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Oog voor Senioren

Nieuwe leden voor KBO Velden van harte welkom
Thans heeft de KBO Velden 383 leden. We willen graag de 400-ledengrens overschrijden. Daar willen we
dan zeker extra aandacht aan schenken.
Aan belangenbehartiging en activiteiten voor de senioren/ouderen wordt door de KBO Velden hard gewerkt.
Kent u mensen die lid willen worden of iets extra's voor senioren/ouderen willen doen, geef het door aan
Frans Vousten of iemand anders van het bestuur.
 

Onze nieuwsbrief
Het is alweer 4 jaar geleden dat we zijn gestart met de nieuwsbrief van de KBO Velden. De eerste 3 jaren
hebben we gewerkt met 8 bladzijden in zwart-wit aan elkaar geniet. Het logo was wel in kleur.
Het kopiëren en het nieten bracht best het nodige werk met zich mee. Het laatste jaar hebben we het
afdrukken uitbesteed. We hebben nu 4 bladzijden in kleur en 4 in zwart-wit op veel dikker papier. Met
het uitbesteden is de nieuwsbrief alleen maar beter en mooier geworden. De kosten zijn nagenoeg gelijk
aan de oude methode.
Vele positieve reacties zijn dan ook bij de redactie binnengekomen. Het kan echter nog beter en mooier.
De redactie werkt daar nog volop aan. U als KBO lid kunt ons daarbij ook helpen. Een mooie foto, een
leuk gedicht of een mooi artikel is altijd welkom.Heel veel mensen hebben wellicht een of meerdere foto's
of gedichten liggen. Nadat ze zijn gescand door de redactie krijgt u de documenten weer ongeschonden
terug.
Heeft u iets leuks voor de nieuwsbrief, benader dan iemand van de redactie, mail dit even of laat het uw
kinderen voor u doen.
 
Samen maken wij de nieuwsbrief nog mooier.
 

Algemene Ledenvergadering KBO Velden
                                                            
 

Op dinsdag 1 maart 2011 wordt de Algemene Le-
denvergadering gehouden. De diverse stukken voor
deze vergadering treft u aan bij deze nieuwsbrief.
De laatste jaren bezochten meer dan 110 leden de
Algemene Ledenvergadering. Vergeleken met ver-
gaderingen bij andere verenigingen is dat bijzonder
goed te noemen. Het is belangrijk om mee te praten,
mee te denken of gewoon mee te luisteren wat er
binnen de vereniging leeft. Na de vergadering is er
nog het traditionele gezellige kienen. 

 Komt u ook? 
 
Gezellig kienen na de Algemene Ledenvergadering
van vorig jaar
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Winterse Maas Hoge Maas

Scootmobiel en rolstoel in het openbaar vervoer
 
Veolia heeft regels met de diverse gemeenten
afgesproken met betrekking tot het vervoer van
scootmobielen en rolstoelen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scootmobiel
 
Bus: scootmobielen zijn voertuigen en worden
derhalve niet toegelaten in een bus.
 
Trein: onder de volgende voorwaarden mag een
scootmobiel meegenomen worden in de trein.
 
De reis dient vooraf geregeld te worden bij de NS
Servicecentrale.
De buitenmaten van de scootmobiel mogen maxi-
maal 150 bij 85 centimeter zijn.
Er dient voldoende manoeuvreerruimte op het
perron en in de trein te zijn.
De eventuele stationslift dient voldoende groot te
zijn.
Men dient de scootmobiel zelf in en uit de trein te
rijden.
 
 

 
Gewone rolstoelen en electrische rolstoelen
 
Beide rolstoelen mogen vervoerd worden in bus en
trein onder de volgende voorwaarden:
 
Bus:
 
Maximale afmetingen: 120x70x109 centimeter.
De chauffeur kan geen assistentie verlenen, indien
de rolstoelpassagier zijn rolstoel niet kan vastzetten
en geen begeleider heeft kan geen gebruik van de
bus gemaakt worden. Wanneer men toch de bus
ingaat is dat op eigen verantwoordelijkheid.
De Veolia-bussen hebben 1 rolstoelplaats die aan
de eisen voldoet, wanneer de bus vol is zal de
chauffeur via de meldkamer alternatief vervoer
regelen.
 
Trein:
 
De buitenmaten van de rolstoel mogen maximaal
120 bij 85 centimeter zijn.
Het gewicht van de reiziger en rolstoel mag maxi-
maal 250 kilo zijn.
Rolstoelen met een verbrandingsmotor zijn om
veiligheidsredenen niet toegelaten.
 
Een meer dan uitstekend en veel gebruikt alternatief
is natuurlijk de Regiotaxi en/of het Valysvervoer
waarmee men thuis afgehaald wordt en waar de
chauffeur de nodige service verleent.

Dinsdag 1 maart Algemene Ledenvergadering bij Bouten 
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Ouderenmishandeling moet uit taboesfeer
 
Ouderenorganisatie de Unie KBO wil dat er meer
aandacht komt voor ouderenmishandeling. Mishan-
deling van bejaarden zit nu nog in de taboesfeer.

Naar schatting heeft een op de twintig ouderen te
maken met mishandeling, maar slechts 0,5 procent
van de gevallen bereikt de verschillende meldpun-
ten, aldus de Unie KBO.
Volgens insiders heeft de mishandeling geregeld
onbewust plaats. Hierbij kan men denken aan
mantelzorgers of zorgpersoneel, er ligt zoveel druk
op deze groep mensen omdat ze chronisch overbe-
last zijn, zodat ze uit onmacht ouderen mishandelen
of verwaarlozen.

Daarnaast komt ook geregeld financiële mishande-
ling – zoals oplichting - voor bij bijvoorbeeld demen-
te ouderen.

Meldpunt
Er is te weinig bekend over ouderenmishandeling.
Het is een groep die niet snel klaagt, omdat ze niet
zo mondig zijn of er niets van durven te zeggen.
Volgens schattingen zou het om 130.000 ouderen
gaan die mishandeld worden.
De ouderenorganisatie pleit voor een algemeen
meldpunt ouderenmishandeling. Een voorbeeld is
de kindertelefoon waarbij de beller meteen wordt
doorverbonden met iemand die ook hulp kan bieden,
iets soortgelijks zou er ook voor ouderen moeten
komen.
 

Gezondheidszorg
Daarnaast moeten organisaties die zich bezighou-
den met ouderenmishandeling betere afspraken
maken, aldus de Unie KBO.
Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg mag van
de organisatie actiever worden in het bestrijden van
misstanden en ouderenmishandeling binnen de
zorgsector.
 

 

Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars
Waarom deze bezoekdienst?
Het overlijden van een partner is een aangrijpende
gebeurtenis. Voor u als nabestaande breekt er een
moeilijke periode aan. Juist nu heeft u behoefte aan
veel steun. Steun die meestal komt van familie of
uit de naaste omgeving. Na verloop van tijd neemt
deze extra aandacht vaak af, bijvoorbeeld omdat de
familie en de kinderen ver weg wonen of omdat ze
ervan uitgaan dat u het verder zelf wel redt. Toch
is dit niet altijd zo en is ook na deze maanden steun
nodig en blijft de behoefte erover te praten bestaan.
Praten met mensen die je begrijpen, omdat ze uit
eigen ervaring weten wat het is je partner te ver-
liezen, kan een belangrijke hulp voor u zijn. Om die
hulp te kunnen bieden is de bezoekdienst opgezet
voor weduwen en weduwnaars van 55 jaar en ouder,
waarvan de partner onlangs overleden is.
Wat houdt het in?
De bezoekdienst heeft tot doel weduwen/weduw-
naars te ondersteunen in de rouwfase. Deze onder-
steuning wordt geboden door een vrijwilliger die een
of twee keer in de maand bij u op bezoek komt en
met u praat over uw verlies en wat u als gevolg
daarvan doormaakt. U wordt in principe tien keer
bezocht door de vrijwilliger. Aan de bezoekdienst
zijn geen kosten verbonden.

 
Hoe kunt u zich aanmelden?
Als u een bezoek op prijs stelt kunt u geheel vrij-
blijvend contact opnemen met de coördinator die
een  afspraak met u maakt. Tijdens dit gesprek kunt
u aangeven of u van de dienst gebruik wilt maken.
Zo ja, dan spreekt u in overleg met de vrijwilliger
de vervolgbezoeken af.
De bezoekers zijn vrijwilligers die zelf weduwe of
weduwnaar zijn. Uit eigen ervaring weten zij, wat
het is om alleen te komen staan. Alle vrijwilligers
hebben een cursus ‘helpen bij rouwverwerking’
gevolgd.
Vrijwilligers Gezocht!! 
Stichting Wel.kom is steeds op zoek naar vrijwilli-
gers voor die uit eigen ervaring weten hoe het is om
een partner te verliezen. Als vrijwilliger biedt u een
luisterend oor en ondersteunt u de weduwe/weduw-
naar bij de verwerking van het verlies. U als erva-
ringsdeskundige weet als geen ander welke onder-
steuning iemand nodig kan hebben. Alvorens u
wordt ingezet bieden wij u de cursus ‘helpen bij
rouwverwerking’ aan.
Informatie en aanmelding
Voor meer info en aanmelding: coördinator Linda
Wetjens T 077 3266430

3



Op bezoek bij ????
Meestal, en vooral in de winter als ik een afspraak
heb met iemand ben ik  in de regel warm aangekleed
want dan is het koud buiten. Maar deze keer was
dat niet nodig want de afstand naar dit adres was
zo kort dat ik het niet nodig vond om een warme
overjas aan te doen en zelfs met het doen dragen
van mijn pantoffels kon ik de reis afmaken.
En deze keer is het een inwoonster van Velden die
niet in Velden geboren is maar in Lomm.
Op 22-09-1930 werd ik geboren als laatste kind bij
ons thuis in een gezin dat, toen ik er eenmaal was,
uit dertien personen bestond. Mam , Pap en vier
jongens en zeven meisjes.
Pap was van beroep metselaar en hij heeft ook nog
de kerk in Lomm mee gebouwd. Mam, zoals ge-
woonlijk in die tijd, deed in het begin het huishouden
alleen maar werd later bijgestaan door de meisjes
wat ook vanzelfsprekend was.
Ja, ik ben in Lomm naar de lagere school gegaan en
kreeg les van Meester Linssen, Meester Berghs en
Juffrouw Cup, zegt ze.
Na mijn schooljaren was het aanpakken geblazen
bij ons thuis in zo een groot gezin maar toen ik 18
jaar werd ben ik gaan werken bij Vroom & Dreesman
in Venlo.
Maar als ik weer thuis kwam na mijn werk moest er
weer aangepakt worden maar daar heb ik nooit geen
moeite mee gehad.
In de jaren rond 1955 zijn mijn ouders met een
pension begonnen waar altijd mensen uit alle
windstreken of van boven de Moerdijk bij ons in
Noord-Limburg hun vakantie kwamen doorbrengen.
Mam runde samen met mijn zusje Mien het bedrijf
en met succes.
Ik was bij V&D 1e verkoopster maar door toedoen
van een zakenman uit Arcen ben ik even van werk
veranderd en ben toen gaan werken in het Maasho-
tel in Arcen.
Maar als je gewend bent op een plaats waar je het
goed hebt dan komt de drang om weer terug te
keren sterk terug en zo ging ik na een jaar Maas-
hotel weer graag terug naar V& D in Venlo.
In 1963 ben ik in het huwelijk getreden met Lowie
Troost uit Arcen die ik heb leren kennen in café
Pingen in Lomm. Na vier jaren verkering zijn wij
getrouwd en  toen gaan wonen in Lomm op de
Kampstraat waar wij, althans ik, tot in 2007 heb
gewoond. Mijn man is in 1980 overleden en toen ik
deze woning kreeg aangeboden ben ik naar Velden
verhuisd en heb er tot nu toe geen een minuut spijt
van gehad.

Maar even terug naar mijn tijd als verkoopster bij
V&D waar ik als gespecialiseerd verkoopster werkte
op de afdeling overgordijnen en woninginrichting.
Maar zoals het vroeger ging, als men getrouwd was
dan was werken er niet meer bij en zo ging het ook
met mij. Tot op een zekere dag ik met een dochter
van mijn broer Joep naar de kapper ging in Venlo
en wie kwam ik daar tegen? jawel de hoogste chef
van V&D die tegen mij zei als dat ze het fijn zouden
vinden als ik, al was het maar iedere dag van een
tot vijf uur, terug wilde komen naar V&D, wat ik
maar graag hoorde en dat ook gedaan heb tot 1984
en toen wegens een hernia operatie er mee ben
gestopt.
Maar vaak denk ik ook nog wel eens terug aan mijn
jeugd en vooral aan het moment dat wij stiekem
gingen dansen in de Venlonazaal in Venlo. We
stalden de fiets in de Lomstraat,en moesten daar-
voor betalen en hadden dan weinig of geen geld om
nog een consumptie te gebruiken.
Maar wij hadden evenveel plezier dat kon ook goed
zonder drankjes. En als je dan pech had dat een
ander iemand het tegen jou zusje vertelde dat ze je
gezien hadden in de Venlonazaal dan waren thuis
de rapen gaar met alle gevolgen van dien natuurlijk.
Dan was het meestal de eerste twee of drie weken
geen vrijaf op zondag maar die weken waren ook
weer zo voorbij.
 
 
Hobby’s
Ik doe graag kaarten maken maar ook graag puz-
zelen en niet te vergeten lezen en meestal zijn dat
Romans.
Ook fietsen is voor mij een echte hobby en vooral
op mijn elektrische fiets want dat gaat mij gemak-
kelijk af .
De krant lees ik elke dag van voor tot achter en voor
de rest verder genieten van het leven voor zolang
dat het mogelijk is.
En nu beste lezers van ons uitstekend verzorgd
nieuwsblad weet u intussen waar ik deze keer op
bezoek ben geweest?  
 
Ik zal het u dan nu ook weer zeggen.
                          
Bij Toos Troost-Dorssers Blaeckhof 13a Velden.
 
Frans Theeuwen.

Wijziging in jaarprogramma 2011
In het jaaprogramma 2011 op bladzijde 10 staat
een beknopt overzicht van de diverse activiteiten
van de KBO Velden.
Op 2 juni 2011 staat aangegeven dat het Kermis-
matinee wordt gehouden. Gaarne wijzigen, het
Kermismatinee is namelijk op 23 juni 2011. Boven-

dien staat de kolom tussen de data en de activitei-
ten te ver uit elkaar hetgeen lastig te lezen is. Bij
het volgende jaarprogramma zal een en ander
aangepast worden.
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De (V)rijwilige (O)uderen (A)dviseure (VOA's)

Sjaak Hovens  077 / 4721413
Frans van Neer (ook belastinginvuller)  077 / 8502443
Wiel Scheffer  077 / 4722782
Jo van Keeken (ook belastinginvuller)  077 / 4721201
Marie José Peters (is geen VOA  maar wel belastinginvuller)  077 / 4721874

Regelgeving in Nederland is niet gemakkelijk. Daarom beschikt onze vereniging over 4 Vrijwillige Oude-
ren Adviseurs die extra in regelgeving ten behoeve van senioren-ouderen zijn opgeleid. De VOA´s zijn
graag bereid om u ondersteuning te bieden. Er zijn een 3 tal personen die willen u bovendien graag
helpen bij het regelen van belastingzaken.
Indien u daar prijs op stelt, dan kunt u de volgende VOA´s bellen

Op zien Veldes plat
Maar vrouwke, zaet eine Veldese man taege zien
wiefke, as ik dich zoeë bekiek en ik bin ierlijk dan
mot ik echt zegge dat ut met dien schoeënheid echt
aardig taege velt, maar maar wat biste toch ein
lellijk wiefke.Dat gueft niks, zag zien vruike giftig, ik

bin neet de moeiste dat weit ik maar dich bis straol
bezaope en nou bin ik beniejd waste dao op te zegge
hebs? Nae as ik ierlijk bin mot ik zegge daste geliek
heb maar, dat wil ik ok nog efkes d'r beej zegge,
dat is morrege euver.    F.Th.

Nieuws van de Dorpsraad
De kalender-  Even later dan verwacht is de nieuwe
kalender die voorheen door de gemeente Arcen en
Velden verspreid werd toch weer verschenen. De
gemeente Venlo geeft geen kalenders uit omdat  de
gemeente er de voorkeur aan geeft om op een
andere wijze de diverse aankondigingen, medede-
lingen en gegevens weer te geven. De Dorpsraden
van Arcen, Lomm en Velden hebben veel tijd en
energie in de kalender van 2011 gestoken. Verder
hebben budgetten van sponsoren en Dorpsraden
het geheel mogelijk gemaakt. Het is dus niet van-
zelfsprekend dat we volgend jaar weer een kalender
hebben. Dank aan de mensen die een en ander voor
2011 hebben verzorgd.
 
Gladheidsbestrijding- Het was in december en begin
januari door extreme sneeuwval slecht gesteld met
de wegen in Velden.  We waren het voorheen iets
beter gewend. De Dorpsraad heeft dit dan ook
verschillende keren aan de gemeente kenbaar ge-
maakt. Uiteraard waren er meerdere partijen die
hadden gereageerd. De Dorpsraad heeft ook voor-
gesteld om plaatselijke bedrijven in te schakelen en
een klein budget van de Dorpsraad bij extreem weer
te gebruiken. De gemeente gaat in maart/april 2011
evalueren en bekijkt dan, welk beleid in de toekomst
gevolgd kan worden. Een afvaardiging van de
Dorpsraad heeft gevraagd om daar bij te zijn, maar
dat werd vooralsnog niet goedgekeurd. De gemeen-
teraad zal na de evaluatie een nieuw aangepast
besluit nemen. Tegenover de vele klachten die er
bij het extreme weer waren zijn ook positieve zaken
te melden. Denk daarbij maar eens aan het schoon-
maken van de trottoirs die door vele mensen keurig
werden bijgehouden en niet te vergeten de mensen
die belangeloos rondom de huisvesting van de se-
nioren/ouderen appartementen hebben geveegd.
Ook de mensen die de boodschappen voor senioren/

ouderen hebben gedaan mogen zeker niet vergeten
worden.

 
 Tijdens de optocht op "Gekke Maondaag" hanteer-
den enkele groepen hun eigen "strooibeleid".

Het Dorps Ontwikkelings Plan  Als Dorpsraad wil je
graag weten waar je in de toekomst rekening mee
moet houden. Een werkgroep binnen de Dorpsraad
is hier al maanden mee bezig. Met de gemeente,
projectontwikkelaars en diverse instanties is reeds
gesproken over bevolkingsgroei, woningbouwont-
wikkeling, gemeenschappelijke voorzieningen etc.
Ook zijn er reeds gesprekken gevoerd met afvaar-
digingen van de diverse verenigingen en bedrijven.
Binnenkort worden verenigingen, jongeren en ou-
deren (alle Veldenaren) uitgenodigd om samen over
het DOP te praten. Voor de KBO leden en andere
ouderen/senioren uit Velden geschiedt dit op een
KBO Inloopmiddag. De werkgroep maakt daarna
een DOP rapportage waarmee de Dorpsraad en de
gemeente in de toekomst kunnen werken.
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Contributie voor het jaar 2011
Onze penningmeester heeft de balans opgemaakt
over het jaar 2010. Met een positief resultaat is het
jaar afgesloten. Ook de begroting voor dit jaar is
klaar. Voor het bestuur is er op dit moment geen
aanleiding om de contributie te verhogen. Op de

Algemene Ledenvergadering in maart zal de contri-
butie zeker ook nog even aan de orde komen. Zij
die een machtiging hebben verleend, attenderen wij
er namens onze penningmeester op, dat de contri-
butie van € 21,- per persoon binnenkort van hun

Aspirant bestuursleden
Al vele jaren werkt het bestuur met (aspirant) be-
stuursleden. Wat is een (aspirant) bestuurslid ? Een
(aspirant) bestuurslid bezoekt de diverse vergade-
ringen, krijgt mee wat er besproken wordt, maar
heeft nog geen stem als het gaat om besluiten of
beleid. Na een of meerdere jaren kan en mag een
aspirant bestuurslid bepalen of hij/zij al dan niet een
bestuursfunctie accepteert. Heeft u belangstelling
geef het even door aan iemand van het bestuur.
Wordt u eens gevraagd, denk er dan in elk geval
eens over.
Samen kunnen we meer.

Samenstelling bestuur
Ine Jacobs Voorzitter 077-4729057 ijacobs@plex.nl
Jo van Keeken Vice voorzitter 077-4721201 jovankeeken@planet.nl
Marie-José Peters Extern secretaris 077-4721874 mjvtpeters@hetnet.nl
Ger van Rensch Intern secretaris 077-4721797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d.  Zanden Penningmeester 077-4721334 hondorado@wanadoo.nl
Ger Peeters Bestuurslid 077-4721422 gerpeeters@home.nl
Anny Theelen Bestuurslid 077-4723006 leoanny.theelenvh@ziggo.nl
Frans Vousten Bestuurslid 077-4722149  
Fien Wijnhoven Bestuurslid 077-4722064  
Chrit Janssen Bestuurslid 077-4722968 chritjanssen@ziggo.nl

Uit  bestuursvergaderingen van 5 januari en 2 februari 2011 
-  We keken met tevredenheid terug op de

Kerstviering, die ca. 140 deelnemers trok.

-  De gemeente Venlo kent ons over het jaar 2011
een vergelijkbare subsidie toe als vorig jaar (=
€ 7,50 per lid). De KBO’s van ‘Oud Venlo’
krijgen volgens berichten in de krant € 10,00
subsidie per lid. We zullen op basis van het
gelijkheidsbeginsel een bezwaarschrift indie-
nen.

-  Daar er over 2010 een positief saldo is, zal de
contributie dit jaar gelijk blijven.

-  We hebben de jaarvergadering van dinsdag-
middag 1 maart verder voorbereid. Alle verga-
derstukken zullen bij Nestor en Nieuwsbrief van
februari gevoegd worden.

-  Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om in
samenwerking met busondernemingen Ghie-
len en/of van den Munckhof een meerdaagse
reis te organiseren. Nadere mededelingen op
de jaarvergadering of via de Nieuwsbrief.

 
 
 

Ledenmutaties-Geef ze even door
Wijzigingen in het ledenbestand zullen er altijd zijn.
Belangrijk is dat leden die verhuizen ook het nieuwe
adres doorgeven. Verder vergeten kinderen dikwijls
door te geven dat hun vader of moeder is overleden.
In veel gevallen weet het bestuur wel of een lid is

overleden echter niet in alle gevallen. Zodoende
kunnen er vervelende zaken ontstaan. Zijn er wij-
zigingen geef het even door  aan de penningmees-
ter van de KBO Velden 077-4721334
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Leren gelukkig te zijn
Wacht niet, om gelukkig te zijn
op zorgeloze dagen, want altijd zal er
een probleem zijn, dat je zorgen geeft.
 
Wacht niet, om gelukkig te zijn
op waardering van iedereen, want
altijd zal er iemand kritiek op je hebben.
 
Wacht niet om gelukkig te zijn
op een dag zonder fouten, want
altijd maak je wel ergens een blunder.
 
Wacht niet, om gelukkig te zijn,
tot dat iedereen vriendelijk tegen je is,
want altijd zal er wel iemand jaloers zijn.
 
Wacht niet, om gelukkig te zijn
tot dat ze je “betalen” , want altijd zal je
minder “verdienen”dan dat je meent waard te zijn.
 
Wacht niet, om gelukkig te zijn,
tot dat je van iedereen gelijk krijgt,
want altijd zal er iemand denken
het toch veel beter te weten.   (dichter onbekend).
 

Weet je nog van toen ???

Boerderij “De Berg” van de familie Lommen

 
De boerderij zoals ze er nu staat (zie foto) aan de
Rijksweg aan de rechterkant richting Lomm, is ge-
bouwd in 1926 / 1927. De dakconstructie is een
zogenaamde “Engelse kap”, een stijl die in de jaren
’20 van de vorige eeuw vaak werd toegepast in
woning- en boerderijbouw. De opstaande kant van
het dak, bedekt met pannen en de vlakke dakbe-
dekking bieden extra zolderruimte. Dit geeft het
bouwwerk een robuuste, maar toch ook sierlijke
uitstraling.
 
De hoeve heeft als naam: “de Berg” en wordt in de

volksmond “Berger” genoemd. Deze boerderij werd
gebouwd als vervanging voor een oud pand, dat
bewoond werd door C. van Wylick (Berger Conraad)
met zijn zonen Mèn, Hand en Toën. Die oude boer-
derij lag ten zuidoosten van het tegenwoordige
gebouw. In 1882 was Berger Conraad er inge-
trouwd. De oudste van de drie broers, Mèn, was al
eerder in Lomm gaan wonen, waar hij een gezin
stichtte. Toën vestigde zich rond 1925 op het adres
dat nu Rijksweg 4 is. Berger Hand bleef op het
ouderlijk huis. Hij liet de huidige boerderij bouwen
en woonde er met zijn vrouw en dochter Mia. Oor-
spronkelijk had het bedrijfsgedeelte een indeling die
(vanaf het woongedeelte gezien) bestond uit:
koestalling, inpandige mestopslag, paardenstal en
schuur. Een gedeelte van de zolder werd gebruikt
voor het drogen van het gedorste graan.
Na de oorlog werd het landbouwbedrijf voortgezet
door Sjaak Lommen (Knopse Sjaak), een neef van
Berger Hand en zijn vrouw (de vrouw van Hand was
een zus van de vader van Sjaak). Nadat dochter Mia
was getrouwd met Twan Duijf woonden zij er tevens
met hun gezin tot 1959. Vanaf 1970 vonden diver-
se aanpassingen aan het bedrijfsgedeelte plaats.
Het pand wordt nog steeds bewoond door de fami-
lie Lommen die er een melkveebedrijf uitoefent.
 
Tekst is samengesteld door Hay en Jan Lucassen en
de familie Lommen.

Mevrouw Geurts tijdens een
van de KBO activiteiten.
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Van de voorzitter..........!
 Ik lig nog in bed als ‘s morgens op tijd de telefoon
rinkelt. Iemand van de redactie van onze nieuws-
brief aan de lijn. “Ik heb je toch niet wakker gebeld?”
vraagt hij verschrikt.“Nee hoor,” lieg ik, “waar kan
ik je mee helpen?”
“We hebben vanmorgen redactievergadering en we
hebben besloten in februari te starten met een
nieuwe rubriek: Van de voorzitter….!  Zou je dus
even een stukje willen schrijven. Dat hoeft niet persé
vandaag, maar volgende week dinsdag moet het
binnen zijn want dan sluit de inzendingstermijn.”
Van schrik ben ik meteen klaar wakker. Spontaan
een stukje schrijven is niet mijn grootste hobby en
bovendien, wat heb ik eigenlijk te melden? Hoewel
ik er trots op ben voorzitter te zijn van zo’n mooie
vereniging als de KBO in Velden maak ik me ook
zorgen over de toekomst. De ontwikkelingen rond-
om de BMV stemmen me niet echt vrolijk. Voor de
school, de kinderopvang en de binnensport zal het

een hele verbetering zijn, maar ik denk dat we er
als KBO niet op vooruit zullen gaan. Bovendien is
de afstand voor veel ouderen erg groot. We zitten
bij ieder overleg met de vertegenwoordigers van de
gemeente aan tafel en houden de vinger aan de
pols! 
 
Ook de ontwikkeling rondom de subsidiegelden zijn
zorgelijk. De gemeente Venlo, is gebleken, heeft
niet veel op met ouderen. Ook landelijk en provin-
ciaal verdwijnen de subsidiegelden voor de KBO’s .
Wat dat voor ons als KBO-Velden gaat betekenen
moet in de tweede helft van dit jaar duidelijker
worden.
 
Tot slot nog een vrolijke mededeling:
Afgelopen januari ben ik 65 jaar geworden en op
Gekke Moandaag heb ik mijn eerste AOW ontvan-
gen. Nu hoor ik er dus echt bij!! .........Ine Jacobs

Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
Ger van Rensch Telefoon 077-4721797 Mailadres: ghrenschv@kpnplanet.nl
Huub v.d. Hombergh Telefoon 077-4721955 Mailadres: hhombergh.mcuppen@kpnplanet.nl
Jo van Keeken Telefoon 077-4721201 Mailadres: jovankeeken@planet.nl
Frans Theeuwen Telefoon 077-4721402 Mailadres: f.theeuwen@planet.nl
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De tijd vliegt !
Als u deze nieuwsbrief leest, is het al weer half fe-
bruari. Begin januari werd gekenmerkt door koud
weer, veel sneeuw en gladde wegen. De diverse
wegen waren nauwelijks schoon of we kregen al
weer te maken met hoge waterstanden. Gelukkig
waren de waterstanden niet zo hoog als in de jaren
1993 en 1995. 
Op de 24e en 25e  januari 2011 dan de 'Gekke
Maondaag' en 'Brokke Dinsdaag'. Velen hebben
genoten door mee te doen, uit te gaan of gewoon
te kijken naar de kinderoptocht of de grote optocht.
Ook werd 'De Kie s' op onze Dorpspomp ge-
plaatst.(zie ook foto).  Het was voor de meeste
mensen even schrikken dat de 1e “Kie s” op de grond
viel, maar op  “Brokke Dinsdaag” mag dat.
Voordat je het weet zitten de carnavalsdagen voor
Velden maar ook de maand januari erop. Zo gaat

dit maand in maand uit en zeggen we allemaal :  
De tijd vliegt !  
 
Festivitiet op Brokke Dinsdaag

Trienkesdaag
3 maart 2011
11.30:  oor Trienkesmis.
12.30 oor:  Onthulling Trienkesbeeld.
Pak óch trienkeskledje oet de kas
en zórg det geej d'r beej ziet.
 
Tot Trienkesdaag

Onthulling "Trienkesbeeld" 


