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Koersballen opnieuw in BMV De Vilgaard
  

Na de versoepelingen die de regering onlangs heeft
doorgevoerd is het ook voor ons als KBO -rekening
houdend met de basismaatregelen tegen corona-
weer mogelijk om activiteiten te organiseren. Zo
ook het koersballen. Vanaf 4 februari jl. heeft de
organisatie van deze activiteit toestemming van het
KBO-bestuur om dit weer op te pakken in BMV De
Vilgaard. Voor de deelnemers van het koersballen
is deze locatie 'een beetje nieuw'. Deze groep heeft
enkele jaren een ruimte van de Rozenhof gebruikt,
maar vóór die tijd was deze activiteit in de theater-
zaal van de BMV, nu wordt dit gehouden in het
sportcafé.
 
Hoe dan ook! Regelmatig bezoek ik een activiteit
om een paar foto’s te maken en een klein artikel
daarover te schrijven voor de Nieuwsbrief. Als ik
deze regenachtige vrijdagmiddag het sportcafé van
de BMV betreed, hebben de deelnemers pauze en
zitten samen ontspannen te kletsen. Ook voorzitter
Ine, die in overleg met de diverse betrokken partij-
en de overplaatsing van het koersballen naar de
BMV heeft geregeld, is met haar man Leo aan het
genieten van een kopje koffie. Ze geven aan dat het
best de moeite waard is om dit spel te spelen, maar
dat het ook al leuk is om dit te volgen. Al gauw roept
Maria Vergeldt- die deze middag zorg draagt voor

de coördinatie van het koersballen- weer iedereen
op om het spel te hervatten. Ik heb na de pauze nog
voldoende tijd om het spel te volgen en om wat
foto’s te maken. Mijn algemene indruk is dat de sfeer
heel goed en gezellig is. Wel lijkt het me best
moeilijk om de bal -die niet helemaal rond is- al dan
niet met een curve zo kort mogelijk bij het kleine
balletje te krijgen. Uiteindelijk komt Coen als win-
naar uit de bus, maar eigenlijk maakt het ook niet
zo veel uit wie er wint. Nadat de mat is opgeruimd,
spreek ik nog even met Maria Vergeldt en hebben
we het samen over deze leuke middag en alles wat
daarbij hoort.
 
Enkele punten die de revue passeerden:
- Koersballen gaat prima in het sportcafé van de
  BMV. Dank aan de mensen van de BMV die dat
  mogelijk hebben gemaakt.
- In de Rozenhof was het kleiner, maar ook prima.
  Dank aan de Rozenhof voor al die mooie jaren.
- Een paar nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken,
  dat maakt de middag alleen maar mooier.
 
Belangstelling? Kom gewoon eens kijken op een
vrijdagmiddag.
 
GvR
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Activiteiten maart 2022
MBVO
Volksdansen – elke maandag van 14.00 – 15.00 uur – BMV De Vilgaard
Country / Linedance – elke woensdag van 14.00 – 15.00 uur – BMV De Vilgaard
Gymnastiek – elke donderdag om 9.30 uur en 10.30 uur (2 groepen) – BMV De Vilgaard
Zitdansen – elke donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur – Rozenhof
 
Ontspannen & ontmoeten
Eettafel Rozenhof – elke dinsdag om 12.00 uur (voor de vaste deelnemers)
Kienen – woensdagen 2 en 16 maart om 14.00 uur – Rozenhof
Koersbal – elke vrijdag van 14.00 – 16.30 uur – BMV De Vilgaard
Nieuwsbrief KBO Velden | Magazine KBO-PCOB – 23 maart
 
De Algemene Ledenvergadering (normaal gesproken in maart) wordt verplaatst naar een datum later in
het jaar.
 
Dagreis per bus: staat gepland voor dinsdag 24 mei a.s. Nadere informatie in de volgende Nieuwsbrief.
 
Bestuur KBO Velden

Vragen bij gebruik PC / mobiele telefoon?
Uit de reacties op de enquête naar gewenste KBO-
activiteiten kwam ook naar voren, dat er behoefte
is aan informatie over het omgaan met computer
en mobiele telefoon. Vooral ondersteuning bij
praktische vragen wordt op prijs gesteld. Denk
bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals het installeren
van nieuwe software en het gebruik van bepaalde
functies. Eerst kon SeniorWeb Velden in deze vragen
voorzien, zowel door het geven van cursussen als
met praktische tips en adviezen. Deze dienstverle-
ning in Velden is inmiddels opgeheven.
 

KBO-leden kunnen voor hulp bij vragen terecht bij:
- Jan Keijers, jn.keijers@ziggo.nl
   tel. 077-4722482
- Chrit Janssen, chritjanssen@ziggo.nl
   tel. 077-4722968
 
Zij zijn graag bereid de helpende hand te bieden en
waar mogelijk een passend antwoord op vragen te
geven.
 
Bestuur KBO Velden
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Uit de bestuursvergadering van 9 februari 2022
Activiteiten
De wekelijkse MBVO-activiteiten in de BMV zijn in
de tweede helft van januari weer begonnen. In de
Rozenhof zijn de open eettafel op dinsdag, het
kienen op de 1e en 3e woensdagmiddag van de
maand en het zitdansen op donderdagmiddag weer
gestart. Het koersballen op vrijdagmiddag is met
ingang van vrijdag 4 februari jl. in de openbare
ruimte van de BMV.
 
Biljarten is geen activiteit meer van KBO Velden. De
biljarts zijn overgedragen aan BMV De Vilgaard en
onlangs verplaatst vanuit de bibliotheek naar de
foyer van de BMV.
 
Geen afzonderlijk jaarprogramma
Dit jaar wordt geen afzonderlijk jaarprogramma
gepubliceerd. In plaats daarvan worden in elke
Nieuwsbrief de activiteiten voor de komende maand
aangekondigd. Tevens wordt een vermelding opge-
nomen van nieuwe en/of bijzondere activiteiten in
de komende drie maanden. Het jaarprogramma met
activiteiten, data en locaties is ook te vinden in onze
site: www.kbovelden.nl onder het kopje ‘Activitei-
ten’.
 
 

Uitkomst enquête activiteiten KBO Velden
Er zijn 52 ingevulde formulieren ontvangen. De
uitkomst laat een verschuiving in behoeften en
belangstelling zien. De nadruk ligt vooral op crea-
tieve (groeps)activiteiten en uitstapjes. Zo blijkt er
bij voorbeeld veel interesse te zijn in uitstapjes zoals
een stadswandeling in Venlo, tuinen kijken in Velden
en een bezoek aan het Limburgs Museum. Aanlei-
ding om als eerste te beginnen met het voorbereiden
van een stadswandeling in Venlo. Het kan ook een
optie zijn om een activiteit samen met een andere
vereniging te organiseren. Het doel is om voor ieder
wat wils te bieden. Tevens kan een geslaagde
(nieuwe) activiteit een goed aanknopingspunt zijn
om mensen voor het lidmaatschap van de KBO te
interesseren.
 
Hulp bij gebruik PC en mobiele telefoon
Uit de resultaten van de enquête blijkt ook dat er
behoefte is aan informatie over het gebruik van PC
en mobiele telefoon en ondersteuning bij praktische
vragen. Voor dit laatste kan een beroep worden
gedaan op twee vrijwilligers binnen de vereniging.
Elders in deze Nieuwsbrief wordt deze service nog
eens onder de aandacht gebracht.
 
Bestuur KBO Velden

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 149
Bovenste rij van links naar rechts: pand op de hoek
Genooierweg / Vorstweg; pand Genooierweg nabij
grindweg richting het Vorst.
 
2e rij van links naar rechts: pand Kloosterstraat
tegenover de woningen van Stichting Dichterbij;
pand Vorstweg nabij Dorpsstraat.
 
 

3e rij van links naar rechts: pand Schandelo aan
linkerzijde (vanaf Schandelo richting Venkoelen)
nabij boerderij De Brem; pand Hasselt (weg langs
de Maas).
 
Onderste rij van links naar rechts: pand op de hoek
Rijksweg / Merelweg; pand in ’t Vorst.
                                                                
GvR

Belastingaangifte over 2021
Het belastingseizoen staat
weer voor de deur. Onze
belastinginvullers zijn in-
middels weer op scholing
geweest en staan klaar
om u te helpen bij uw
aangifte. Als u niet be-

schikt over een Digidcode, hebben zij een nieuwe
machtigingscode nodig, waarmee zij vanaf 1 maart 
uw vooraf ingevulde gegevens over het vorig jaar
kunnen ‘ophalen’ bij de Belastingdienst. Wie het
vorig jaar gebruik heeft gemaakt van een machti-
ging, krijgt automatisch een nieuwe toegestuurd.
Zo niet, dan vraagt uw invuller zo nodig een nieuwe
code voor u aan. Daar hebben ze uw Burgerservi-
cenummer (BSN) en uw geboortedatum voor nodig.
 
Ook dit jaar kunt u aangifte doen tot 1 mei. Onze
invullers stellen het zeer op prijs als u alle benodig-
de gegevens al bij elkaar hebt gezocht.
 

Voor het invullen vragen zij een onkostenvergoeding
van € 10,- per adres. Leden van onze afdeling
kunnen voor het verzorgen van hun aangifte en het
eventueel aanvragen van zorg- en huurtoeslag
contact opnemen met:
 
Ria Hermans, Schoolstraat 68, Velden
tel. 077-472 2053
 
Jo van Keeken, Seinestraat 60, Venlo          
tel. 077-472 1201 of 06-13704276
 
Marie-José Peters, Akkerwinde 8, Velden                
tel. 077-472 1874
 
 
In verband met het aanvragen van de benodigde
machtigingen en de planning vragen zij u op korte
termijn een afspraak te maken.
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Over de in de jaren 1845 – 1847 aangelegde Rijks-
weg is veel te vertellen. Voor het verhaal bij deze
collage beginnen we bij de foto rechtsboven. Ver-
moedelijk gemaakt in het begin van de jaren ’30
van de vorige eeuw. Een opname van het café van
‘smid Thei’ zoals het etablissement destijds in Vel-
den bekend stond. De smederij lag achter het café,
waar nu de zaal is. Boven de ingang aan de tegen-
woordige Oude Schandeloseweg stond: ‘Smederij
Th. Coppes en Zonen’ (Wiel en Hay). Bij ‘Smid Thei’
kon je ook tanken. De karakteristieke veranda vóór
het café werd helaas op een zomeravond begin juli
1932 vernield. Dit als gevolg van een ongelukkige
uitwijkmanoeuvre van een Amsterdamse automo-
bilist die met hoge snelheid richting Venlo reed. “De
brokstukken belandden zelfs tot in het café” zo laat
het krantenbericht op 4 juli van dat jaar over dit
ongeval weten.
 
Op de foto valt op dat er flink wat reclame wordt
gemaakt voor fietsen. Bovenaan de veranda prijkt
een reclamebord voor Simplex rijwielen. Nu ver-
kocht elke smid in die tijd fietsen. Dus ook bij de
andere Veldense smeden -‘smid Toeën’ (Hegger) en
‘smid Elbert’ (Smits)- kon je een fiets kopen. Ze
hanteerden allen een spaarplan waarbij elke week
een gulden moest worden ingelegd en als er ƒ 40,-
was gespaard, kon je gaan toeren met je nieuwe
aanwinst. Op het fietsenrek vóór de veranda wordt
ook fietsreclame gemaakt met de tekst: “Berijdt
Franssens’ CYRUS rijwielen”. Op diverse plaatsen

langs de Rijksweg werd trouwens reclame voor
fietsen gemaakt. Zo was op de noordelijke topgevel
van de boerderij van Hay van Wylick (Rijksweg 4)
nog lang te zien: “Je Rijwiel??? De Aerdplaneet!!!”
Op de noordgevel van de oude boerderij van (Mart)
Nielissen (Rijksweg 84) verwees een bord de voor-
bijganger ‘voor rijwielen en reparaties’ naar A.
(‘Árke’) Vermazeren.
 
Vanaf ca. 1930 raakt fietsen flink in zwang. Ook de
overheid heeft dat in de gaten: het ‘fietsenplaatje’
wordt geïntroduceerd. Een vorm van belastinghef-
fing op rijwielen. Je moet een plaatje kopen en dat
op je fiets bevestigen. Zo niet, dan riskeer je een
boete. De snelle toename van het aantal fietsen stelt
ook eisen aan de wegen en de veiligheid van de
fietsers. Fietsen over de Rijksweg is niet toegestaan
en de tegenwoordige Oude Venloseweg is nog een
grindweg. Geen ‘fietsvriendelijke’ verbinding dus
om per fiets op een aangename manier in de stad
te komen. Dat is de aanleiding om in 1933 langs de
gehele Rijksweg aan weerszijden te beginnen met
de aanleg van fietspaden. Een flinke verbreding van
de Rijksweg is daarvoor nodig. Dat betekent tevens
een behoorlijke ophoging, vooral aan de westzijde.
Zand is er in overvloed beschikbaar: ‘d’n Eulisberg’.
Oorspronkelijk loopt deze vanaf de tegenwoordige
Beatrixstraat / Margrietstraat tot aan de Vilgert. In
1933 is het gedeelte vanaf de Kloosterstraat tot aan
de Vilgert nog grotendeels intact.
 

Rijksweg (3)
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De beide onderste foto’s geven een beeld van de
afgraving en het transport van de grond per tram.
Ze staan in de ‘Mooi Limburg’ -de wekelijkse bijlage
bij de krant- van 6 januari 1934. De foto linksonder
laat de afgraving zien tussen de Kloosterstraat vanaf
de betonfabriek van Litjens Jan tot aan de Rijksweg.
Van links naar rechts op de foto de huizen van Kö-
nisser en Hein Kawater-Geelen aan de westkant van
de Rijksweg; vervolgens het huis van de familie
Notermans (heel vaag), het in 1928 gebouwde
voormalige politiebureau en het huis van de familie
Peters. Rechts op de foto de nog jonge bomen langs
de Rijksweg. De oude Amerikaanse olmen waren in
de eerste maanden van 1930 gekapt. Volgens de
Nieuwe Venlosche Courant uit die dagen een enor-
me kaalslag, die voor de nodige commotie en pro-
testen zorgde.
 
Het zand van de afgraving wordt met behulp van de
voor dit doel aangelegde tijdelijke rails per lorrie
afgevoerd. Alles bij elkaar een arbeidsintensief
werk, dat veel handwerk vereist. Het is crisistijd en
er heerst grote werkloosheid. Via de ‘werkverschaf-
fing’, een traject om werklozen aan werk te helpen,
zijn veel arbeiders ingezet bij de zandafgraving en
de aanleg van de fietspaden. Via de tramrails wordt
het zand vervolgens vervoerd naar de plaats van
bestemming, zoals te zien is op de rechterfoto. Na
de afgraving en de aanleg van de beide fietspaden
resteert er nog maar een klein gedeelte van 'd’n
Eulisberg': gelegen achter het toenmalige politiebu-
reau. Maar ook dit restant verdwijnt uiteindelijk in
de zomer van 1963 bij een grootscheepse recon-
structie met verbreding en egalisatie van de Rijks-
weg.
 
Tot slot linksboven een overzicht van het dorpscen-
trum. Nog in ontwikkeling op deze foto uit 1952. Het
hart van Velden is veranderd in een puinhoop door
de aanhoudende beschietingen in de laatste oor-
logsmaanden. Het dorp likt zijn wonden en dat kost
niet alleen tijd maar ook de nodige hoofdbrekens.
Ook de meest gehavende panden worden voor zover
mogelijk nog gebruikt voor tijdelijke bewoning. Maar
gaandeweg wordt wel duidelijk dat de oude, kleine
dorpskern als verloren moet worden beschouwd. De
verwoeste gebouwen aan west- en oostkant van het
pleintje zijn niet meer te herstellen. Nieuwe plannen
voor de herinrichting worden gemaakt. Toch zal het
nog tot begin 1950 duren voordat er een besluit
wordt genomen hoe de omgeving vanaf de (oude)
markt tot aan de Rijksweg eruit gaat zien.
 
De keuze valt op een ‘gesloten plein’ (de tegenwoor-
dige markt), aan de noord- en oostzijde omgeven
door bebouwing en de aanleg van een verbindings-
straat vanaf de kerk met de Rijksweg. De toenma-
lige weg vanaf Adolf tot aan Jan Steegh (later
kapsalon Hay de Swart), die aansluit op de Oude
Schandeloseweg, is dan alleen nog bestemd voor
voetgangers en fietsers. Tevens komt er -evenwijdig
aan de Rijksweg- een straat met ‘aaneengesloten
bebouwing’ van Steegh tot aan bakkerij Fleuren.
 

Deze straat wordt in de volksmond al gauw ‘de
parallelweg’ genoemd; de adressering blijft Rijks-
weg. In feite is deze parallelweg het tracé van de
vroegere ‘dubbele’ tramrails. Het spoor aan de
westkant diende voor het laden en lossen van
goederen. De halteplaats was ter hoogte van '’t
Lager’. Het spoor aan de Rijkswegzijde was voor
personenvervoer. Met behulp van een wissel kon
een tram naar het juiste spoor worden gedirigeerd.
In de loop van de jaren ’50 ontstaat het idee om de
parallelweg door te trekken tot aan toenmalig ‘Roef
Kobus’ (Rijksweg 134). Daarom zijn de panden aan
de Rijksweg 122 t/m 124 op dezelfde afstand van
de Rijksweg gebouwd als de bebouwing langs de
parallelweg. Doortrekken van de parallelweg zou
wel betekenen dat alle tussenliggende panden vanaf
Rijksweg 118 tot en met 120 afgebroken zouden
moeten worden. Te ingrijpend om het plan uit te
voeren.
 
Terug naar de foto uit 1952. Deze laat ons als het
ware een ‘tussenstand’ van het plan van 1950 zien.
Het winkel/woonhuis met kapsalon van Jan Schlooz
is in 1950 al gebouwd; een jaar later hotel, café en
restaurant van Van den Hombergh (Toeën ván
Adolf). Ook het winkel/woonhuis van Hoeijmakers
(d’n Hoed) staat er al. Deze nieuwbouw en een
aantal nog volgende bouwwerken rondom de Markt
zijn ontworpen door gemeente-architect Piet Leusen
met als kenmerken een zadeldak en hoge topgevels.
De beoogde parallelweg is er nog niet; het oude
‘lager’ van de Boerenbond staat er nog. Dat gebouw
zou in 1955 het veld ruimen na de opening van het
verderop aan de Rijksweg gelegen nieuwe magazijn
van de LLTB. Ook is de aanzet van de nieuwe weg
vanaf ‘De Spar’ tot aan Jan Schlooz te zien. De
bebouwing langs de parallelweg wordt in 1961 af-
gerond met de oplevering van de VéGé-winkel van
‘Driske’ Geurts. Onderaan op de foto (aan de oost-
kant van de Rijksweg) de panden van de rijwielhan-
del van de firma Poot, slagerij Graad Bouten en
Hoedemakers Sjang (later Wiel Coppes).
 
Aan de rechterkant van de foto zijn nog de contou-
ren zichtbaar van het oude weggetje richting de
Rijksweg. Met het beklinkeren van het marktplein
is dit weggetje verdwenen. Bovenaan links nog een
glimp van café-restaurant ’t Centrum met daarvoor
gelegen het oude marktpleintje met dorpspomp. Het
terrein aan de Schoolstraat, vlak voorbij (toen nog)
Hoefnagels, ligt nog braak. Hier zijn de huizen van
de familie Flinsenberg (Schoolstraat 1 t/m 5) in 1953
gebouwd.
 
In de loop van de tijd vonden nog vele reconstructies
plaats, zowel in het dorp als aan de Rijksweg. Tel-
kens inspelend op nieuwe ontwikkelingen met als
doel verbeteringen te bereiken.
 
Fotocollage: GvR
Tekst: HL
Reageren? Neem contact op met de redactie.  
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Brief van “Frenske” van de Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 4e Jaargang num-
mer 4, van 15 – 31 December 1949
 
liefe jonges
ik hep met sinterklaas ok enne snel-
loopper gekreegge en die bij ons
neve hadde eene feine met lug
bandde maar die van mei hat harde

bande en de raaijer van die van mei staalle presies
op die van onze ouwe kinderwaagge die boove op
zolder staat en die is nouw ineens weg snappe jullie
nouw zowat he jongens en joeppie van de koster
heef een bal en laarze gekrege maar hei voedbald
alleen met de hakke anders leije de snuite te veel
en frans van adolf moes gister doorrra van de lange
van adolf met adolfje de kleine van de lange van
adolf met de autoo naar de trein brenge en toen
frans alles ingelaaije hat vertrok hei halfoverkop
naar de statie in vendele en toen hei daar aankwam
smeit hei aan de agter kant de deur ope en riep
allemaal uitstappe maar niemant gaf andwoort tot
opeens de kleine adolf teege zein oomme begon te
schreeuwe van he ouwe taaje waar heb je mein
moeder gelaatte en toen kreeg frans in de gaatte
dat hei alles bei zig hat behalve dora die was hei

vergeette drin te stoppe en die moes toen gauw
gauw door de lange van geurs nagebrag worre en
leupers frans van schandele heef nu op de kerse
veiling in vendele de 7 vende preis gekreege met
zein jonasappele wat zal frans gegreuzelt hebbe he
jonges en haij van smittei hat met de kermus drie
wange op zein gezig en nu zeg hei dat hei van de
ladder gevalle is en de andere zegge dat hei met
zein fiest teegge een boom gevalle is raaije wat is
het nou hè jonges maar ut was wel kermis en raak
en onze truike hat in de middenstant een feine preis
gekreege met de wetstreit maar ik hat niks want
mein spreekwoort was verkeert want ik hat ge-
schreeve als de kat van huis is wort ut paart vet is
dat nou verkeert jonges en nu jonges voor dat ik
jullie vergeet eers weer allemaal een zaalige kers-
mist en een zaalig niejaar en dan ok nog een zaalig
uitteinde en een blei begin wens ik jullie allen ok de
missjonarisse en broeders en zusters van velde
overal in de werelt ok van joepie van de koster en
ik hoop dat jullie me allemaal ut zelvde wense en
nu nog veel groette van jullie eeeenig liefhebbende
“Frenske”.
 
F.V.

Afasie en gebarentaal
Kan afasie er ook voor zorgen dat je geen gebaren
meer kunt maken?
 
Jazeker. Afasie is een taalstoornis door beschadiging
van de hersenen. Daardoor kun je bijvoorbeeld
minder goed begrijpen wat iemand tegen je zegt of
je kunt zelf niet goed op woorden komen. Gebaren-
taal is ook een taal met grammatica en klanken,
vertelt Roelien Bastiaanse. Zij is hoogleraar neuro-
linguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als
je een beschadiging hebt in de hersengebieden die
taal verwerken, krijg je ook afasie in gebarentaal:
je gaat dan bijvoorbeeld grammaticale fouten
maken in gebarentaal, zoals met enkelvoud en
meervoud of je kunt niet op het goede woord met

bijbehorend gebaar komen. Hersenletsel kan geba-
rentaal op veel meer manieren bemoeilijken, legt
Bastiaanse uit. Als je apraxie krijgt, bijvoorbeeld
door een beroerte, dan kun je bepaalde doelgerich-
te handelingen niet goed uitvoeren door hersenlet-
sel. Sommige mensen weten dan niet in welke
volgorde ze iets moeten doen of ze weten niet hoe
ze bepaalde voorwerpen moeten gebruiken. Als je
dat hebt, kun je ook geen gebaren meer maken.
Dat zijn ook doelgerichte handelingen die je in een
bepaalde volgorde moet uitvoeren.
                           
                              
Bron Quest
Ben Gelaudemans

Automatische incasso’s in 2022
1 keer per jaar worden de automatische incasso’s aan onze leden kenbaar gemaakt.
 
De contributie voor alle leden (€ 24,-) is op 2 februari reeds geïnd.
 
MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen)
Gymnastiek, linedance en volksdansen: afgelopen jaar is per deelgenomen les € 3,- geïnd.
Dat zal begin dit jaar ook gaan gebeuren. Waarschijnlijk half maart de eerste incasso per deelgenomen les.
Wanneer alles weer normaal doorgaat, zijn de geplande data: 10 mei € 40,- en 13 september € 40,-.
 
Voor zitdansen en koersballen wordt eenmalig € 40,- in maart geïncasseerd.
 
Jan Keijers
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Antwoorden quiz 'Het jaar 2021' uit Nieuwsbrief 149
In de vorige uitgave van ons KBO-blad stond een ‘Weet-U-Het Nog-spel’. Hier zijn de antwoorden. Wellicht
leuk om die Nieuwsbrief er nog even bij te pakken. Hoeveel had u er goed?
 
De antwoorden:
A - 3; B - 5; C - 8; D - 9; E - 7; F - 1; G - 2; H - 10; I - 11; J - 6; K - 12; L - 4
 
 De foto's:
 
A. 7 februari
Sinds lange tijd weer code rood, we moeten binnen
blijven: een sneeuwstorm! Die dag is ons land be-
dekt met een flink pak sneeuw.
 
B. 16 juli 
De Maas stijgt binnen korte tijd enorm. Zandzakken
op de dijk, evacuatie, gebrek aan juiste informatie.
Gelukkig bleef het in Velden droog.
 
C. 5 september
Na 35 jaar is er weer een Formule 1 race in Zand-
voort. Max Verstappen wint. Ondanks corona be-
zochten meer dan 65.000 mensen het circuit.
 
D. 21 januari 2021
Op deze dag wordt, vanwege het grote aantal be-
smettingen, de avondklok ingevoerd.  Tussen 21.00
uur ’s avonds en 4.30 uur ’s morgens moeten we
binnen blijven (tot eind april).
 
E. 22 mei
Op deze dag was (na een jaar uitstel) de finale van
het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. De groep
Månescin uit Italië wint. Nederland wordt 23-ste.
 
F. 30 december
Na veel geharrewar krijgt het Sociaal Café Velden
alsnog subsidie van de gemeente Venlo en kan men
doorgaan met het organiseren van activiteiten voor
mensen met een beperking.
 
 

G. 9 april
Op deze dag overlijdt Prins Philip van Engeland, de
echtgenoot van de Engelse koningin, op 99-jarige
leeftijd, na een huwelijk van 70 jaar.
 
H. 19 september
Op deze dag barstte een vulkaan op de bergkam
Cumbre Vieja, op La Palma uit. Deze spectaculaire
uitbarsting duurde 85 dagen, met grote gevolgen
voor het hele eiland.
 
I. 1 juni
In ons land wonen sinds deze dag 17.500.000
mensen. We wonen in een zeer dichtbevolkt land.
De verwachting is dat ons land in 2024 zelfs 18
miljoen inwoners telt.
 
J. 17 maart
Direct nadat de verkiezingsuitslag bekend is ge-
maakt, springt Sigrid Kaag (D66) op tafel en maakt
een dansje. Haar partij is de grote winnaar van deze
verkiezingsronde.
 
K. augustus  
Deze maand werden in Tokyo, na een jaar uitstel
vanwege corona, de Olympische Spelen gehouden.
Zonder publiek! Nederland won 36 medailles.
 
L. 18 november
Op deze dag wordt in Den Haag, bij een negentig-
jarige dame de eerste boosterprik in ons land gezet.
Corona houdt ons nog in haar ‘greep’.
                                                          
Louis Brüll
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