiguren
Terugdenken aan die jaren, lepelt Karel zonder enige
moeite nog voldoende bekende namen op. Stadsfi-
guren die hij bewust meemaakte. “Frans de
Schoëster, die woonde op het Helschriksel, net zoals
Piet Ebus. Dat waren allemaal gezellige families
waar de deur letterlijk en figuurlijk altijd voor ons
open stond. En natuurlijk Mandje Heijnen. Ja, een
prostituee, maar wat hebben we veel gelachen met
haar. Soms had ze te veel gedronken en dan zei ze:
‘Karel, ik bin zoë zat as ein hoor.’ Fantastisch toch
die verhalen. Eigenlijk waren wij overal kind aan
huis. Tandarts Henk de Boer vroeg altijd: 'Karel,
wetse nog unne mop?' Karel begint weer te lachen.
“In de jaren vijftig en zestig stond bij veel mensen
de voordeur gewoon open en soms stond je direct
in de woonkamer. Weet je wat mij een keer gebeur-
de. Ik klopte eerst voorzichtig, keek naar binnen en
wat zag ik: lagen vader en moeder een nummertje
te maken. Dan zei de man des huizes zonder gêne:
'zet ut gerei maar dao neer, Karel.' Niet te geloven,
he.“
 
Gebakjes
Bij de Bakkerij de Veerman op de Jodenstraat
stonden op zaterdag aan het einde van de middag
altijd gebakjes klaar die over waren. Geer van der
Veer had dat op een gegeven moment door en hij
kwam dan altijd vragen: 'hesse nog wat gekrege?' 
Dan verstopten wij ons tussen de wagen en de
koelwagen en genoten van de gebakjes. Tot zijn
vrouw Jeanne daar lucht van kreeg en hem kwam
halen. De winkel stond nog vol mensen. Weet je wat
Geer dan deed? Dan verstopte hij de gebakjes in
zijn broekzak. Hahaha.”

Vertrouwen
Karel erkent dat door de veelvuldige contacten hij
ook wel eens als vertrouwenspersoon dienst deed.
“Soms biechten dames wel eens op dat ze problemen
hadden met hun man. Dan gaf ik advies en kwamen
ze een week later weer naar mij toe en zeiden:
'fantastisch, het heeft geholpen.' Als ik zelf een keer
niet lachte, vroegen de mensen aan mij: ‘Karel bisse
krank?’ Dan wist ik voldoende en keek minder seri-
eus. Ik heb er de tijd van mijn leven gehad. De
mensen vertrouwden ons. Soms wisten Gerda en ik
beter wat ze nodig hadden, dan de klanten zelf. Als
iemand niet thuis was, zetten wij de producten voor
de deur waarvan wij dachten dat ze die nodig
hadden. Dan vonden de mensen geweldig. En de
volgende dag rekenden ze gewoon af. Ja, we
schreven alles op. Sommigen kochten ook op reke-
ning en betaalden aan het einde van de week. Wij
vertrouwden hun dat ze betaalden en zij vertrouw-
den ons dat we de juiste aantallen verrekenden.”
 
Vastelaovend
Karel en Gerda lachten en huilden met de mensen
mee. Bij het hoogwater in december 1993 stonden
veel straten blank en waren onbereikbaar. “Dan
plaatsten we de koelwagen aan de rand van het
centrum en probeerden met een steekwagen zo
dicht mogelijk bij de woningen te komen en zo veel
mogelijk te bezorgen. En ja, ook in vrolijke tijden
vierden we samen met de mensen. Ik ben wel eens
Vastelaovend gaan vieren. Eerst ’s morgens nog met
mijn zoon een ronde maken en daarna terug om te
vieren. Mijn zoon vond dat overigens niet leuk. Vaak
zongen de mensen dan: ‘Mellekboer weej hoove niks
van dich vandaag. Niks van dich vandaag van diene
zuüvel.’ Hij vond dat maar niets. Vervolgens ging ik
aan het einde van de middag terug. Ik had zoveel
vrienden in de stad. Dan vierde ik bij de cafés op de
Jodenstraat: Ut Schinkemenke en De Knevel. Met
iedereen dronk ik een glas bier. Het gevolg laat zich
raden. Zo zat als een aap ging ik naar huis. Maar
het was fantastisch. Ik heb zelfs bij ons 25-jarig
huwelijk in 1982 bijna alle binnenstadondernemers
op het feest uitgenodigd. Ze stonden bij het Wapen
van Velden buiten in de rij te wachten tot ze binnen
mochten. En tegenwoordig als De Waus voor Gekke
Maondaag worst naar Velden brengt, stoppen ze nog
vaak bij ons huis. Wat een hoop prachtige herinne-
ringen, he.”
 
Geweld en diefstal
Maar aan alles komt een eind. Tijden veranderen.
Ook de mentaliteit in de binnenstad van Venlo
veranderde begin jaren 90. Tot teleurstelling van
Karel en Gerda. “We kregen steeds vaker met ne-
gatieve aspecten te maken. Supporters van PSV die
voor het stadhuis de flessen drank van de wagen
pikten en kapot sloegen of ons nagooiden. Dat
zorgde voor een fikse schadepost. En dan die
hasjkikkers. Ja triest, maar we konden soms onze
koelwagen niet meer even ergens alleen laten staan.

5



Bij terugkomst was steeds vaker iets gestolen. Het
ergste was toen ze mijn handtas vol geld een keer
achter de bestuurdersstoel gepikt hadden. Aan het
einde van een drukke zaterdag. De hele dagomzet
van bijna 2.000 gulden zat er in. Die tas is later
teruggevonden, maar er zat geen cent meer in.
Maar, dan was daar toch weer het warme gedrag
van de Venlonaar. Veel mensen hadden het gehoord
en betaalden hun bestelling van die dag nog een
keer. Ik geloof dat we zo zeker 600 tot 700 gulden
nog terugkregen. Ja, tijden veranderden. Ook te-
genwoordig. De mensen praten veel minder. Als ik
bij de dokter in de wachtkamer zit en het is doodstil,
dan vraag ik wel eens: ‘Heb geej soms allemaol
tandpien?’ Sommige snappen het dan nog niet.”
 
Al met al kijken Karel en Gerda terug op een fan-
tastische tijd. In november 1994 maakten ze hun
laatste rondje. De pensioengerechtigde leeftijd was
 
 
 
 

bijna bereikt. Een afscheid dat hij zich nog goed
herinnert. “De Jodenstraat was traditioneel onze
afsluiter op de zaterdag. Met ondernemers als Jan
Klein, Henk Buchholz, Pieter Schell en Geer van der
Veer stonden we daar altijd samen. Ja, vaak werden
er moppen verteld. Geer had die laatste zaterdag
Bart van den Biesen uitgenodigd om op ‘ut pensor-
gel’ muziek te maken. Ja natuurlijk kwam daar het
liedje van Mellekboer ook weer voorbij. Er stond een
tafeltje klaar voor Gerda en mij. Huub Schell bracht
ons heerlijk eten. Er was champagne. De hele buurt
zong ons toe. Ja, het was een afscheid dat uitstekend
aansloot bij de relatie die wij met Venlo hadden.
Hartverwarmend. Het waren onvergetelijke jaren.
Met al mien gealdehoor heb ik toch vuul bereik.
Hahaha.”
 
Tekst: Rob Buchholz
Foto’s: VenloVanbinnen en archief Karel Dirkx
 
 Spreekwoordelijk

Van een van onze leden ontving de redactie onder-
staand artikel.
 
Onze voorouders leefden in vroeger tijden meer met
en tussen kleine zoogdieren dan wij. Ze kenden ze
dan ook beter. Daar hebben we de nodige spreek-
woorden aan te danken.
 
De vos heeft vele streken, en de egel maar een,
doch dat is de beste van allemaal; Stinken als een

bunzing; Mijn naam is Haas; Een
slak op de goede weg, wint het van
een haas op de verkeerde weg;
Zweten als een otter; De berg heeft
een muis gebaard; Het is een kale
rat; Zo sluw als een vos; Zo blind als

een mol; Een spel van kat en muis; Hij is een rat;
Zo bang als een wezel; Met man en muis vergaan;
Wat de vos niet weet, weet de haas ook niet; Een
grijze muis; De druiven zijn zuur, zei de vos; Slapen
als een das; Hij krimpt van de kou als een muis op

sneeuw; Als het schip lek is, gaan de ratten van
boord; Slapen als een muis in de meelton; Een oude
rat vindt licht een gat; Het is kwaad oude vossen te
vangen; Als een muis in de val zitten; Van de ratten
besnuffeld zijn; Het haasje zijn; Als de muis genoeg
heeft, is het meel bitter; Slapende vossen vangen
geen hennen; Je weet nooit hoe een koe een haas
vangt; Een vos verliest wel zijn haren, niet zijn
streken; Het is muis als moer, een staart hebben ze
allemaal; Als de vos de passie preekt, boer pas op
je kippen; Hij is een slimme rat, mits hij staart had;
Zo stil als een muis; Een vos is niet licht met één
strik te vangen; Wroeten als een mol in de aard’;
Je kunt een wilde kat niet zonder handschoenen
aanpakken.
 
Bron: Herfstnummer 2021 (kwartaal uitgave) van
het blad PuurNatuur
 
GvR
 

Familiebanden
Ben je tegen de kouwe kant van je familie minder
aardig dan tegen familie van eigen vlees en bloed?
 
In een enquete van RTL Nieuws uit 2015 zeiden vier
op de tien deelnemers niet op de Kerst zitten
wachten vanwege de schoonfamilie. En een onder-
zoek van NFO Tredbox jaren daarvoor liet zien dat
de banden met de aangetrouwde kant een stuk
minder hecht zijn dan die met eigen bloedverwan-
ten. Een op de vijf zei zelfs met bijna niemand
daarvan goed contact te hebben en noemde verjaar-
en feestdagen een straf, alle reden dus om te ver-
moeden dat we tegen ‘hunnie’ van de wederhelft
minder aardig zijn dan tegen ‘zij’ van onszelf, maar
harde cijfers daarover lijken niet te bestaan. En denk
ondertussen trouwens niet dat het aan eigen zijde

allemaal koek en ei is. Volgens onderzoek naar fa-
miliebanden van het Nederlands Kinschip Panel
Study waarvoor zo’n 8000 mensen werden onder-
vraagd, zijn vier op de tien relaties tussen ouders
en hun volwassen kinderen verre van harmonieus.
Van de broers en zussen heeft de helft weinig, slecht
of geen contact. En twaalf tot dertien procent heeft
zelfs alle banden met een of meerdere familieleden
verbroken. Misschien moet de conclusie luiden dat
het met familie ‘koud erbij gekregen’ of van eigen
vlees en bloed qua vriendelijkheid gewoon een
beetje behelpen is, je hebt ze dan ook niet zelf
uitgekozen.
 
Bron Quest
Ben Gelaudemans
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Werk in uitvoering in Velden. Waarvoor allemaal?
Als je de laatste maanden op stap gaat in Velden
dan valt vooral op dat regelmatig aan of langs de
openbare weg wordt gewerkt. Medewerkers van een
bedrijf zijn bezig met het leggen van glasvezelkabels
voor internet en medewerkers en machines zijn
bezig met het leggen van dikke zwarte buizen. Met
name op het Kraneveld en langs het fietspad bij de
Oude Venloseweg richting Venlo zijn deze dikke
zwarte buizen met grote machines en de nodige
apparatuur in de grond gelegd.
 

 
Zelf vraag ik me op zo’n moment meestal af: “Wat
gebeurt hier allemaal?” Toevallig kwamen we (Henk
Geelen en ondergetekende) op een dinsdagmorgen
in september tijdens het ophalen van zwerfafval
langs de route Oude Venloseweg terwijl medewer-
kers van een bedrijf bezig waren met het leggen van
die dikke zwarte buizen in de grond. Voor ons was
dat een mooie gelegenheid om even polshoogte te
nemen waar deze mensen met de diverse vracht-
auto’s, machines en apparatuur precies mee bezig
waren. Daar werd ons de volgende informatie ge-
geven: Dit project heeft te maken met het zonne-
park dat op termijn in Schandelo wordt gerealiseerd.
 

In deze leidingen kunnen elektra transportleidingen
worden gelegd naar een transportverdeelstation dat
ergens aan de andere zijde van de Maas (waarschijn-
lijk op Greenport/Californië) ligt.

 
Ook wordt aangegeven dat de machine in staat is
om gaten op een diepte van 7 meter horizontaal te
boren. De boor gaat eerst schuin de grond in en
wordt door een specialist van het bedrijf computer-
gestuurd. Zodoende hebben ze op deze diepte geen
last van kabels, leiding of riolen. Met een kleiachti-
ge massa -vermengd met cement- worden deze
buizen in de grond aangegoten. Totaal realiseren ze
in een keer een traject van 300 meter.
 
Ten slotte enige informatie die ik vond op het inter-
net over het elektriciteitsnetwerk en de netwerkbe-
heerder in onze regio: ‘Duurzame energie via
grootschalige zonnepanelen heeft afgelopen jaren
een dusdanige vlucht genomen, dat het elektrici-
teitsnetwerk het niet meer aankan. In Venlo had het
hoogspanningsstation Californië, waar ondermeer
industrieterrein Greenpoort Venlo gebruik van
maakt, grote impact op het netwerk van netwerk-
beheerder Enexis.’
 
GvR
  

Onderweg gezien
 
Als redactie waarderen we het bijzonder wanneer
onze leden meewerken aan het tot stand komen van
onze Nieuwsbrief die 10 keer per jaar wordt uitge-
bracht. Deze betrokkenheid maakt onze Nieuwsbrief
alleen maar mooier.
 
 
De prachtige foto van de paddenstoel is gemaakt
door ons lid Leo Munsters. Bij een van de wandelin-
gen die hij in Arcen en omgeving maakte, nam hij
even de moeite om deze foto van de vliegenzwam
te maken.
 
 
Leo bedankt. 
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