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Even vooraf……….. 
Het is nog niet zo lang geleden (nog geen 

maand) dat u de vorige nieuwsbrief heeft 

ontvangen. We zitten in een rustige 

winterperiode en  er zijn weinig activiteiten. 

Genoemde zaken zorgen ervoor dat de 

nieuwsbrief  deze keer dan ook minder 

uitgebreid is dan anders. Extra deze keer is 

wel  een uitgebreid artikel over:    

“Weet je nog van toen?  

 

Algemene jaarvergadering KBO 

Velden op dinsdag 2 maart 2010  
Bij deze nieuwsbrief treft u aan de 

jaarstukken voor de algemene 

jaarvergadering in “Het Wapen van 

Velden”  Na de vergadering plezierig 

kienen.  Komt u ook??? 

 

Een mens wordt niet als een goed mens 
beschouwd omdat hij goed kan praten.  
 

Nieuwe regio KBO Velden 

De KBO’s van Arcen, Lomm en Velden 

waren voor 1 januari 2010 ingedeeld bij de 

regio Peel en Maas.  

Met ingang van dit jaar is dat bij de regio 

Venlo- Helden. Op  woensdag 20 januari 

2010 is er in het gemeenschapshuis in 

Lomm een kennismakingsbijeenkomst 

geweest met het bestuur van deze nieuwe 

regio. 

Een korte samenvatting van een en ander: 

Voorzitter v/d Velden geeft aan:  Blijf 

activiteiten doen die goed lopen. Zorg er 

voor dat de eigenheid van de kernen blijft. 

Regio Venlo - Helden heeft meer dan 

7.000 leden. Met meer leden heb je bij de 

overheid meer in te brengen. 

Daarna vraagt de voorzitter de gevoelens 

van de KBO’s van Arcen, Lomm en 

Velden. 

De KBO van Arcen ziet de regiofunctie 

niet zozeer zitten. We hebben al  

provinciaal  en landelijk afdelingen die 

onze belangen behartigen. 

Door voorzitter Piet Vosbeek van de KBO 

Velden werden de opmerkingen van de 

KBO Arcen nog eens extra benadrukt.  

Bij  de kanttekening van de Unie directeur 

in de laatste Nestor verwoord, n(te log, te 

duur etc.) kan Piet zich aansluiten. Verder 

vindt hij de Seniorenraad waar 

afgevaardigde van senioren plaats in 

krijgen belangrijk. De KBO Lomm geeft 

een opsomming van de vele activiteiten die 

week in week uit voor de leden wordt 

verzorgd. 

Na deze ronde ontstaat er een discussie of 

een regio KBO (± 20 leden) al dan niet 

noodzakelijk is.   

Het huiswerk wat elke KBO afdeling 

meekrijgt is: 

Kunt u met ons meedenken over de 

structuur en de zinvolheid van de regio 

Venlo-Helden.  Graag  voor 15 april 2010 

aangeven of een regio  wel kan of te 

bewijzen dat het niet kan. 

  

“Open Eettafel” voor Senioren 
Vele senioren hebben het vorige jaar reeds 

deelgenomen aan de “Open Eettafel””  

Een gezellige middag en een heerlijke 

maaltijd bij Hostellerie “De 
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Maasduinen”(v/d Hombergh) op iedere  2e 

woensdag  van de maand.  

Met ingang van woensdag 10 maart 2010 

wordt er weer een 3 gangen maaltijd 

geserveerd. Ontvangst is tussen 12.00 en 

12.15 uur. 

De kosten bedragen € 9,50,- per persoon 

inclusief gratis consumptie (fris of pils). 

“Open Eettafel” is mogelijk voor alle 

senioren/ouderen van Velden. Opgave 

steeds 1 week van te voren. Annuleren kan 

tot en met zondag voor de maaltijd. 

 

Niets is meer waard dan de dag van 
vandaag. 
 
Nieuwe straatnamen”(Verzoek Dorpsraad) 

In de vorige nieuwsbrief werd gevraagd 

aan de KBO leden om mee te denken over 

3 nieuwe straatnamen die nodig zullen zijn 

in de toekomstige nieuwbouwwijk tussen 

de Oude boerenbond en het huidige 

sportcomplex van de sportvereniging 

Velden. (Vilgert) In het “Klokje”werd 

hetzelfde gevraagd.  
Opmerking: Wellicht heeft u gezien, dat inmiddels met 

grondwerken van plan “Vilgert” is gestart.  

Op het verzoek voor nieuwe straatnamen 

dat namens “De Dorpsraad” werd gedaan 

kwamen totaal 6 reacties binnen. Globaal 

hadden de combinaties van de 3 

straatnamen te maken met: variaties op de 

“Vilgert”, de “Teutenboom”, oud 

“Wethouders”, oude namen van het gebied 

rond 1700, diverse dierennamen en 

tenslotte personen die in het verleden veel 

voor Velden hebben betekend. De 

“Dorpsraad” zal de 1
e
 en 2

e
 voorkeur 

aangeven en een voorstel doen aan de 

gemeente Venlo. De gemeenteraad van 

Venlo zal uiteindelijk definitief kiezen.  

 

Zijn er zaken en u denkt dat is iets voor de 

“Dorpsraad” dan kunt u dat altijd kenbaar 

maken aan Ger van Rensch telefoon 077-

4721797 of stuur een mailtje naar 

dorpsraadvelden@gmail.com 
 

 OP BEZOEK BIJ??? 

Normaal gesproken dient een interview te 

beginnen met in elk geval de naam te 

noemen van diegene waar ik op bezoek ben 

geweest. Maar in tegenstelling van wat 

normaal is doen wij dat, en met reden 

omkleed natuurlijk, vaak niet. De reden 

hiervan is dat men meteen weet met wie 

we te doen hebben en dat bewaren we 

gewoonlijk tot op het laatst. 

Maar deze keer wijken we af van het 

normale en beginnen te zeggen dat ik op 

bezoek was bij…. Heiligers Toeën. De 

senioren van Velden zullen meteen zeggen, 

aha dae ken ik dae haet vreuger, altied in 

de Voort gewoeënd. 

En inderdaad dat klopt want hij is geboren 

in Velden op 01-11-1919. Ons thuis 

bestond uit Vader en Mooder met nog twee 

zusjes en drie broers. Wij hadden thuis een 

gemengd boerenbedrijf waar wel het een 

en ander te zien en te doen was. 

Bij het binnenkomen was het mij niet 

ontgaan dat er een wonder mooi schilderij 

aan de muur hing,  en dat waas os hoes in 

de Voort dat nog door Noud Hermkens is 

geschilderd, zegt hij met trots. 

Ja vandaar uit gingen wij naar school en 

dat hoorde bij het dagelijkse leven en de 

eerste jaren werd dat gedaan te voet en 

later op de fiets. Mijn meesters op school 

waren in die tijd, Meister Brueren , Meister 

Jansen , Meister Linsen en later nog 

Meister v d Kroonenberg. 

Dan als de schooltijd voorbij is moet er 

worden gewerkt. Maar wat ik nooit zal 

vergeten is wat mijn eerste cadeautje was 

dat ik kreeg op mijn verjaardag, zegt hij 

lachend , en dat was een Manchester 

werkbroek want die had je doodeenvoudig 

nodig op de boerderij. 

In mijn latere tijd ben ik in de avonduren 

een landbouwcursus gaan volgen die 

gegeven werd door Meister Kroonenbergh 

en Meister Pennings uit Grubbenvorst. 

Als de oorlog voortduurt gaat hij in 1942 in 

Grubbenvorst wonen en werken als 

boerenknecht bij de familie Hermkens die 

woonden bij het gemeentehuis en daar 

heeft hij ook de oorlog meegemaakt.  

Dan zie ik 

plotseling 

op een 

kastje een 

pijp in een 

asbak 

liggen en 

meteen stel 

ik de vraag, 
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duiste nog rouke Toeën? Nae, zegt hij met 

een glimlach, dat doon ik al lang neet mier 

Ik bin gestopt op den ierste autoloze 

zondaag en dat waas op 4 november 1973 

toen ze mich nao Venlo nao ut zeekenhoes 

brachte. 

Dan komt de dag dat ze moeten gaan 

evacueren met als bestemming Groningen 

en ze vertrekken uit Velden in januari 1944. 

Maar een voorval is mij altijd bijgebleven 

en dat was het volgende. Wij zaten bij 

Handrie van Wylick op de Bong en 

vandaar uit vertrokken wij met kar en 

paard naar Groningen met als bagage op de 

kar, mijn Mooder, Handrie zijn vrouw en 

Tante Nel de vrouw van Oeëme Tinus 

Simons. En dan komt het moment dat ik 

dan ook nooit zal vergeten. Toen wij daar 

vertrokken en den berg op gingen in de 

buurt van Jan Rothoff keek ik nog is om en 

zag mijn ouderlijk huis, de boerderij dus, 

liggen en dat beeld vergeet ik mijn hele 

verdere leven niet meer. 

We hebben op de heenweg kar en paard in 

Duitsland achter moeten laten maar toen 

we weer terug waren in Velden stond ons 

een grote verrassing te wachten want ook 

het paard met de kar stond compleet bij ons 

weer achter ons huis.     

In mei van hetzelfde jaar, als de oorlog is 

afgelopen kunnen ze weer naar huis en op 

10 mei gaan vier personen terug naar 

Velden en, let op, met de fiets. Ik, zegt hij, 

mijn broer en twee neven. We vertrekken 

op donderdag, Hemelvaartsdag  s’morgens  

om 05.30 uur uit Groningen en arriveren 

om 22.00 uur in Zevenaar. 

Maar dan komt het moeilijkste van de rit 

want ze moeten over de Rijn zien te komen 

en dat is alleen mogelijk, volgens de 

Nederlandse politie, als ze aangeven bij de 

Engelse militairen dat ze uit Duitsland 

komen. 

Het smoesje lukt en zo gaan ze de 

volgende dag met legerauto’s verder via 

Kleve- Emmerich naar Nijmegen en dan 

wordt de reis per fiets weer vervolgd naar 

Velden. 

Maar er was ook nog een andere periode in 

zijn leven. Na een verkering van negen jaar, 

die liep van 1942 tot 1951 is het zover en 

gaat hij trouwen met Corry Besouw die hij 

tijdens de kermis in Grubbenvorst heeft 

leren kennen en wel op 13-11-1951. Na 

hun huwelijk gaan ze wonen in de Voort 

op de boerderij “Heiligershof” 

Uit hun huwelijk werden drie kinderen 

geboren. Nel die momenteel in Rijkevoort 

woont en daar een boerenbedrijf runt, Wil 

woont in Velden en Mie in Well. 

Ik heb zes kleinkinderen en zes 

achterkleinkinderen, zegt hij. Mijn 

kinderen hebben alles eerlijk verdeeld. Alle 

meiden hebben ieder een zoon en een 

dochter in totaal dus samen zes. 

Tijdens zijn leven heeft hij steeds gewerkt 

op een boerenbedrijf en met veel plezier en 

dat heb ik gedaan tot dat ik 65 jaar werd en 

ben er toen maar mee gestopt.  

Daarna is hij gaan wonen op de Oude-

Heerweg in Velden tot 2009 en heeft 

daarna een woning toegewezen gekregen in 

“de Blaeckhof” waar hij dagelijks kan 

genieten van een heerlijk uitzicht op de 

Veerweg en de voorbijkomende jeugd die 

naar school gaat. 

Hobby’s 

Nou om eerlijk te zijn, zegt hij, die had ik 

toen ik nog op de Oude Heerweg woonde 

door dagelijks in mijn tuin te werken maar 

dat is inmiddels voorbij. Eertijds deed ik 

ook nog wel eens kaarten maar ook dat is 

verleden tijd. 

TV kijken doe ik met de regelmaat van de 

klok maar ook niet alles. Alleen 

politiefilms en het journaal daar kijk ik 

graag naar. En wat ik ook graag doe dat is 

het oplossen van Sudoku puzzels.  

Ik doe nog altijd mijn boodschappen zelf 

en kook mijn eigen potje wat nog steeds 

bestaat uit een boerenmaaltijd zoals dat 

vroeger gebeurde, zegt hij verder. 

En met mijn elektrische fiets maak ik 

regelmatig rondjes door Velden en Lomm. 

En om de dag af te sluiten drink ik  

s’ avonds een borreltje wat mij nog steeds 

goed smaakt. 

En nu beste lezers van ons nieuwsblad 

weet u inmiddels waar ik deze keer op 

zoek ben geweest?              

Ik  was bij Toeën 

Simons of                                       

zoals hij altijd 

wordt genoemd:                                                   

Heiligers Toeën. 
Fr.Th. nov 09 
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Foto van Toeën gemaakt tijdens de huifkarrentocht 2009 

 

Een vriendelijke daad komt met intrest bij 
u terug. 
 

Computerhulp voor KBO leden 
Naast de klussendienst (kleine klusjes) 

bezit de KBO Velden thans ook over een 

computer hulpdienst. Het betreft kleine 

handelingen waar u zelf met enige ervaring 

niet uitkomt en die niet groot genoeg zijn 

om een erkend bedrijf in te schakelen. 

Heeft u deze hulp nodig, bel dan : 

Cor van de Zanden telefoon 4721334 

Chrit Janssen telefoon 4722968 

 

Op zien Veldes Plat: 
Eine man geit sollictere in ein circus um 

dao zien kunste te kunne laote zeen aan ut 

publiek. 

Zaet dae circus Directeur, wat kinste zoeë 

allemaol? Nou, zaet dae man, ik heb ein 

spraekende moes. Laot maar is huure, zag 

dae Directeur. Oke, zag dae man, let op. 

Haen pakt dat muuske oet zien tes en kiekt 

dat muuske aan en zag, wat duis dich ut 

leefste rouke? Piep, zag ut muuske. 

 

Nog eine. 

Gisteren aovend hebbe weej nog laat 

bezeuk gehad, zaet Gradje taege ziene 

vriend. Oh jao, zag dae en alwaer 

gepimpeld zeker? Nou, zag Gradje, dat 

veel wal mei maar ein ding dat snap ik neet 

dat der minse zien die neet taege drank 

kunne. Wie zoeë neet taege drank kunne, 

zag dae vriend van Gradje? Nou moste 

luustere zag Gradje de wets waal ozze 

bekker dae kumpt beej os wal is stiekum 

ein borreltje drinke as oze pap neet thoes is 

en dat is altied ut zelfde recept. Ik, os Mam 

en dae bekker drinke altied vief borrels, ik 

mankeer noeits niks maar Mam en dae 

bekker kunne dao schienbaar neet zoeë  

good taege want die gaon dan later altied 

same nao bed. 

 
F.Th 

 

Kandidaat bestuursleden gezocht. 
Op dinsdag 2 maart aanstaande  houden wij 

onze jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens 

die vergadering zijn twee bestuursleden 

aftredend, waaronder ik zelf als 

voorzitter,  tevens waarnemend 

secretaris.  Beide bestuursleden stellen zich 

niet meer herkiesbaar.  

Ik nodig onze leden uit om 

bestuurskandidaten voor te dragen of 

zichzelf kandidaat te stellen. Kandidaten 

die worden voorgedragen moeten 

natuurlijk met de kandidaatstelling 

instemmen. 

Belangstelling? Wil je meer weten? Bel me 

gerust telefoon 4733374.  

Piet Vosbeek, voorzitter/secretaris. 

 

Er is geen plicht die we zo onder- 
waarderen als de plicht gelukkig te zijn. 
 

Belastingservice 
Het belastingseizoen breekt weer aan. 

Binnenkort kunt u een brief verwachten dat 

u aangifte moet doen. Het kan ook zijn dat 

u zoveel kosten hebt moeten maken in het 

afgelopen jaar, dat u denkt voor 

vermindering in aanmerking te komen. 

Over 2009 zijn de veranderingen in de 

aftrekmogelijkheden ook van belang voor 

huur- en zorgtoeslag.  

Voor het invullen van de aangifte en het 

bekijken/bespreken van de consequenties,  

kunt u gebruik maken van de 

belastingservice van de KBO. Onze 

afdeling beschikt over twee getrainde 

invullers. De service is gratis. Neem in 

voorkomende gevallen contact op met 

Frans van Neer (06-51 20 77 29) of met Jo 

van Keeken (472 12 01).   

 

Nieuwe  nieuwsbrief 

 
In een eerdere nieuwsbrief is aangegeven 

dat er wordt gewerkt om de nieuwsbrief 

verder te verbeteren. Met name de foto’s 

en de opmaak zouden kunnen worden 

verbeterd. Bovendien brengt het kopiëren 

en het nieten van de nieuwsbrieven en het 

jaarprogramma aan onze leden (11 keer per 

jaar) toch nog al het nodige (vrijwilligers) 

werk met zich mee. Uitgangspunt is steeds 

geweest, dat de nieuwe nieuwsbrief mooier 

maar niet veel duurder mag worden.  
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De redactie heeft een goed onderbouwd  

voorstel aan het bestuur gedaan. Het 

bestuur heeft dit voorstel akkoord 

bevonden. 

Met ingang van maart 2010 zult u bij de 

Nestor een nieuwe nieuwsbrief ontvangen. 

 

Verzoek: Maakt u in de toekomst mooie foto’s 

van activiteiten of beschikt u over leuke oude foto’s 

laat het even weten aan iemand van de redactie. 

Mailen mag ook. In de nieuwe nieuwsbrief kunnen 

deze heel duidelijk worden weergegeven. 

  
Uit de bestuursvergadering 
van 3 februari 2010 
 
Het bestuur heeft zich tijdens de vergadering 

van februari vooral beziggehouden met het 

voorbereiden van de jaarvergadering: 

 

1. De begroting voor 2010 baart wat 

zorgen i.v.m. minder subsidie-

inkomsten. Een beperkte 

contributieverhoging is onvermijdelijk. 

De wens om meer activiteiten te 

organiseren vraagt mogelijk ook om 

meer financiële armslag  

2. Twee bestuursleden zijn aftredend en 

niet herkiesbaar: onze voorzitter Piet 

Vosbeek en bestuurslid Annie Jacobs 

verlaten het bestuur. Op de 

jaarvergadering zullen nieuwe 

kandidaten worden voorgesteld. 

3. Dinsdagmiddag 23 februari is de eerste 

inloopmiddag van dit jaar. We zullen 

allerlei aspecten van zorg bespreken. 

Zie de uitnodiging elders in deze 

nieuwsbrief     

 

Geniet van de reis, je hebt maar een 
gelegenheid, haal er het beste uit.. 
 

 
Wanneer: dinsdagmiddag 23 

februari van 14.00-± 16.30 uur 
 
Wat: 1e inloopmiddag 2010:  

 
 

(Vrijwillige) ThuisZORG / 
MantelZORG / BuurtZORG / 
BelastingZORG(en) 

 
 

Waar:  De Kiêsstolp 
 

Voor wie: alle senioren uit de kern 

Velden 
 
Presentaties: 

 Vrijwillige thuiszorg 
o Claudia Vriens 

/ Anky 
Doornenbal 

 

 De 
Mantelzorgmakelaar 

(onder voorbehoud) 
o ? 

 
 Zorgkosten en de 

belastingen (wat is 

nog aftrekbaar?) 
o Jo van Keeken, 

belasting-
invuller KBO 

 

 Buurtzorg 
o Annemie 

Verheijen 
 

  

Bloemen voor Oma 

Een Oma krijgt bezoek van haar 

kleinzoontje. 

Wat heb je prachtige bloemen voor me 

meegebracht”zegt ze. Dat had je echt niet 

moeten doen. 

Dat kost veel 

te veel. 

Oma heeft 

immers zelf 

bloemen in 

haar  tuin. 

“Oma hád 

bloem en in 

haar tuin” 

verbetert het 

jochie haar.  
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Weet je nog van toen?   

Onderstaande 2 stuks schoolfoto’s  gemaakt in het jaar 1953.(uit de Veldense 

Kiêszek)

 
Deze foto is van de zevende en achtste klas van de meisjesschool uit 1953 en we zien bovenaan, van links naar rechts, 

Marieke Sanders, Annie Theelen, Maria in ’t Zandt, Ineke Corneth, zuster Ludgerie, Maria Heijligers, Annie Geurts en Gerda 

Vergeldt. In de tweede rij:  Zuster Lucia (hoofd school) Joke Lommen, Nellie Peeters, Annie de Jong, Annie Evers, Maria 

Fitten, Nellie Verkoeyen en Gerda Geelen. En onderaan zitten: Leen Peeters, Rina Flinsenberg, Nelke Theelen, Liesje 

Verkoeyen, Helma Ponjee, Riek Rothoff, Agnes Heldens, Irene Steegh, Ina Thiesen, Nel Hovens en Elly in ’t Zandt.  

 
 

 
Deze foto is genomen in 1953 van de vijfde en zesde klas van de jongensschool en we zien bovenaan van links naar rechts: 

Piet Kollee, Jan van Haaf, Hans Boonen, Heins Evers, Har Geurts, Jan van Haeff, Sjaak van Mazeren, Hem Rothof en Jan 

Haanen. In de tweede rij: Jan Engels, Thei Haanen, Ernst Willemsen, Sjaak Peeters, Bert Hermkens, Henk van Delft, Jos 

Lenssen, Sjaak Haanen, Piet Flinsenberg, Mans de Wilde, Cor van der Zanden, meester Kort en Sjaak Hendrix. In de derde 

rij: Frans Engels, Frans Janssen, Jan Heldens, Hay van de Venne, Sraar Lommen, Louis Gerits, Jan Geurts, Sjaak Lommen, 

Piet Beurskens, Pieter Mooren, Sraar Beurskens, en Sjaak Heijligers. Ondereaan zitten: Lambert Crommentuyn, Ben Walter, 

Thei Engels, Jan Thiesen, Sraar Verkoeijen, Hay Lommen, Sraar Kuypers, Pierre Theelens  en Sraar Lucassen 

 


