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29 juni 1878 Op Dinsdag den 2 Juli 1878, ten verzoeke van Gerard Nelissen
te Velden op Klein Hovens:
6 perceelen a 32 aren Rogge.
2
id.
id. Haver.
Vergadering aan het huis 's morgens ten 8 ure.
1 juni 1895 Uit de hand te pachten: eene Bouwhoeve genaamd Kerkehof
gelegen te Velden op de Velgert, groot 4 heet. 24 aren bouwen weiland, desverkiezend
meer. Te aanvaarden: de gebouwen half Mei, het weiland 1. Jauuari, tuin en voorland
1. Maart, de bouwlanden stoppelbloot na den oogst, alles in 1896. Te bevragen bij het
Kerkbestuur van Velden.
21 mei 1904 Es wird zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass:
1. der Königliche Major im Königlichen Bayerischen II. Ulanenregiment "König", Hanns
Philipp Albrecht Hubert Freiherr von Gumppenberg, wohnhaft in Ansbach, Kreis
Mittelfranken, Königreich Bayern, Sohn des Königlichen Bayerischen Generalleutnants
z. d. Max Freiherrn von Gumppenberg und dessen Ehefrau Therese geborenen Freiin von
Brandt, beide wohnhaft in München, Kreis Oberbayern, Eönigreieh Bayern;
2. die Hedwig Wilhelmina Maria Huberta Gräfin Wolff-Metternich, ohne Beruf, wohnhaft
in Arcen-Velden, niederländische Provinz Limburg, Tochter des Niederländischen
Kammerherrn und Gutsbesitzers Max Paul Maria Hubert Graf Wolff-Metterich und dessen
Ehefrau Mathilde Juliette Maria Antoniette geborenen Gräfin Marchant d'Ansenbourg,
beide wohnhaft in Arcen-Velden, niederl. Provinz Limburg, die Ehe mit einander
eingehen wollen.
Die Bekanntmachung des Aufgebots hat in den Gemeinden Ansbach und Arcen-Velden in
Holland zu geschehen.
Ansbach, am 17. Mai 1904.
Der Standesbeamte,
ANAN,
i. V.
28 juli 1904
Arcen. Dinsdag werd hier het huwelijk voltrokken
tusschen de rijksgravin Hedwig Wolff Metternich zur Gracht en den majoor en kamerheer
in Beierschen dienst rijksvrijheer Hanns von Gumppenberg-Pöttmes-Oberbrennberg. De
bruid is de dochter van den alhier wonenden graaf Wolff Metternich zur Grach; de
bruidegom is de zoon van den Beierischen luit.-generaal op non-activiteit
Rijksvrijheer Max von Gumppenberg-Pöttmes-Oberbrennberg.
Arcen was weer in feestdos, groen en bloemen, prachtige eerebogen langs den geheelen
weg, dien de stoet moest passeeren; van elk huis wapperde de driekleur. Talrijke
toeschouwers waren er heen gestroomd. Klokslag elven klonken de eerste tonen der
muziek. Voorafgegaan door het gilde en de schutterij, daarna de Harmonie van Arcen,
traden de bruigom en een schitterende stoet van ongeveer vijftig paren de slotpoort
uit om zich kerkwaarts te begeven; prachtige toiletten, schitterende Duitsche
uniformen, en ten slotte de bruid, voorafgegaan door bruidjes. De nieuwbenoemde
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pastoor, de weleerw. heer Schram, sprak het bruidspaar en de gasten in eene keurige
Duitsche rede toe. Precies te twaalf uur was de kerkelijke plechtigheid afgeloopen,
wat door een schot aangekondigd werd. De stoet zette zich in dezelfde orde weer in
beweging, maar nu volgde het bruidspaar onmiddellijk achter de muziek. Van alle
kanten klonken de vreugdeschoten. Op het binnenplein van het kasteel stond nu een
gedeelte van de stafmuziek van het 2e reg. huzaren opgesteld, die bij het
binnentreden van den stoet jubeltonen deed hooren.
[Zie ook De Marchant et d'Ansembourg - Wikipedia]
31 juli 1913 Te koop een goed Maalkalf, zwartbont, bij M. GEELEN,
2180
Velden, Velgart
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23 mei 1914 Griendtsveen. Op Hemelvaartsdag bracht het zangkoor
van 't Missiehuis van Steijl ons dorp een bezoek. Door onzen Z. E. heer Pastoor
Joosten werden zij op de gulste wijze ontvangen. Onder het Lof voerde het de gewijde
zangen op artistieke wijze uit. Verder werd de dag genoegelijk doorgebracht en
gelooven wij wel, dat de zangers hoogst voldaan huiswaarts keerden.
8 december 1924 Venlo Deurwaarder RENKIEN te Venlo zal
op Dinsdag den 9 December 1924 des nam. te 2 uur ten huize van den heer W. Derix te
Velden—Velgart in het openbaar à contant verkoopen: Een mooi zoo goed als nieuw
slaapkamer-ameublement bestaande uit: 2-persoonsledikant, dubbele kleerkast met laden
en spiegels waschcommode met opstand en spiegel, nachtkastje. Een idem
keukenameublement best. uit tafel, 6 stoelen, kast met opstand; rieten vloerkleed.
Verder: een heerenrijwiel en damesrijwiel, in goeden staat; Gramaphoon met kast en 45
Gramaphoonplaten.
Keukengerief en huishoudelijke artikelen als: complete koffie- en theeserviezen,
fornuis, prachtige lamp met leuchters, specerijenstel, azijnstel, bier- en
likeurkaraffen met glaasjes, ketels, potten, pannen, pendule's, vazen,
schoorsteenfournituren, beelden, schilderijen, porcelein- en aardewerk enz. Alles te
zien ½ uur vóór den verkoop. Geen opgeld.
4 januari 1926 [...] Eens zelfs was dit zóó erg, dat,
ondanks de bekwame commando's en de stevige knuisten der roeiers, het niet kon
voorkomen worden, dat de Kon. sloep en de boot, waarin de beide H. H. Wethouders en
wij hadden plaats genomen, op vrij stevige wijze met elkander in botsing kwamen. Door
het kordate werk der mariniers liep alles goed af. H. M. toonde bij de botsing geen
oogenblik angst, doch lachte toen alles weer op z'n pootjes terecht was gekomen. Men
vermeedt voortaan echter de gevaarlijke plaatsen, vooral die, waar gevaar bestond,
dat men door den stroom naar de rivier zou worden gedreven, wat natuurlijk
buitengewoon gevaarlijk zou zijn geweest. Geroeid werd tot de Mariastraat, waarin ook
een bezoek werd gebracht. Vervolgens terug naar de Molenstraat, doch de stroom was
zoo sterk, dat men besloot maar weer terug te keeren. Toen werd nog geroeid door de
Groote Beekstraat, waarna weer aan den Steiger werd aangelegd. In auto's werd
vervolgens de tocht voort» gezet. Een kijkje werd genomen op de Parade, Gasplein,
Villapark en omliggende straten, waarna even een uitvlucht werd gemaakt naar het dorp
Velden.
Te Velden.
Te Velden is de toestand buitengewoon ernstig. Even voorbij het dorp is de groote
rijksweg geheel overstroomd evenals al de omringende landerijen. Talrijke
boerderijen, waarin veel vee staat opgeborgen, staan rondom en bijna tot het dak toe
in 't water. En het is bijna onmogelijk het vee te bereiken. De bekende hengst
„Landman" stond Zaterdagmiddag tot den hals in het water, doch is — naar wij vernemen
— des nachts met veel moeite uit zijn netelige positie gered. Het kan wel moeilijk
anders, of hier is veel vee omgekomen. Zekerheid is echter nog niet te krijgen. Een
der booten der firma Janssen, heeft met een pont pogingen gedaan om vee te redden en
heeft — naar wij hoorden — verdienstelijk werk gedaan. Te 10½ uur was men weer aan
het station te Venlo terug. Direct daarna vertrok het Kon. Echtpaar naar Roermond.
11 januari 1926 UIT ARCEN.
Het water is gelukkig weer grootendeels verdwenen. Zaterdagmorgen kwamen de hoeren
Commissaris der Koningin, de Hoofd-ingenieur van den Waterstaat en enkele andere
autoriteiten den toestand in oogenschouw nemen. Bij het opruimingswerk komt heel wat
kijken. Overal zijn goederen aangedreven. Bij den Schanstoren is een houten keet met
asphaltdak en 4 luchtkokers aangespoeld, waarschijnlijk afkomstig uit Grubbenvorst;
in de Genelsen werden een wanmolen en eene houten landrol gevonden.
Opmerkelijk was het dat de op het kerkhof in de openlucht gelegerde varkens van
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verschillende boeren bij het slapen gaan, van iederen eigenaar, koppelsgewijze bij
elkander bleven.
Melk, brood, drinkwater en petroleum werden van uit het kerkhof verscheept, hetgeen,
dank zij het groote aantal booten (13 stuks plus enkele platboomde booten en vlotten)
waarover men hier kon beschikken, vrij geregeld ging. De tram rijdt weer, de post en
de kranten worden weer geregeld besteld, zoodat het leven langzaam weer zijn gewonen
gang gaat nemen.
Het verkeer door de Maasstraat is op het oogenblik nog niet mogelijk, zodat auto's en
andere voertuigen door de Kerkstraat en over den Boerenweg moeten rijden, daar ook in
het Groene Wegske een groot gat is gedreven. Naar verluidt is er in den Rijksweg
nabij kilometerpaal 90 een groot gat gespoeld, zoodat Wellerlooi niet meer te
bereiken is.
Van Gemeentewege zijn publicaties aangeplakt met raadgevingen voor de bevolking, in
acht te nemen bij het schoonmaken der huizen .
10 februari 1928 ZILVEREN JUBILEUM DER BOERENLEENBANK TE VELDEN.
De president geridderd.
Woensdag vierde de Boerenleenbank haar 25-jarig jubilé. Heel het dorp had zich
opgemaakt om dien dag dezen gewichtigen mijlpaal in het bestaan der instelling mee te
vieren. Van bijna ieder huis in het dorp wapperde de nationale driekleur en al deed
's middags het regenweer ook eenige afbreuk aan het feest in de feestzaal bleef de
stemming den geheelen dag best.
De dag begon als vroeg: 's Morgens om half acht had in de parochiekerk eene H. Mis
voor de afgestorvenen van de Boerenleenbank plaats. Daarna werd om half tien een
plechtige Hoogmis voor bestuur en leden der feestvierende vereeniging opgedragen door
pastoor Joosten, den geestelijk adviseur der instelling. [...]
25 februari 1928 VELDEN. Coöp. Stoomzuivelfabriek.
— Op de Dinsdag j.l. gehouden propagandavergadering, opgeroepen door het bestuur der
Coöp. Stoomzuivelfabriek "St. Isidorus", was veel belangstelling. Na een inleidend
woord van den voorzitter, nam de heer Oijen, inspecteur Z. N. Z. het woord, die het
den aanwezigen duidelijk maakte, dat samenwerking noodig is, daar de tegenwoordige
toestand onhoudbaar is, en hun op de gevolgen wees, indien niet tot den bouw van een
nieuwe fabriek werd overgegaan. Na stemming bleek dat ruim 90 pct. der aanwezigen
voorstanders waren. Voorts werd een commissie benoemd, die tot taak heeft te Velden,
Lomm en Arcen nieuwe leden aan te werven, en verdere plannen voor te bereiden. Hierna
sloot de voorzitter de vergadering met den christelijken groet.

160

17 april 1928 Plechtige eerste H. Mis te Velden.
DE EERW. HEER F. PEETERS. Zondag droeg een van Velden's zonen, de eerw. heer F.
Peeters, in de parochiekerk zijn eerste H Mis op. Was aanvankelijk de plechtigheid op
Paschen bepaald, door familieomstandigheden werd deze tot Beloken Paschen uitgesteld.
Het zonnetje scheen evenwel niet te willen medewerken om de feestvreugde te
verhoogen, maar bleef gedurende den geheelen dag achter 'n triestige kille
sneeuwlucht verscholen. Maar niettegenstaan dit, had de buurt zich niet onbetuigd
gelaten en had de Kerkstraat een feestelijk aanzien gegeven. Voor het ouderlijk huis
van den nieuw gewijden Priester en voor de kerk prijkten een paar mooie eerebogen. De
geheele straat was keurig afgezet met groen, bloemen en guirlandes. Van alle huizen
in de Kerkstraat wapperden de vlaggen. Te circa 10 uur werd te neomist aan zijn
woning afgehaald en onder de vroolijke tonen der fanfare kerkwaarts geleid. Door het
zangkoor werd op verdienstelijke wijze de Alissa St. Caroli Borromei gezongen. Als
diaken en subdiaken fung. de zeereerw. heer Pastoor Joosten en de wel.eerw. heer
kapelaan Vervoort. Door den eerw. heer Pastoor werd de neomist toegesproken en dé
geloovigen gewezen op de groote eer welke een priester toekwam, als bemiddelaar
tusschen God en de parochianen. Na beëindiging van den H. Dienst werd hij weer door
de Fanfare huiswaarts gevoerd. Des avonds toen de Kerkstraat sierlijk met lampions
verlicht was werd hem nog een serenade gebracht door de fanfare waarbij een der
bestuursleden een toespraak hield. De eerw. heer Peeters dankte allen voor hun
belangstelling op deze voor hem onvergetelijken dag getoond.

165

19 september 1928 ARCEN. Bouwvergunningen.
— Door B. en W. dezer gemeente werd aan den heer W. Derix te Velden vergunning
verleend tot het bouwen van een woonhuis op de Velgart en aan den heer K. Nuchelmans
te Thorn tot het bouwen van eene woning met café, stalling en werkplaats te Arcen
nabij den Boerenweg aldaar.
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13 november 1928 ELECTRIFICATIE VAN VELDEN
PLANNEN VOOR BOUW EN AANLEG.
Het voordeel. Gelegenheid tot inschrijving.
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Vrijdagavond had in zaal Janssen te Velden de goed bezochte vergadering plaats van de
Stroomverkoopmaatschappij met de ingezetenen teneinde de electrificatie van Velden
nader te bespreken. De Ed. Achtb. heer Burgemeester Gubbels opende de vergadering te
circa 7 uur en heette allen welkom. Hierna gaf hij het woord aan dhr. van Venetiën,
die namens de Stroomverkoop Mij. de ingezetenen van Velden zou inlichten, omtrent het
doel en de wijze, waarop Velden zou worden geëlectrifieerd en de kosten hieraan
verbonden. Spreker begon zijn goed opgezette rede met een uitvoerig overzicht te
geven van de voorbereidende werkzaamheden die noodig waren om 't electrisch net
bedrijfsklaar te maken. Het eerste werk was de aanleg van een hoogspanningskabel, die
via Blerick—Grubbenvorst door de Maas naar Velden gelegd zou worden. Dan dient er in
de kom van het dorp een transformatorhuisje gebouwd te worden, waar de stroom, van
hooge stroom in lage stroom omgezet wordt en door een laagspanningsnet of verdeelnet
naar de diverse perceelen zal gevoerd worden, die van het electrisch licht gebruik
wenschen te maken. Het laagspanningsnet gereed zijnde, gaat men over tot de aanleg
van huisaansluitingen of dienstleidingen. Krachtens de gesloten overeenkomst der
Stroomverkoopmaatschappij met de gemeente Arcen en Velden, zal door de Mij. in ieder
perceel dat aangesloten wenscht te worden een gratis huisinstallatie met 2
lichtpunten en stopcontact aangelegd worden, mits de afstand van 't verdeelnet tot
aan het perceel niet meer dan 20 Meter bedraagt en de leiding in 't perceel niet meer
dan 8 Meter bedraagt. Bij overschrijding van dit maximum moeten de aangeslotenen de
meerdere kosten zelf bekostigen.
Volgens overeenkomst zou de K. W. op 35 ct. gesteld worden en de meterhuur op 40 ct.
per maand; dit laatste bij een maximum van 20 lampen. Vervolgens ging spreker over
tot het bespreken van het nut en het gebruik van de electriciteit en electrische
kracht in het landbouwbedrijf op het gebied van electromotoren door deze te drijven
met krachtstroom. In landbouwbedrijven, waarbij men met een electromotor van max. 5
P.K. werkte, werd door de Mij. voor krachtstroom 18 cent per K. W. gerekend; bij
afname van 100, 200, 300 K. W. per jaar zou de prijs respectievelijk bedragen 15, 11
en 8 cent. Ingezetenen, die derhalve dan ook van krachtstroom gebruik wenschen te
maken, dienen dan echter 2 meters aan te leggen, n.l. 1 voor licht, en 1 voor kracht.
Voor de laatste zou dan evenwel 80 cent per maand meterhuur berekend worden.
Verder deelde spr. mede, dat personen, die reeds voor eigen rekening een
huisinstallatie aangelegd hebben, hiervoor van de Stroomverkoopmaatschappij een
vergoeding ontvangen, indien de installatie althans aan de voorschriften voldoet en
deugdelijk is. Spreker behandelde daarna hoe het electrische net gebouwd werd en
deelde mede, dat in Schandeloo ook een transformatorhuisje zou gebouwd worden, van
waaruit een apart verdeelnet door dit gehucht werd aangelegd. Spr. hoopte dan ook,
dat alle ingezetenen zouden inschrijven, waarvoor hun op Maandag 12 en Dinsdag 13
November van 2 tot 5 uur bij tramhalte Coppers gelegenheid zou worden gegeven, daar
een beambte der Mij. hiervoor zitting zou houden. Bovendien werd aan de ingezetenen
tot Zaterdag 24 November de tijd gelaten in te schrijven. Na dien datum heeft men
geen recht meer op een gratis huisinstallatie met 2 lichtpunten en stopcontact.
Daarna stelde spreker de gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan door de
aanwezigen goed gebruik werd gemaakt en door spr. kort en zakelijk werden beantwoord.
Hierna nam Burgemeester Gubbels het woord en dankte dhr. van Venetiën voor zijn
leerzame en interessante rede en de aanwezigen voor hun groote opkomst en hoopte, dat
alle inwoners van Velden de gelegenheid niet zuilen laten voorbij gaan om in te
schrijven. Hierna werd de vergadering gesloten.
3 december 1928 Verpachting te Velden
Deurwaarder Renkien te Venlo zal op Woensdag 5 Dec. 1928 des voorm. 11 uur verzoeke
van den Heer J. A. Rieter ten koffiehuize Ant. v. d. Hombergh, bakker bij de Kerk
aldaar, in openbaar verpachten voor 6 of 12 jaar drie perceelen bouwland gelegen "Op
de pa" en "Velgerd" en in het Dorp, in pacht bij J. Clabbers en H. Lommen.
15 december 1928 BOERDERIJTJE TE SCHANDELO ONDER VELDEN.
NOTARIS JOOSTEN TE VENLO, zal op Donderdag 3 Januari 1929, nam. 3 uur, in het Café
Nelissen te Schandelo, ten verzoeke van den Heer Jac. Janssen, publiek verkoopen:
Gemeente ARCEN en VELDEN:
Koop 1. Een goed onderhouden en geriefelijk ingericht huis met tuin en bouwland in
Bunnerveld, sectie C no. 7297, groot 43 aren 50 c.a., thans in huur bij H. Beurskens.
Koop 2. Bouwland, Bunnerveld, sectie C no. 3319, groot 18 a. 50 c. a., naast Fr.
Geelen.
Koop 3. Bouwland op de Hoef, sectie C no. 5528 groot 18 a., naast P. Theelen en H. v.
Wylick.
Koop 4. Bouwland en hakhout, Hulschekampen, sectie C no 3231 groot 37 a. 20 c.a.,
naast H. v. Wylick.
Koop 5. Massa groot 1 H.A. 17 aren 20 c.a.
Aanvaarding: het huis en de helft van het bouwland bij het huis dadelijk en al het
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17 mei 1929 Bouwvergunning.
— Door Burg. en Weths. dezer gemeente werden overeenkomstig hun verzoek de volgende
vergunningen verleend:
1. aan Jean Verspay te Velden tot het bouwen van een woonhuis met stalling in de
Hasselderheide aldaar.
2. aan J. Clabbers te Velden in opdracht van het R. K. Kerkbestuur St. Andreas tot
het bouwen van een 4e klasseschool aan de Bijz. L. Jongensschool en eene bewaarschool
aldaar.
3. aan W. Hendrikx uit Venlo tot het bijbouwen van varkensstallen bij de boerderij
Stepkenshof in Genooi.
Drankwet. — Aan den Heer A. P. Coenders alhier werd door Burg. en Weths. dezer
gemeente in hunne gisteren gehouden vergadering verlof verleend tot verkoop van
alcoholhoudende drank anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse, voor het
perceel gelegen te Arcen, Klein-Vink, wijk A. no. 172.
Advertenties m.b.t. Vilgert, Schandelo, etc 1930-1939
18 januari 1930 Voor terstond of Paschen gevr. een boerenknecht,
goed met paarden kunnende omgaan. J. Theelen-Verhaegh, Velden Schandelo. 6322
Te koop 100 kg. prima rood klaverzaad en een partij bastlooze haver. Wed. Engels,
Velden, Schandelo. 7143
Te koop circa 2000 kg. rogge- en haverstroo. 1775 A. Appeldoorn, Schandelo, Velden.
Te koop twee guste weikoeien; een gev. 15 Liter melk. 2163
Aerdts "Maashof",
Velden, Schandelo.
Te koop twee beste roodb. maalkalveren bij P. Aerdts-Theelen, Schandelo, Velden. 3141
Voor terstond gevraagd een paardenknecht. H. Lenders-Theelen, Rieterhof, Schandelo,
Velden.
— Aan den landbouwer F. Engels te Velden-Schandelo werd vergunning tot verbouw zijner
boerderij en varkensstallen en aan den slager A. P. Groetelaers te Arcen, tot aanbouw
zijner woning aan de Kerkstraat aldaar verleend.
Gevraagd voor Paschen een knecht, goed met paarden kunn. omgaan. Tevens te k.
gevraagd goed werkpaard, 4—10 jaar oud, middelzw. C. Nelissen, Velden, Schandelo.
Te koop jonge guste koe. Wed. Leupers, Velden, Schandelo.
Te koop best roodb. maalkalf bij J. Theelen-Lenders, Velden, Schandelo. Aan h. z.
adr. gevr. werklui om hakhout uit te rooien.
Te koop dragende varkens, 14 en 15 wek. dracht. Adr. Wed. Roefs, Schandelo, 9953
Velden.
Gevraagd wegens z. d. t. een dienstmeisje op kleine boerderij. Adres H. G. Keltjens,
Velden, Schandelo C 208. [=Herman Keltjens]
ONDERTROUWD: Henriëtte Coppes en Henri Geurts. Rijksweg Velden, Schandelo.
Huwelijksvoltrekking 10 Juni a.s. te Velden.
ARCEN. Miltvuur. — Bij den landbouwer [G.] Koopmans, te Velden-Schandelo, werd bij
een stuk vee in zijn weide een geval van miltvuur geconstateerd. Het kadaver werd
onder politietoezicht verbrand.
Roodbont maalkalf te koop bij Kinderen de Loeij, Velden, Schandelo.
Gevraagd een jongen van 15—16 jaar, voor boerenwerk, ook kunnende melken. 6107 Henri
Geurts, Velden, Schandelo C 229a.
Gevraagd voor Paschen een paardenknecht, van 16 tot 20 jaar; ook genegen om te
melken. Jos. Peeters, Velden.
Te koop circa 1000 kg. prima vroeg gerooide eerstelingen pootaardappelen; ook per 100
kg. bij H. van Wijlick-Theelen, Velden, 6928 Schandelo.
Mond- en klauwzeer. — Bij het vee van den landbouwer L. R. in Schandelo werd een
geval van monden klauwzeer geconstateerd. De wettelijke waarschuwingsborden werden
aan de boerderij aangebracht.
Gevraagd zoo spoedig mogelijk een boerenknecht, v. 16 tot 20 jr. H. Roefs Velden,
Schandelo.
23 januari 1932 In Schandelo zal een telefoon-aansluiting voor het publiek worden
aangelegd met doorverbinding.
Gevraagd voor Paschen boerendienstknecht, leeftijd boven 18 jaar. "Rieterhof" C 221
Velden Schandelo.
Te koop 2 guste koeien, 18 en 12 Lit. melk; ook te ruilen tegen drag. koeien, P.
Aerdts-Theelen, Schandelo Velden.
Te koop hoogdragende vaarzen; ook te ruilen voor weibeesten of koeien. Adr. Maashof
Velden, Schandelo.
Te koop een best WERKPAARD. Adres Wed. A. Roefs Velden, Schandelo.
Gevraagd boerenjongen, 15 tot 18 jaar, eenigsz. met paarden kunn. omgaan. Bern.
Geurts, Velden, Schandelo
Gevraagd een boerendienstmeid of een jongen, 14 tot 17 jaar, genegen om te melken. H.
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Lenders-Theelen, Rieterhof Schandelo Velden
Te koop een groote partij Industrie en Roode Staf eetaardappelen en een partij
kroonerwten a 10 ct. p. k.g. J. Theelen, Raaierhof [Raaierhoeve], Schandelo, Velden.
Te koop Roode Star aardappelen; tevens Keulsche spekboonen á 30 ct. p. kg. F.
Thiesen, Schandelo Velden.
Te koop een 1e klas prachtig voshengstveulen, oud 3 maanden. H. Geelen, Velden,
Schandelo.
Vertrokken personen: J. G. Geurts, landbouwer, Kruisstraat 3, naar Arcen en Velden,
Schandelo, C. 221;
Wegens ziekte voor terst. gevraagd boerendienstmeid of jongen, goed kunnende melken
bij Frans Engels, Velden, Schandelo. 3816
Te koop gevraagd een KEUKENPOMP. Adres C. Nillesen, Velden Schandelo.
Te koop een partij Belle de Boscoop en sterappelen Tevens een roodb. maalkalf. Jac.
Theelen, Velden, Schandelo, Raaierhof.
Te koop 5 beste runderen; ook te ruilen tegen dragend vee. Wed. L. Leupers, Velden,
Schandelo.
Te koop zwaar voshengstveulen met papieren, 1 jaar oud. H. Geelen, Schandelo, no.
207, Velden.
Te koop een partij eerstelingen pootaardappelen. Klasse B, bij J. Geurts, Velden,
Schandelo no. 216.
Te koop 2 beste weirunderen, een van 2 jaar, gestierd en een van 1 jaar, roodbont,
bij H. van Wijlick, Velden, Schandelo.
Gevraagd een jongen, van 15—18 jaar, voor boerenwerk, zoo spoedig mogelijk. H. Lommen
Velden Schandelo.
Gevraagd circa 100 zesweeksche pullen W.L., prijsopgaaf aan J. v. Lipzig, Velden,
Schandelo.
Gevraagd JONGEN van 14 tot 16 jaar, tevens te koop tonneau-wagen met getuig. G.
Koopmans, Velden, Schandelo.
Te koop een roodbont MAALKALF. A. de Jong, Vilgert, Velden. 2401
Te koop pl.m. 15000 kg. stalmest; desgew. aan huis bez. W. Muijres, Vilgert C 254
Velden.
Te koop een Belg. paard en een dorschmachine m. staande benzinemotor, 3 p.k. J.
Heldens Vilgert 248, Velden.
Te koop een dragend VARKEN, 2e worp, 15 weken dracht. P. Jansen [ook: Janssen],
Vilgert 244, Velden.
Biedt zich aan R. K. TUINIERSDAGLOONER voor terstond. Te bevragen bij J. Jeucken,
Vilgert C 243 Velden.
KOFFER GRAMOFOON te k. 33 pl. Prijs f 8.—. Adr. J. Heldens, Vilgert C 256, Velden.
4129
Geregeld te koop beste zware koeien, versch en voldragen bij F. v. d. Haghen,
Velgart, Velden. 5836 [op C 247]
Te koop 2000 K.G. prima hooi, tevens tarwestroo. Jacq. Beeker, Velden, Vilgert.
Te koop een roodbont MAALKALF, bij Kinderen de Loeij, Velden, Schandelo.
Te koop gevraagd een meisjesfiets en een pathéfoon met platen. A. van Rens Schandelo,
Velden.
Gevr. boerendienstmeisje, van 15—20 jaar, goed kunnende melken. H. Geurts, Velden,
Schandelo C 229a.
Te koop 3 bijna voldragen varkens, keuze uit vijf; ook te ruil op weirunderen bij H.
v. Wijlick, Schandelo, Velden.
Te koop een partij tarwestroo a f5 per 1000 kg. G. Koopmans, Schandelo, Velden.
Bouwvergunning. — Aan den heer J. Thelen alhier is vergunning verleend tot het bouwen
van een woonhuis met stalling op het perceel sectie C. no. 5381 dezer gemeente,
gelegen aan den weg van Hasselt-Velden naar Schandelo.
Te koop een hengstveulen, 10 mnd. oud, een best r. b. maalkalf en 15 Kg. spekboonen.
H. Geelen, Schandelo 207, Velden.
Gevraagd een boerenknecht bekwaam in alle werk; te koop een 2-jr. vosruinpaard P.
Geurts, Velden. Schandelo Dieperhof.
Te koop mangelwortelen en klaverzaad, tevens een 6-cyl. g. onderh. 6-pers. luxe auto
aan spotprijs. J. Geurts, winkelier, Velden, Schandelo no. 216.
Te koop twee roodbonte weirunderen, 7—15 mnd. oud. G. Nielissen, Velden, Rijksweg C
109.
Gevraagd een paar werkers voor rogge en haver te maaien. A. Verheyen, Velden,
Schandelo.
Gevraagd een JONGEN, 15 tot 20 jaar, om met paarden om te gaan; tev. kunn. melken.
Bern. Geurts, Schandelo, Velden.
B. z. a. een R.K. jongen van 18 j. voor alle boerenwerk, genegen te melken en met
paard om te gaan. Te bevr. H. Roefs, Schandelo, Velden
Veehouders van Velden en Omstreken! Vanaf heden zal geregeld een in het stamboek
ingeschreven stier ter dekking beschikbaar worden gesteld. De stamboekstier Juul 3996
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S bekroond op de premiekeuring met ruim 83 punten, dekt a één gulden voor eerste en
herdekking 50 cent. Meerdere stieren beschikbaar. H. Soberjé, Schandelo, Velden.
Doss. 3209. Gebr. Geurts, Velden, Gem. Arcen en Velden, Schandelo C 229, Dorp C 80.
Melkslijterij. Vennooten: H. H. en H. H. Geurts.
Voor den verkoop van eerelids-kaarten worden benoemd voor 't dorp de heeren Zeelen en
Duijf, voor Schandelo P. Steegh en Thiesen.
Jachtovertreding. — Door den rijksveldwachter Houtermans en de jachtopziener Mulders
van het Kasteel te Arcen, werd onder de gemeente Arcen en Velden "Schandelo", op
jachtovertreding bekeurd een zekere V. te Schandelo. V. die op de vlucht ging, werd
na enkele honderden meters geloopen te hebben, ingehaald en ontdaan van een mooi
tweeloops jachtgeweer en een door hem geschoten fazant.
Kerkmeester. — Door Z. H. Exc. Mgr. dr. Lemmens is alhier benoemd tot kerkmeester de
heer Fr. Engels te Schandelo.
Ten verzoeke van den heer Antoon van Wylick: 21 roodwilgen, wassende in de weide vóór
het huis van den heer P. Geurts te Schandelo. Betaling: 1 Mei 1936.
VELDEN Ernstig ongeval. — Eenige dagen geleden had de heer A. S. te Schandelo het
ongeluk, bij het houtkappen, een houtspaander tegen zijn oog te krijgen. Ofschoon men
er in den beginne geen acht op sloeg, verërgerde de pijn dermate, dat hij op dokters
advies, onmiddellijk in het ziekenhuis te Venlo moest worden opgenomen. Naar we
vernemen is de toestand nog zorgwekkend.
Ploegwedstrijd Jonge Boeren. — Deze strijd, waarvoor een groote belangstelling
bestaat, zal gehouden worden op Donderdagmorgen a.s. om 9 uur op het perceel van den
heer Fr. Thiesen te Schandelo. Hieraan zal deelgenomen worden door de Jonge Boeren
uit Arcen, Lomm en Velden. Als leiders zullen optreden de heeren Ir. Bles en Ir.
Dewez uit Roermond.
— Door het Gemeentebestuur werd aan dhr. M. Keyzers, bouwkundige te Horst, vergunning
verleend tot het doen verbouwen der boerderij "Rieterhof" te Velden-Schandelo.
Overtreding.
— Door de ambtenaren van den opsporingsdienst der Landbouwcrisiswet, werd bij den
landbouwer J. V. te Velden—Schandelo het vleesch van een pas geslacht varken
opgespoord, waarvoor belanghebbende geene vergunning om te slachten kon vertoonen.
Daar hij genegen was het verschuldigde heffingsgeld te betalen, werd het vleesch
alsnog, aanzegging van proces-verbaal vrijgegeven.
Biedt zich aan R. K. meisje, oud 18 jaar voor halve dagen of enkele dagen in de week
H. Deenen, Velden, Schandelo. 5671
Te koop een best roodbont MAALKALF H. Roefs, Schandelo, Velden
Te koop 2 dragende zeugen, 6 November aan telling en 7 ongemerkte biggen. Joh. Nijs,
Hasselt, Velden.
[...] aan M. Keyzers, bouwkundige te Horst, tot het bouwen van een bidkapelletje
nabij de boerderij Rieterhof te Velden-Schandelo;
Te koop een best roodbont MAALKALF bij C. Nellissen, Schandelo, Velden.
Strooper gevat. — Vrijdagmorgen werd door den Gemeenteveldwachter van de Ven en den
Rijksveldwachter Eijkelenberg gestationneerd te Lottum na eene sensationeele
achtervolging, waarbij ook een auto te pas kwam, in Schandelen op heeterdaad bij het
stroopen gesnapt de bekende P.G. uit Velden-Schandelo 'n jachtgeweer en een aantal
patronen werden op hem bevonden en in beslag genomen.
Aardappeldiefstal. — Een dezer dagen kwam de heer B. uit Schandelo tot de onaangename
ontdekking, dat ongewenschte bezoekers getracht hadden, zich een partij aardappelen
die gekuild waren nabij "De Drie Dennen" toe te eigenen. Hierbij schijnt men echter
te zijn gestoord, daar op eenigen afstand vier zakken werden gevonden, en in een
naburige beek nog een zak met schop was neergeworpen. Ondanks het teruggevondene
worden nog ongeveer 500 pond vermist.
Op veler verzoek zal het volgende jaar het proefveld in Schandelo worden aangelegd.
B. z. a. voor Paschen een R.K. bekwaam boerenknecht bekend met alle werkzaamh. Te
bevr. H. Haegens, Dieperhof, Schandelo, Velden. 9245
Prima eetaardappelen te kp. Bintjes, Roode Star, Industr. Tev. goedgek. poters van
Bintjes, R. Star en Industr. H. Soberjé, Schandelo Tel. no. 20, Velden.
Te koop een beste jonge weikoe en een partij consumptie- en voederaardappelen. Gebr.
Luijpers, Schandelo, Velden.
Te koop een partij STAL- en KIPPENMEST. H. Beurskens-Leyssen, Schandelo, Velden.
Gevraagd een BOERENKNECHT, voor alle werkzaamheden; voor Duitschl.; Pont bij Geldern.
Zich t. m. bij P. Geurts, Schandelo, Velden.
Te koop een partij Industrie aardappelen, zeer geschikt voor consumptie. Wed.
Theelen, Schandelo, Velden.
Boschbrand te Velden Donderdagmiddag omstreeks één uur werd een begin van brand
gemeld nabij de bosschen achter den Ossenberg te Velden. Met vereende krachten,
daarbij krachtig geassisteerd door de brandweer van Schandelo, slaagde men er in,
door een tegenvuur, uitbreiding te voorkomen en had men omstreeks acht uur des avonds
den brand gebluscht. Ondanks dit spoedig ingrijpen zijn echter nog 5 tot 6 H.A. een
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prooi der vlammen geworden.
Te koop een vos-ruinpaard een zeug met biggen en ongemerkte biggen. J. In 't ZandtGeurts, Schandelo, Velden
Te koop een partij ongemerkte BIGGEN. Adres G. Koopmans, Schandelo, Velden.
Te koop zware ongemerkte biggen; ook te ruilen tegen dragende koe. Joh. Nijs,
Hasselt, Velden.
Te koop negen zware gemerkte BIGGEN. Stallen vrij van mond- en klauwzeer bij P.
Theelen, Schandelo 200 Velden (bij Venlo.)
6195
Te koop een Duitsche Herder 10 maanden oud, prima waker; inbraak onmogelijk. H.
Gielen, Schandelo, Velden.
Te koop een best roodbont MAALKALF. C. Nelissen, Schandelo, Velden.
Afgekeurd vleesch Door het hoofd van den vleeschkeuringsdienst werden voor de
consumptie afgekeurd: 1 paard, 1 stier en 2 kalveren, resp. van Venlo, Blerick
Boekend en Velden-Schandelo. Deze dieren werden vervoerd ter destructie naar den
destructor te Son.
Deze week werd door den plaatsvervangenden inspecteur van de volksgezondheid bij een
paard van den landbouwer M. A. te Schandelo miltvuur geconstateerd. Het cadaver werd
onder toezicht van den Veeartsenijkundigen Dienst eveneens naar den destructor te Son
vervoerd en aldaar geheel vernietigd.
Te koop een groote partij Industrie consumptie- en voederaardappelen. Adres Jac.
Theelen, Schandelo, Raaierhoeve 215, Velden. 51
Te koop een GEIT met veel melk en een partij (Vlaamsche reuzen) konijnen. Adres J.
Geurts, Schandelo 216, Velden.
Gevraagd voor Paschen of Mei een knecht om met paard om te gaan en kunn. melken. F.
Theelen, Schandelo 213, Velden.
Te koop een best roodbont maalkalf, 3 scheutelingen, compl. paardentuig en een partij
koemest. J. Theelen-Lenders, Schandelo 230, Velden.
Te kp. 30000 kg. gezonde knolraap, een partij consumptie-aardappelen & f2.50 per 100
kg. en een paar goud-, zilver-, lady- en boschfazanten. J. Geurts, Schandelo, Velden.
Te koop een partij STALMEST. F. Steegh, Schandelo, Velden.
Bij inschrijving te koop een onteigende beste 6-j. stamboekmerrie, staande bij Jacob
Theelen, Velden, Schandelo. Biljetten inzenden 21 Maart bij den heer P. Engels,
Velden. 9549
13 maart 1939 De aanbesteding der melkritten St. Martinus,
had den volgenden uitslag: Vilgert, W. Geelen; Vorst-dorp, G. Hagens; Hanick, J.
Kusters; Lottum, J. H. Hovens Genooi-Vilgert-Hasselt, M. H. Peters; Schandelo-LommArcen, L. Coenders.
Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, na voorzien te zijn van de
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk, onze inniggeliefde vader, behuwdvader,
grootvader en oom, de heer PETER AERDTS Weduwnaar van CORNELIA HANSSEN in den
gezegenden ouderdom van 86 jaar.
De diepbedroefde familie
De lijkdienst en begrafenis zal plaats hebben op Woensdag 7 Juni te 9 uur in de St.
Andreas kerk te Velden. SCHANDELO, 5 Juni 1939.
Bij inschrijving te koop een slachtpaard, staande bij H. Lommen, Velden, Schandelo.
Biljetten inleveren voor Donderdag 29 Juni, nam. 6 uur, bij den secretaris der
Onderl. Paardenverzekering te Velden. 2535
Bliksemschade. — Tijdens het onweer dat hier Zondagavond boven ons dorp heerschte,
werd in de weide van dhr. J. B. te Schandelo een koe door den bliksem getroffen en op
slag gedood. Verzekering dekt de schade.
Plukkers (sters) gevr., liefst uit Velden-Lomm of omgev. v. te plukken in Schandelo.
Goed loon. Aanm. a.s. Zondag v. 11-12 uur bij Aarts "Maassenhof", Schandelo of
Stalberg 129, Venlo, 3223
Te koop een vette KOE, een vet KALF en een vette zeug. Frans Thiesen, Schandelo no.
233, Velden.
Te koop een ZEUG met 8 biggen, eerste worp. Adres: In 't Zandt-Geurts, Schandelo
Velden. 4516
Weg. omstandigheden gevr. voor 1 Nov. een boerendienst meid, zelfst. k. werken en
koken; a. hetz. adr. Wilobo zaai tarwe te koop. Adres P. v. d. Haeghen, Schandelo C
211, Velden.
Te koop twee beste roodbonte MAALKALVEREN. Wed. Theelen, Schandelo 218 Velden.
Te koop CAFE met mooien tuin in schitterende omgev., gelegen te Arcen, Lingsfort 146
A. Te bez.: elken dag. 3875
Gevraagd een JONGEN van 15 tot 17 jaar, voor boeren- en tuinierswerk. Zich te melden
bij A. Basten, Arcen, Lingsfort.
Grensverkeer. — Ten behoeve der paarden, welke in voortdurend grensverkeer worden
gebezigd, zal door den Duitschen veearts eene herkeuring worden gehouden op Maandag
den 27 September [1937] a.s. nabij het grenskantoor Lingsfort om 10 uur (Duitsche
tijd) v.m. De hiervoor benoodigde bescheiden zijn ter gemeentesecretarie
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Voorradig: 1e nab. Zaaihaver, Gouden Regen, 1e nab. Gerst Kenia, 1e nab. Zomerrogge,
Zoete Lupinen en Pootmais. Maken verder bekend, dat wij met de stroopers nog komen te
Broekhuizen, op de Hamert en bij Apeldoorn op de Lingsfort, te Arcen. Zijn ook geneg.
bij flinke partij elders te persen. Aanb. G. H. Wijnhoven, Tienray. Tel. 7.
Gevraagd voor 1 Nov. een MEISJE of JONGEN, van 15—18 jaar, kunn. melken; op klein
bedrijf. Adr. J. Geelen, Hasselderheide, Velden.
— Not. Holtus zal Donderdag 4 Juli nam. 3 uur, ten verzoeke en ten huize van den heer
H. J. Soberjé-Roefs, te Velden Schandeloo, publiek verkoopen: Een partij dragende
stamboekzeugen. Zie advertentie.
7 maart 1930 Burgerlijke Stand Velden.
— Geboorten: Theelen—Lenders P. H., vr.; Lenders—Theelen J. P. H. A., m.; Willemsen—
Fitten M. H., vr.; Dirkx—Keder K. G. T., m.,; Holthuyzen—Simons W. M. m.
Overleden: Nielissen Th. J. m. oud 6 mnd.; Homberg v. d. A., m., oud 84 j.; Theelen
J. M. huisvr. Nielissen, oud 67 j.
16 april 1930 ARCEN.
Burgerlijke Stand. — Geboren: G. Hussmann-Cleven, zoon; Th. Lichteveld—Reynders,
zoon; P. J. Kerkhof—Simons, zoon; J. S. Keltjens-Coenders, dochter.
Gehuwd: W. Nielissen en A. P. Steegh.
Overleden: F. J. Hendrix, wed. van Sibilla Darns, oud 83 j.; J. Schraets, m. oud 15
j.; J. H. Voormans, echtg. van J. G. Schreven, oud 39 j.
13 maart 1931 VELDEN.
Burgerlijke Stand. — GEBOORTEN: H. A. H. d. van G. Nielissen; W. M. z. A. Th. Lommen;
M. H. J. d. van P. H. Janssen.
OVERLEDEN; M. C. Loeber, echtg. van J. A. Rieter, oud 52 j. — L. L. J. Brueren, oud 7
jaar.
6 april 1932 Velden.
Burgerlijke Stand. — Geboren: Ger. H. z. van J. Achterbergh-Schmidt, Nijmegen; Aug.
A. P. Schokker-v. der Zander, Velden; Ger. J. z. van J. H. Nielissen-Akkermans;
Gertra. J. A. d. van F. Flinsenberg-Aghten; Johs. H. z. van G. A. Schreurs-Buskens.
Overleden: W. H. Thijssen, landbouwer oud 56 jaren geh.
13 januari 1930 Drankwet. — Door Burgemeesters en Wethouders
dezer gemeente werd op zijn desbetreffend verzoek, met ingang van heden, ingetrokken
het verlof tot verkoop van niet sterken drank, staande ten name van den heer C.
Nielissen te Velden-Schandelo.
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19 maart 1930 Pastoor Joosten’s bescheiden figuur.
Evenals het rustieke dorpje.
—§— Het Noord-Limburgsche dorpje Velden, dat onder den rook der stad Venlo ligt heeft
nog niets van z'n oorspronkelijk karakter verloren. Het is eenvoudig gebleven, klein
dorpje, zooals bet honderd jaar geleden ook al was. Het boerenbedrijf, dat er
allerwege uitgeoefend wordt, leent er zich trouwens ook niet voor om een meer
stedelijk aspect te scheppen — en daarom zijn de menschen au fond zoo gebleven als ze
waren. Daar heeft geen tram, geen auto, geen moderne landbouwmachine, zelfs geen
radio iets aan kunnen doen. Ze zijn de eenvoudige, geloovige dorpsbewoners gebleven,
die eerbied hebben voor oude traditie, voor alles, wat hun voorouders hun nalieten.
In wier huizen de portretten van grootouders de beste plaats hebben gekregen in de
"goeie kamer", waar zelden iemand komt — waar de oude slingerklok haar eentonig "taktak tak-tak" dag in dag uit voortzet — een erfstuk van de grootouders, die in
hetzelfde huis, dezelfde kamer hebben gewoond met dezelfde stoelen, deze de
schilderijen en dezelfde beelden van heiligen. Ook de stemming, de sfeer is dus
hetzelfde gebleven; ze hangt er nog rond de muffige meubels met gedraaide pooten en
den hoogen schouw met de blauwe borden in het rek. Hier pasten de menschen van
honderd jaar geleden bij: de propere knipmuts en de hoepelrok zouden hier als kind in
huis zijn. Toch is Velden sinds eenige weken veranderd. De hooge Amerikaansche olmen,
die langs den Rijksweg stonden, zijn alle onder de bijl gevallen — een onherstelbaar
verlies voor de tegenwoordige generatie. De aanblik van het dorp dat zich meer en
meer langs den chaussee uitbreidde, is daardoor totaal veranderd. Niet meer die
vriendelijke, statige boomen, die een dak spanden over den weg en 's zomers de
heerlijke schaduw erover wierpen; niet meer het bosch van groen tegen de blauwe
luchten van de lente en de zang van de vink tusschen de bladeren; ook niet meer het
bonte verscheiden in den herfst of het grillige sneeuwdak in den winter. Unheimisch
leeg, kaal, geplukt en... materialistisch, doet het uiterlijk nu aan. De metselaar,
die aan den zijwand der oude dorpskerk, welke hooggelegen is, bezig was het voetstuk
te metselen, waarop het H. Hartbeeld komt te staan, was zeker ook een vreemde in
Jerusalem. Den koster wist hij niet te wonen, wèl den pastoor en dien behoefden we
niet meer te zoeken. Tóch maar even naar den jubileerenden herder toe gaan om hem te
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zeggen, welke booze plannen we hadden. — Of we den pastoor even konden spreken?
vroegen we aan de huishoudster, die een deurraampje open deed. Toen ze hoorde dat we
van de "pers" waren en dat er bovendien nog een fotograaf achter me stond, schrok ze
wel even. We wisten al genoeg, want pastoor Joosten houdt er niet van om lang en
breed in de krant komen te staan — en dan die fotografen Binnen mochten we wel. Even
wachten, dan zal ik meneer pastoor gaan roepen. In de sobere kamer viel een plak zon,
een helgele kanarievogel, die in een koperen kooitje voor het raam in de zon zat,
begroette de eerste lentestralen met trillend keeltje. Buiten stonden vruchtboomen in
de tuinen, in afwachting van de lente, die door de Maartsche buien slechts even
heenlichtte. Een deur ging open en pastoor kwam binnen. Op z'n grijze haren stond
stemmig de baret. Hij rookte de pijp — een groote oliekop, misschien ook wel veertig
jaren in dienst. We zijn gekomen om een foto van U te maken, zeiden we. Een poosje
van zwijgen. — Neen, zeide hij toen, dat heb ik liever niet. We trachten hem z'n
bescheidenheid een oogenblikje te laten varen door sterker aan te dringen. Hij trok
eens aan z'n pijp. — Neen, toch niet; als er wat gebeurt, allons, dan is dat in
handen van den kapelaan en het Kerkbestuur. We namen dus afscheid van den nog krassen
herder en stonden spoedig weer buiten in het grillige weer van Maart. Eenzelfde
figuur als het rustieke dorp, dat eenvoudig en onopgesmukt wil blijven al de jaren
door...
25 maart 1930 40-jarig priesterfeest pastoor Joosten.
Aanbieding H. Hart-monument.
VELDEN. — Het 40-jarig priesterfeest van pastoor Joosten is Maandag — zooals we reeds
meldden — op passende wijze gevierd. Vele inwoners hadden de vlag uitgehangen;
eveneens woei de driekleur van den toren van het stemmige kerkske. Om tien uur 's
morgens werd in de fraai versierde kerk een plechtige H Mis tot dankzegging
opgedragen. Hier bleek weer welk een beminde figuur de herder is; in het kerkgebouw
was bijna geen plaats meer te krijgen. 's Middags, toen de dreigende luchten even
vaneen braken en de regen ophield, had na het plechtig Lof de onthulling en
intronisatie plaats van het prachtig H. Hartbeeld, hetwelk aan den zijkant der kerk
is geplaatst. Dit kostbaar beeld is op een breed voetstuk geplaatst, dat stemming
geeft aan het stille pleintje. Een geschenk van de parochianen aan hun jubileerenden
herder. Toen de stoet uit de kerk zich om het beeld geplaatst had, trad kapelaan
Vervoort — "die vandaag pastoor is", merkte de jubilaris geestig op — naar voren om
allen gevers dank te zeggen voor hun bijdrage, waardoor den jubilaris het prachtig
geschenk kon worden aangeboden. Na hem was het de jubilaris, pastoor Joosten. die het
woord tot de rondom hem geschaarde parochianen richtte. Het was spr. een vreugde uit
het geschenk, dat hem aangeboden werd, te kunnen opmaken, dat Velden zijn herder eert
niet alleen, maar vooral dart dit getuigenis ervan aflegt, dat er een diepe
godsdienstzin in hen leeft dat het geloof van hun voorouders prachtig is bewaard
gebleven. "Op deze plaats", aldus spr.," werd 600 jaar na Christus de eerste kapel
gebouwd". Later werd tot den bouw eener kerk overgegaan. Spr. brengt dan nog in
herinnering zijn voorgangers en zegt dank aan de parochianen voor hun geschenk.
Daarna had de plechtige intronisatie plaats en zongen de kinderen onder begeleiding
va fanfare eenige passende liederen.
25 maart 1930 40-JARIG PRIESTERFEEST.
Pastoor P. Joosten te Velden.
PLECHTIGE ONTHULLING VAN HET H. HART STANDBEELD.
Velden was Maandag in feestdos gestoken. D Z.E. Heer Pastoor Joosten herdacht n.l. de
dag, waarop hij voor 40 jaar tot priester werd gewijd. Van verschillende huizen
wapperde vroolijk de nationale driekleur, overal viel een feestelijke stemming te
bespeuren. Te circa half tien werd de jubilaris door de W.E. Heer Kapelaan Vervoort
uit Velden, de E.H. Geestelijken uit Velden geboortig, verschil lende heeren
geestelijken uit den omtrek, alsmede door den E.A. Heer Burgemeester, wethouder en
raadsleden der gemeente Arcen en Velden aan de pastorie afgehaald en langs met de
kleurige vlaggetjes versierde weg naar de parochiekerk vergezeld. Aan de met
guirlandes en palmen versierde kerkingang prijkte een toepasselijk opschrift. Het
kerkinterieur maar vooral het hoofd altaar, waren kwistig met palmen en bloemen
versierd. Door de kinderen der Bijzondere jongens- en meisjesschool werden de
jubilaris twee Engelen aangeboden, ter plaatsing op de Communiebank. De kerk was
inmiddels vol gestroomd zoodat velen zich met een staanpiaatsje moesten tevreden
stellen. De plechtige Hoogmis werd door de jubilaris tot dankzegging opgedragen
daarbij geassisteerd door de W.E. Heer Rector Janssen uit Venlo als diaken, de W-E.
Heer Kapelaan Rieter uit Arcen als subdiaken en de W.E Heer Kapelaan van Velden als
ceremoniarus. Het zangkoor voerde de 3-stemmige Mis van Perosi uit. Na de Hoogmis
zong het zangkoor nog een Priestercantate. Te half 12 had de receptie plaats, waarvan
verschillende parochianen gebruik maakten, om hun beminden herder te komen
complimenteeren Gedurende de geheele dag kwamen tal van telegrammen en gelukwenschen
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binnen. Het geschenk der Mariacongregatie bestond uit een prachtige bidstoel, die
voor het Lof door een der Congreganisten werd aangeboden. Het plecht'g Lof werd door
de jubilaris gecelebreerd daarbij geassisteerd door de W.E. Heer Kapelaan Kessels uit
Sevenum en de W.E. Heer Kapelaan Peeters uit Mook. Door bemiddeling van Mgr J
Willemsen, een priester uit Velden, te Rome verblijvend, was er des morgens een
telegram uit de Vaticaansche Stad binnengekomen, onder teekend door Mgr. Kardinaal
Pacelli, secretaris van Z.H. den Paus, waarbij de Z.E. Heer Pastoor Joosten
gemachtigd werd, de Pauselijken Zegen te geven en hieraan een volle aflaat te
verbinden. Na het Lof trok men in processie naar het H. Hartbeeld, het geschenk der
parochianen voor hun herder. Het weer, dat de geheele morgen een dreigende houding
had aangenomen, was vlak voor de middag in een druilerige bui overgegaan maar toen de
onthulling plaats vond, sijpelde de regen nog traag uit de loodgrijze regenlucht.
Onder begeleiding der fanfare werd het: Aan U, o Koning der Eeuwen gezongen. De W-E.
H. Kapelaan Vervoort hield vervolgens eene toespraak en verzocht Pastoor Joosten, het
H. Hart monument plechtig te willen inzegenen. Nadat het doek, waarmede het beeld
omhuld was, gevallen was, zegende de Z-E. Heer Pastoor het beeld plechtig en dankte
allen voor het prachtige geschenk op deze, voor hem onvergetelijken dag. Nadat nog
"Voor Jezus Harte zingen" en "Roomsche Blijdschap" door allen meegezongen was, was de
plechtigheid afgeloopen. Des avonds werd het H. Hartbeeld door een schijnwerper
prachtig verlicht. Aan het voetstuk zijn twee mooie reliëfs aangebracht en ter weers
zijden van het beeld branden twee lantaarns dag en nacht uit devootheid voor Jezus H.
Hart.
11 november 1930 RAAD VAN ARCEN. Besprekingen over electriciteits-uitbreiding.
Onder voorzitterschap van den heer Gubbels, burgemeester der gemeente Arcen,
vergaderde de Raad voltallig. Na de opening werden de notulen voorgelezen van de
vergadering van 18 Sept. j.1. welke onveranderd werden goedgekeurd. Voor kennisgeving
werden aangenomen goedkeuringsbesluiten van Ged. Staten op twee ?ningsbesluiten voor
de uitbreidingen van het electrisch net te Arcen en Velden. Daarna werden voor
kennisgeving aangenomen een aantal koninklijk goedgekeurde belastingverordeningen
voor het volgende jaar in verband met de wijziging van de financieele verhoudingen
tusschen Rijk en de gemeenten. In beginsel werd besloten medewerking te verleenen aan
den Limburgschen Land- en Tuinbouwbond om te komen tot zelfstandige destructie van
afgekeurd vee en vleesch. In verband met de zeer hooge kosten werd afwijzend beschikt
op het verzoek van een aantal inwoners in Genooi om electrificatie daarvan. De
aanlegkosten werden geraamd op f16.500; de bijdrage in de verliezen voor deze
aanlegkosten zouden nog hooger zijn. Aan de Stroomverkoop Maatschappij te Roermond
zal alsnog worden verzocht een perceel te Schandelo aan te sluiten voor het bedrag,
dat de Stroomverkoop Maatschappij daarvoor heeft opgegeven. Voor kennisgeving wordt
daarna aangenomen de dankbetuiging van den heer Linssen voor de benoeming tot hoofd
der O. L. school te Lomm. Besloten wordt de schoolwoning te Lomm aan den heer Linssen
onderhandsch te verhuren met ingang van 1 December a.s. voor ten hoogste vijf jaar,
onder de voorwaarden in het pachtcontract vermeld. Aan het R. K. Kerkbestuur St.
Andreas te Velden, wordt voor de nieuwe schoolpomp en aanschaffing van een nieuwe
kachel voor de jongensschool aldaar een crediet toegestaan van ƒ53. Het Kohier
Boomenbelasting voor het jaar 1930 wordt met algemeene stemmen vastgesteld ten
bedrage van f9.65 voor de afdeeling Arcen en f 1.10 voor de afdeeling Velden. De
heeren Mulders en Boonen informeerde daarbij of een aantal boomen welke op
Gemeentegronden staan en niet op het kohier zijn vermeld, eigendom der gemeente zijn.
Dit zal nader worden onderzocht. Met algemeene stemmen wordt aan het Limburgsche
Groene Kruis te Sittard eene subsidie tot wederopzegging verleend van f20 per jaar,
ingaande met 1931 De voorzitter deelt mede, dat in het pachtcontract van den grond op
de Horsten is opgenomen de voorwaarde dat grond welke het derde jaar voor het einde
der pacht als weiland ligt niet meer gescheurd mag worden. Dit wordt met algemeene
stemmen goedgekeurd. Besloten wordt tot openbare verpachting van twee perceelen
bouwland te Lomm aan den Rijksweg voor den tijd van 6 jaar. Onder voorbehoud dat van
het Staatsboschbeheer toestemming wordt verkregen voor het vellen van het dennenbosch
zoover dit staat op perceel sectie C. 6995, zal worden verkocht het hout op de
perceelen sectie nos. 4832, 6995 en 6460 op nader door burgemeester en wethouders te
palen datum. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur te Arcen over het jaar 1929
wordt in handen gesteld eener commissie van drie leden waarvoor de voorzitter
aanwijst de heeren Mulders, Clabbers en Boonen. Ter nadere afpaling wordt aangehouden
verkoop van het perceel struikhout aan den Rijksweg sectie C. no. 6221. Bij de
Boerenleenbank te Velden zal eens geldleening worden aangegaan groot f1000 tegen ten
hoogste 5 pet. per jaar af te lossen in tien jaar; voor de verbetering van den weg in
het Hanik. Aan Burgemeester en Wethouders wordt machtiging verleend tot aanbesteding
van den bijbouw van een derde schoollokaal te Lomm. Aan Burg. en Weth. wordt het
noodige crediet verleend om een houten noodwoning te doen herstellen. Na de gehouden
bespreking oordeelt de Raad het noodig, dat de buizen in de waterlossing in de
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Rietweiden te doen opruimen. De heer van Lipzig wijst erop, dat de z.g. Kolkbrug te
Lomm stuk is en hersteld moet worden. Tegen het ontwerp-staatsverdrag toegezonden
door den voorzitter der Straelener Veengenossenschaft, heeft de Raad geen bezwaren.
Hieromtrent zal het advies gevraagd worden van den heer Dir. van het Rijksbureau voor
Ontwatering. De heer Boonen vraagt nogmaals verbetering van verschillende veldwegen
te Velden, hij is van meening, dat daaraan thans niets gebeurt. De voorzitter zegt
namens Burg. en Weth. toe, in het voorjaar de Zanterdweg te doen verbeteren. De heer
Clabbers vraagt naar de uitbreiding van het electrisch net ten Zuiden van Velden. De
voorzitter deelt hem mede, dat de aangeplante bosschen de voorloopers zullen moeten
verwijderd worden. Burg. en Weth. zullen hiervoor zorg dragen. Daarna gaat de
vergadering in geheime zitting over.
27 maart 1931 VELDEN. Landbouwcursus.
— Verleden Dinsdag had alhier de sluiting plaats van de tweejarige landbouwcursus. De
voorzitter van den Boerenbond de heer L. Sanders, heette de aanwezigen hartelijk
welkom, in het bijzonder den heer Kuypers uit Roermond, die namens den
landbouwconsulent de sluiting verrichtte, den Zeer Eerw. Heer pastoor Joosten,
adviseur van den Boerenbond en de heeren landbouwonderwijzers. [...]
28 april 1931 Auto-ongeluk te Hasselt-Velden.
EEN ERNSTIGE BOTSING DIE NOG GOED AFLIEP.
Op den Rijksweg te Hasselt, Velden, heeft Zondagavond te circa 11 uur een autoongeluk plaats gehad, dat nog betrekkelijk goed is afgeloopen. Op het kruispunt
Hasselt—Schandelo—Rijksweg, kwam de luxe auto van den heer S. uit Horst, waarin
tevens de heer P. R. uit Horst gezeten was, in botsing met een luxe auto komende uit
de richting Venlo. In deze laatste auto zat een gezelschap uit Gennep en Cuyk. De
heer S. die uit Schandelo kwam, had de auto vanaf Venlo [...]
21 mei 1931 VELDEN. Gouden bruiloft.
— Onder groote belangstelling vierde het echtpaar Janssen—Reutelingsperger alhier
verleden Dinsdag haar gouden huwelijksfeest. Reeds vroeg in den morgen weerklonken
vreugdeschoten over de Hasselderheide. Te 8 uur werd het jubelpaar onder de vroolijke
tonen van de fanfare kerkwaarts geleid, alwaar een Hoogmis tot dankzegging werd
opgedragen. Gedurende den geheelen dag kwamen de gelukwenschen van heinde en verre,
zoowel schriftelijk als mondeling binnen. Des avonds werd door de Fanfare nog een
serenade gebracht, waarbij de president het gouden paar namens de geheele fanfare
complimenteerde. Tot laat in den avond duurde de feestpret en de joeks voort.
3 oktober 1931 Opening café-restaurant "Hollandia".
— Ons dorp is thans een fraai café-restaurant rijker geworden. In de mooie boschrijke
omgeving op de grens Arcen—Walbeek aan de Lingsfort is het bekende café "Hollandia"
door verbouw in een ruim en schitterend café-restaurant herschapen. Geen kosten zijn
er gespaard om het den bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken, en zeker zal deze
uitspanning spoedig bekendheid verwerven onder de vele vreemdelingen die de mooie
omstreken bezoeken. Zondag 4 October zal de feestelijke opening van het nieuw
gebouwde gedeelte plaats vinden. Het schilderwerk van zaal en café, dat verzorgd is
door de bekende Venlosche decorateurs Verkoelen & Holla, biedt een schitterenden
aanblik. De electrische inrichting en verlichting werd geleverd door den heer H. v.
d. Kronenberg te Arcen, terwijl de heer Vercshueren uit Venlo de sanitaire inrichting
aanlegde. Wij wenschen den ondernemer J. Peters, met deze moderne en fraai aangelegde
inrichting veel succes.
5 maart 1932 ARCEN. Mond- en klauwzeer.
— Naar wij vernemen, werd wederom een geval van deze gevreesde besmettelijke
veeziekte geconstateerd in deze gemeente; thans bij het vee van den landbouwer W.
Geelen te Velden, Velgart.
5 maart 1932 EIKENBOOMEN TE VELDEN.
Notaris Joosten te Venlo, zal op Dinsdag 8 Maart 1932, nam. 4 uur, in het café van
den Heer G. Verbeek te Velden, ten verzoeke van het R.K. Kerkbestuur te Velden,
publiek verkoopen: 37 zware en gave eikenboomen, staande: in de weide aan den
Kuilsenberg, bij den Kerkenhof en op den Smitselt aan den weg naar Genooi. Aanwijzing
doet de heer Jac. Nielissen, Kerkenhof, Velden.
2 april 1932 Slachtoffer begraven.
— Gisteren had onder zeer groote belangstelling de begrafenis plaats van den dezer
dagen door een ambtenaar nabij de grens alhier doodgeschoten H. Husmann, uit Wesel,
op het R. K. kerkhof te Straelen. Een muziekkapelle uit Geldern speelde
treurmarschen. Na afloop der plechtigheid begaf dit gezelschap zich naar de plaats
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25 juni 1932 DE WITTE BERG, Een prachtig stukje natuur.
Vele Venlonaars zullen niet weten, waar ze dit plekje natuurschoon moeten zoeken. Op
de kaart vindt men 't niet. De aanwijzingen, die men ontvangt, zijn meestal wat vaag.
Ergens in de bosschen ten N. van Schandelo ligt een berg; je kunt er de torens van
Venlo, Straelen, Lottum en andere plaatsen zien.
Met deze weinige gegevens gewapend, trok ik er op een Juninamiddag op uit. Een echt
zomersche dag, bijna tropisch heet, drukkend van on weerswarmte. Op zulke dagen is
flinke lichamelijke inspanning het beste middel om zich gezond te gevoelen.
Voorbij Velden volgde ik met de fiets een smal paadje langs den rand van het koren.
Een eenzame boerenjongen wist mij de richting te wijzen, waarin ik verder door de
bosschen moest gaan; de berg was nog niet te zien. Het pad werd slechter.
Bij een ven, verscholen achter riet en struikgewas, kwamen twee boerenvrouwen in
zomersche werkkleeding uit het zonnige veld terug.
Zij waren op de fiets; de jongste droeg "luchtkousen".
— Of ze mij ook konden zeggen, waar de Witte Berg was?
— Nog een eindje verder aan genen kant, jong. 't Is warm, jong'è tusschen de
bosschen!
Waarlijk "verjongd" door deze ontmoeting — ik ben de vijftig reeds lang gepasseerd —
zette ik mijn nasporingen voort.
Mijn moeite zou weldra beloond worden. Tusschen de stammen vertoonde zich een
glinsterende watervlakte met een rijke flora. Waterlelies, waar het eerste ven vol
van was, waren hier niet. Aan den anderen oever verhief zich een hoogte met gelen,
zandigen top. Dat moest dus de Witte Berg zijn. Langs een omweg kon ik de gezochte
plek bereiken.
Toen plotseling, op eenigen afstand, joelende mannen- en vrouwenstemmen. Zoowaar een
geïmproviseerd gemengd bad in de open lucht. Menschen uit Straelen of uit Venlo? 't
Was te ver af, en niet het doel van mijn tocht, om me hieromtrent zekerheid te
verschaffen.
Maar de Witte Berg bleek een openbaring. Een schitterend uitzicht naar alle kanten.
Aan twee zijden uitgestrekte vennen met waterplassen en krijschende vogels; overal
rondom dennen. Hier was weer een van die door de natuur gevormde plekken van
ongerepte schoonheid, vermoedelijk evenals de vennen in de Peel en bij Oisterwijk in
den diluvialen tijd ontstaan door slechte afwatering in een verlaten rivierbedding.
Wilt gij er eens gaan kijken? Volg dan den grooten weg naar Lomm, en buig daar af in
Oostelijke richting naar de Ravenvennen. De hooge zandstuiving, die ge zult zien, is
de Witte Berg. R. I.
* Mag en kan dat zoo maar? (Red.)
4 juli 1932 Auto in een waranda gereden
OM EEN BOTSING TE VOORKOMEN.
Zaterdagavond te ca. half 10 heeft op het gevaarlijke kruispunt bij tramhalte Coppes
te Velden weer een auto-ongeval plaats gehad. Uit de richting Schandelo kwam de
bestelauto van dhr. A. v. d. Hombergh uit Velden. Uit de richting Nijmegen kwam met
groote vaart een luxe Fiatauto, waarin twee heeren uit Amsterdam zaten. De auto van
den heer Hombergh stak den Rijksweg over. De chauffeur van den Amsterdamschen auto
zag het gevaar, waarin hij verkeerde, indien hij zijn gewonen weg behouden had, op
het laatste moment in en gooide met kracht het stuur naar links om. Door deze
manoevre ontweek hij wel den Veldenschen auto maar kon toch niet voorkomen, dat hij
met kracht tegen de waranda van café Coppes botste, die letterlijk in puin stortte.
De botsing was zoo hevig, dat de steenbrokken in de café terecht kwamen. Persoonlijke
ongelukken hadden niet plaats. De auto was slechts licht beschadigd. Door de
marechaussee uit Venlo werd een onder zoek ingesteld.
24 november 1932 Szymanski's laatste grensavontuur.
De Poolsche smokkelaar voor den rechter.
Spaansche revolvers voor een Duitsche terreur?
Wij schrijven het laatste hoofdstuk van Szymanski's avontuurlijk leven. Jammer! Want
Szymanski was een dankbaar onderwerp. Zijn naam alleen reeds bleek in staat
inspiraties op te wekken voor een middeleeuwsche avonturenroman van roofridders, in
geheimzinnige schuilplaatsen, op donkere hoschwegen en onbekende sluippaden. Geen
enkele smokkelaffaire der laatste jaren heeft wel sterker de fantasie geprikkeld, dan
zijn wapenzaakje.
"Der Fall Szymanski".
Om den persoon van dezen groot-smokkelaar is een haast onontwarbaar net geweven van
fantasie en werkelijkheid. De juiste toedracht der feiten is er eenigszins door op
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den achtergrond geraakt.
Ondertusschn, Szymanski's rijk heeft afgedaan.
Zijn smokkel-organisatie — wellicht een der best geoutilleerden die de
grensgeschiedenis gekend heeft — wist langen tijd de "klein-krieg" langs de
oostelijke barrière met succes te voeren, totdat de douane het spel doorzien had en
hem schaakmat zette. Enkele kopstukken die steeds in één adem met den Poolschen
avonturier genoemd werden, vielen de grenspolitie in handen — Was dat de hoofdgroep?
Wie zal 't zeggen? Szymanski zelf zwijgt.
Men spreekt van verraad.
Dat behoeft absoluut geen verwondering te wekken. Elke organisatie welk doel zij ook
nastreeft, heeft haar spionnen, die met betaald Judaswerk den basis sloopen en zich
zelf veilig weten als de instorting volgt. Zou een organisatie als een smokkelbende
dan geen verraders kennen? Verraad is niets nieuws in de grenszaakjes. Men rekent
zelfs met verraad aan weerszijden, zoowel bij de grensbewaking als bij de smokkelaars
zelf, maar de groote vraag is telkens: Wie? Wie was 't? Men kan 't immers honderde
keeren lezen. De gevallen zijn legio: 'n met kennis van menschen en zaken — het
eerste nog meer noodzakelijk dan 't tweede — opgerichte smokkeltroep, loopt
plotseling vast, wordt op 't meest onverwachte moment overrompeld. "Koe was dat
mogelijk?" vragen de smokkelaars zich later af. De een verdenkt de ander en het
wantrouwen en de onzekerheid jaagt de troep uit elkaar. Óok Szymanski werd verraden,
is er beweerd. Maar wie zal 't bewijzen? Szymanski zwijgt, de douane zwijgt; de een
zal 't gissen, de ander weten. — Hedenmorgen komt bij het Sondergericht te Düsseldorf
't wapenzaakje ter tafel. Of uit verhooren en getuigenverklaringen meer vaststaande
feiten naar voren zullen komen? — 't Valt te betwijfelen. De Duitsche douane schijnt
op 't punt van verklaringen voor de rechtbank over meer vrijheid te beschikken dan de
Nederlandsche. Men zal zich in dit opzicht nog wel 't verloop van Szymanski's laatste
strafzaak (op 4 Nov. j.l.) voor de rechtbank te Elberfeld herinneren.
VENLO WERD TE "ENG".
Al werd S. hier geduld, de politie hield hem goed in het oog, doch kon tegen zijn
hier te lande niet strafbaren smokkelhandel niet optreden. Meermalen werd hij
gecontroleerd en nagegaan, doch nimmer kon tegen hem worden opgetreden, omdat geen
strafbaar feit werd ontdekt. Ondanks deze omstandigheid achtte men den vreemdeling
hier natuurlijk toch ongewenscht en werd hem begin Juli van dit jaar door den
grenscommissaris het verblijf in de grens-zone ontzegd. Hierop begaf S. zich naar
Luik, teneinde zich aldaar aan te melden, waartoe hij de hulp in riep van een
caféhouder te Bresseau, die dit zaakje voor hem zou opknappen en daarvoor 100 francs
als belooning ontving. De poging om zich officieel in Luik te vestigen, gelukte
echter niet. Hij meldde zich daarna te Blerick, alwaar hij, om te voldoen aan de
benoodigde formaliteiten, een kamer huurde. Op zijn aanvraag werd hem ook door het
hoofd der politie aldaar een jachtacte verstrekt. S. meldde zich aan het
Bevolkingsregister te Venlo af, als zijnde vertrokken naar Luik, terwijl hij
clandestien op de bovenkamers aan den Kaldenkerkerweg verblijf bleef houden, om in de
onmiddellijke nabijheid der grens zijn uitgebreiden koffiesmokkelhandel te kunnen
blijven voortzetten.
WIE WAS SZYMANSKI?
Deze "koning der smokkelaars" werd in 1890 te Elberfeld geboren uit een Poolsch
gezin, waarvan de vader een handel dreef in oud ijzer. Op jeugdige leeftijd werd de
avonturier taxichauffeur en had tegelijkertijd een kleinhandel in kolen. Toen hij een
jaar of vier geleden in aanraking kwam met groot-smokkelaars en van de fabelachtige
winsten hoorde, die met den frauduleuze grenshandel te behalen waren, was hij spoedig
besloten het pad der avontuur te gaan bewandelen. Szymanski's ondernemingsgeest had
slechts een korte scholing noodig. Na enkele jaren zelf kleinere zaakjes te hebben
opgeknapt, kon hij zijn detailsmokkelhandel spoedig uitbreiden tot een onderneming
met een grootschere opzet. Na twee jaren snorden zijn eigen auto over de grenswegen
en al gauw zou de Duitsche douane ervaren, dat met hem een avonturier op 't pad
gekomen was, die met groote geslepenheid de hinderpalen hem door de grensbewaking in
den weg gelegd, wist te vermijden. De fortuin is echter nukkig. Ondanks de breed
vertakte smokkelorganisatie met een goed geoutilleerde inlichtingendienst, die
Szymanski spoedig om zijn persoon vereenigd zag, bleven hem de tegenslagen niet.
gespaard. De eerste buit van beteekenis, die de Duitsche douanebeambten in handen
viel, bestond uit 40 mille sigaretten en 50 balen koffie.
NAAR HOLLAND UITGEWEKEN.
Szymanski wist telkens te ontsnappen, totdat men zijn verblijfplaats, die
oorspronkelijk in Vohwinckel en naderhand in Mettmann gevestigd was, ontdekt had. Op
5 September 1931 was de politie uit Elberfeld op zijn spoor gekomen en deed 's nachts
een inval in café "Schönblick" te Wuppertal, waar Szymanski overnachtte. In zijn
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slaap verrast, zag de avonturier geen uitweg meer. Zonder zich te bedenken sprong hij
in nachtgewaad uit 't venster op straat en zocht in de duisternis een goed heenkomen.
Na zich een nacht in de naburige bosschen te hebben schuil gehouden, wist hij naar
Holland uit te wijken. Zijn compagnon en chauffeur Kurt Ritz werd bij deze
gelegenheid gearresteerd. Niet minder dan 66.000 sigaretten vielen de douane in
handen. Uit de papieren die er bij behoorden, bleek echter dat de partij reeds in
eigendom was overgegaan aan den smokkelaar Sahm uit Elberfeld. Tot de arrestanten van
dien nacht behoorde ook de waardin uit café "Schönblick", die Szymanski had helpen
ontvluchten en zijn chauffeur Wülfing. Ruim één jaar, tot 27 September 1932, wist
Szymanski nu uit de handen der douane te blijven. Dit was gedurende den tijd dat hij
in Venlo verblijf hield. Hier vond hij oorspronkelijk compagnon-schap in een collegasmokkelaar, die eveneens uitgeweken was. Naderhand heeft hij zich van deze
afgescheiden. Zijn eerste operatiebasis werd de grensstreek in de omgeving van
Roermond.
HET SPEL MET DEN DOOD.
De laatste periode van Szymanski's avontuurlijk leven was hiermede aangebroken. De
laatste weken vóór zijn arrestatie op 27 Sept., hielden de voorspelling in. Enkele
smokkeltochten — hoe goed voorbereid ook — liepen op een fiasco uit. Ofschoon de te
volgen smokkelwegen, volgens informaties vrij waren, werden toch enkele belangrijke
aanhoudingen te zijnen nadeele gedaan, zoodat de smokkelkoning aanzienlijke verliezen
leed. Een grenswinkelier uit een der naburige dorpen wist Szymanski toen voor de
wapensmokkel te interesseeren, waardoor met minder omslag, meer geld te verdienen
viel. De Duitsche relatie, in den persoon van Schankweiler zou voor het afzetgebied
zorgen. — Szymanski stond in het begin afwijzend ten opzichte van de nieuwe
smokkelplannen. Hij begreep heel goed, dat hij thans onmiddellijk ook in botsing met
de Hollandsche politie zou komen en het risico van een eventueel echec dubbel zoo
groot werd. Tenslotte bezweek hij voor den aandrang zijner vrienden, kocht wapens in
Luik en smokkelde ze via Eijsden Limburg binnen. Het wachten was nu nog op een
gunstige gelegenheid. Naar men beweert, moet Szymanski de hulp van een douane-beambte
gehad hebben, bij 't overbrengen der wapens. In den morgen van 27 September werd de
baan veilig gemaakt. Daags te voren had het plan niet kunnen uitgevoerd worden, omdat
de grenswegen toen niet vrij waren.
DE NOODLOTTIGE DINSDAG.
Dinsdagmorgen om half negen zou het transport beginnen. Om dit den schijn te geven
van een onschuldige pleizierreis, had Szymanski nog twee auto's gerequireerd. De een
zou voorop rijden, de andere volgen. De verkenningsauto startte een half uur voor het
eigenlijke transport. De smokkelauto, de Oakland P 16707 werd bestuurd door den 22jarige Kurt Ritz uit Barmen. Men had in deze wagen een dubbele bodem laten
aanbrengen, waarin de revolvers verborgen lagen. Om alle verdacht zooveel mogelijk te
vermijden, hadden in deze auto de schoonmoeder, een dochtertje en een zuster van
Szymanski plaats genomen.
Als dekking in den rug reed ten slotte de derde auto, waarin Schankweiler, de
bestuurder en de vrouw van Szymanski gezeten waren Alles liep vlot van stapel. Het
passeeren der grens te Lingsfort bij Arcen bracht totaal geen moeilijkheden mee en om
10 uur had men veilig en wel Neuss bereikt. Op de afgesproken plaats stapten
Szymanski met Schankweiler en Ritz in den Oakland, één auto keerde terug naar Venlo
en de andere vervoerde Szymanski's familie naar Elberfeld.
IN DE VAL.
In het restaurant L. te Büderich — 10 minuten van het scheidingspunt verwijderd —
zouden de wapens worden afgehaald. Bij aankomst aldaar bleek echter dat de afnemer
nog niet aanwezig was. Of de smokkelaars toen reeds kwade vermoedens hadden? 't Is
best mogelijk, want men besloot den wagen op een binnenweg te rijden en op een stille
plek de wapens uit den dubbelen bodem in een koffer over te pakken. Nadat dit was
geschied, reed men opnieuw naar genoemd café, doch op hetzelfde oogenblik naderde van
de tegenovergestelde zijde een auto van het Zollfahndungsamt, welke zich dwars over
den weg voor den smokkelauto posteerde.
'N LAATSTE WANHOPIGE POGING
De smokkelaars zagen onmiddellijk den ernst van den toestand in en begreep, dat ze in
de val waren geloopen. Ritz poogde nog door achteruitrijden en daarna te keeren te
ontkomen. Dit gelukte echter niet, want de beambten sprongen van hun wagen en zetten
den smokkelauto achterna, waarbij een der beambten op de treeplank van den
smokkelauto sprong. Ritz greep den beambte bij den keel, terwijl Szymanski hem het
wapen, hetwelk in ruststand bleek te zijn gesteld, uit de hand sloeg. Inmiddels
losten de andere beambten schoten. De smokkelaars ziende, dat hunne vrijheid nog
slechts een kwestie van enkele minuten was, sprongen toen uit den auto. C. en ook
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Schankweiler staken al dadelijk hun handen omhoog, terwijl ook Ritz weldra was
overmand. Alleen Szymanski vluchtte, doch werd door een schot getroffen. Nadat
assistentie was aangerukt, werd de omgeving afgezocht en vond men den gewonden
smokkelkoning. Hij werd in het burgerziekenhuis te Büderich opgenomen. Men herkende
den smokkelkoning onmiddellijk en was er van overtuigd een goede vangst gedaan te
hebben.
DE DUITSCHE JUSTITIE REKENT AF.
De twee maanden, die Szymanski nu in hechtenis doorbrengt, werden door de Duitsche
justitie druk besteed aan het voor-onderzoek en het afhandelen van andere
smokkelzaakjes, waarin de avontuurlijke Pool gefaald had. Voor 14 dagen terug stond
hij te Elberfeld terecht voor het nachtelijk avontuur te Wuppertal en zijn
romantische vlucht uit café "Schönblick". Ofschoon toen duidelijk kwam vast te staan,
dat Szymanski niets meer met de gesmokkelde 66 mille sigaretten te maken had — hij
had ze diezelfde avond verkocht — moest hij zijn onbewezen aandeel in deze affaire
boeten met 1 millioen mark en anderhalf jaar gevangenisstraf. Op welke gronden men
dit vonnis baseerde, kwam niet aan 't licht. De als getuigen gehoorde douane-beambten
verklaarden, dat zij niet gerechtigd waren mede te deelen, wie hun op de hoogte had
gebracht van Szymanski's smokkelpraktijken. Men had toen een zeer sterk vermoeden,
dat zijn chauffeur Kurt Ritz hem verraden had. Dit vond een eenigszins vage
bevestiging, toen Ritz voor de rechtbank verklaarde, dat men hem, toen hij in
voorarrest zat, beloofd had geheel vrij te laten, als hij alles opbiechtte wat hij
wist. Of Ritz dit inderdaad gedaan heeft en in de verwachtingen op zijn
invrijheidstelling bedrogen werd, en daarom deze verklaring aflegde, kwam niet vast
te staan. 'n Feit is echter wel, dat niemand der gedagvaarde getuigen tegen deze
verklaring opkwam, of zelfs protesteerde. Dat ook toen, evenals nu bij de
wapensmokkel, verraad in 't spel moet zijn geweest, is zoo goed als zeker. Wanneer
het Sondergericht te Düsseldorf heden echter met evenveel geheimzinnigheid als in
Elberfeld ongezegde verklaringen in de weegschaal werpt, dan zal er op dit punt
evenmin eenige officieele helderheid komen. Alleen de vermoedens, dat een van
Szymanski's vertrouwden Judaswerk verrichtte, worden er door versterkt.
6 maart 1933 Jacht op een pantserauto.
De auto met 500 kilo tabak en koffie in beslag genomen.
DE SMOKKELAARS ONTKOMEN. Zondagmiddag werd te Wetten een pantserauto gesignaleerd,
die zeer waarschijnlijk bij Twisteden de grens gepasseerd was. Onmiddellijk werd
vanuit het douane-kantoor Geldern de vervolging in twee richtingen met auto's en
motorrijwielen opgenomen. Bij Hörtgen gelukte het een der motorrijders eenige schoten
op de pantserauto te lossen, waardoor er een lek in de benzinetank ontstond.
Blijkbaar van een reservetank voorzien reed de wagen door tot Lingsfort, waar de
smokkelaars tenslotte door de inmiddels door het grenscommissariaat Geldern
gewaarschuwde politie, genoodzaakt werden te stoppen.
De inzittenden konden ontkomen. De naam van de bestuurder is bekend zoodat zijn
arrestatie wel spoedig zal volgen. De wagen was met dubbele 3—4 millimeter dikke
ijzeren platen gepantserd en wel de waterkoeler en de chauffeurscabine. De auto
bevatte 500 kilo tabak en koffie.
Als in oorlogstijd...
Fel vuurgevecht tusschen een pantser-smokkel-auto en de douane
Auto werd buitgemaakt
Venlo, — Maandag. In den afgeloopen nacht is te Lingsfort een gepantserde smokkelauto aangehouden, die 1000 KG. koffie en een groote partij tabak bevatte. De wagen
werd het eerst gezien op den straatweg van de Hollandsche grensplaats Arcen naar de
Duitsche grensplaats Gelderen. Onmiddellijk Werd de naburige Zohlfahndungsstelle
gealarmeerd, die met dienstauto's en motoren op onderzoek uitging. De dienstauto's
der douane waren voor de eerste maal voorzien van mitrailleurs. Even voorbij
Twisteden werd de auto door een wachtpost der douanebeambten onder schot genomen. De
smokkelauto bleek goed tegen de kogels bestand te zijn. De auto suisde in volle vaart
tusschen de beambten door en sloeg de richting van Gelderen in. Hier kwam hij .
echter de motor-brigade der Zohlfahdungsstelle tegen. De chauffeur van den
smokkelauto gooide onmiddellijk het stuur om en trachtte langs denzelfden weg,
waarlangs hij gekomen was, te ontvluchten. Hij werd bij deze poging echter zeer
gehinderd door de scherpe salvo's uit de mitrailleurs, die op de dienstauto's der
douane-beambten gemonteerd waren.
De smokkelauto hield echter stand. Evenwel bleek het stalen pantser op den duur niet
bestand tégen de onophoudelijk afgevuurde salvo's uit de mitrailleurs. De benzinetank
werd totaal stuk geschoten. Hierin hadden de smokkelaars echter voorzien.
Onmiddellijk werd een reservetank ingeschakeld, zoodat de smokkelaars opnieuw kans
kregen om te ontsnappen. Nu ontspon zich een waanzinnige race op den straatweg
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Gelderen—Lingsfort, waarheen de smokkelauto trachtte te ontkomen.
Onophoudelijk losten de beambten schoten. Een der motorrijders van de
Zohlfahndungsstelle slaagde er in met zijn motor langszij den smokkelauto te komen.
Hier werden echter ook op hem vanuit den smokkelauto schoten gelost, zoodat de twee
beambten, die op den motor hadden plaats genomen, haastig uit zelfbehoud dekking
moesten zoeken.
Tot staan gebracht
Reeds had de smokkelauto de grensplaats Lingsfort bereikt, nog enkele honderden
meters scheidden hem van de Hollandsche grens. De douane-beambten van Lingsfort waren
echter gewaarschuwd. Zij hadden haastig versperringen op den weg gegooid, terwijl
tevens alle zijwegen met spijkerplanken gelegd waren. De smokkelauto kwam in razende
vaart op de versperringen inrijden. Een felle knal... de banden sprongen en de auto
had zich zelf vastgereden. De twee inzittende smokkelaars wisten zich al schietende
in de nabije bosschen terug te trekken, waar zij spoedig het Hollandsche grensgebied
bereikten. De gepantserde wagen, die geladen bleek met ruim 1000 K.G. koffie en
tabak, is eigendom van een bekenden groot-smokkelaar uit de Hollandsche grensplaats
Arcen.
1 april 1933 NIEUWE KERK TE VELDEN.
Velden is een der vele zoo schilderachtig gelegen plaatsjes langs de Maas. Gekroond
wordt het door het oude kerkje, dat daar hoog troont te midden van het dorpje aan het
oude, mooie marktplein. Hoe pittoresk ook gelegen, daardoor is het kerkje nog niet
goed. Het gaat hier als met veel oude huisjes: mooi om te zien, doch niet om er in te
wonen: te klein en ongeriefelijk. Zoo is het ook met de St. Andreas-kerk te Velden.
Heel Velden is een mooi plaatsje, met prachtige oude boerenhuizingen en tradities.
Zoo is er nog een eeuwenoud St. Sebastiaansgilde. Er staat in de kerk een rococoaltaar van den beschermheilige der schutters. Een heel typisch gebruik is b.v., dat
de herbergiers van Kevelaer elk jaar naar St. Andreas te Velden ter beevaart komen.
Ze worden hier gul en gastvrij onthaald: logies, eten, muziek en alles vrij. Hoe oud
dit gebruik is, weet men niet. De historie van Velden — welks naam al de eeuwen door
zoo geschreven werd — is zeer zeker de moeite waard meer ontgonnen te worden: het
archief der kerk bevat een schat van historische documenten en gegevens, die elke
geschiedvorscher en vriend van het oude in verrukking brengen. Wij kregen o.m. de
volgende brief in de suete suevere oude tale onder de oogen:
VOLLEN AFLAET Onsen Alderheylighsten Vader Innocentius den II. vergunt Vollen Aflaet
ende vergiffenisse van alle hunne sonden, aen alle g-eloovige Christenen, die gebicht
ende gecommuniceert hebbende, sullen besoecken de Parochiale kereke van Velden (in de
welcke schoone reliquien des H.H. Apostels Andreas ende Iacobus sijn) ende aldaer
devotelijck sullen bidden voor de verheffinge van onse Moeder de H. Kereke,
eendraghtigheyt der Christene Princen, ende uytroeynge der ketterijen. Desen Aflaet
sal beginnen op den avondt van S. Andreas (Patroon van de voorsz. plaets Velden,
eenen besonderen voorbidder tegen Hen hoest, kortborstigheyt ende andere sieckten)
ende sal duyren tot den somne onderganck des volgende Feestdagh: op den welcken den
Goddelijcken dienst seer solemnelijck sal geschieden met de Predicatie, ende naer den
middagh de Vesperen, sluytende den Aflaet met de Benedictie des Hooghw: H. Sacrament.
Als men nu weet, dat Innocentius II Paus was van 1130 tot 1143, begrijpt men dat de
stichting van de kerk van Velden wel zeer ver in het grijze verleden ligt.
Op de plek waar nu de kerk verrijst, moet in den heidenschen tijd een afgodstempel
gestaan hebben. In de eerste Christentijden is daar toen een bedehuis opgericht
geworden. De H. Apostel Andreas, die aan twee schuin gekruiste balken de marteldood
stierf — de kerk heeft er 'n heel mooi beeld van — is steeds de hoofdpatroon van kerk
en parochie geweest. St. Jacobus was de tweede patroon. De acte der kerkvisitatie in
1400 spreekt van een "capelle". In 1558 wordt er voor het eerst van "ecclesia" of
kerk gesproken Het tegenwoordige priesterkoor is reeds aan de bestaande kapel gebouwd
in 1509. In de steunbeeren van dit priesterkoor vindt men aan de buitenzijde nog een
kop, overblijfsel van een antiek middeleeuwsch groot doopvont. Wanneer de toren
gebouwd is, staat niet vermeld. De oudste luiklok — Maria vocor: Ik word Maria
genoemd — draagt het jaartal 1419. Is de toren nog vroeger gebouwd? Het is zeer
waarschijnlijk. De oorspronkelijke is n.1. een Byzantijnsche, de binnenmuren gemaakt
van met kalk ineengegoten keien, van buiten Limburgsche mergel. Langs de breede
stroom der Maas kwamen de geloofsverkondigers naar hét Noorden, en ook de
bouwmaterialen èn bouwstijlen voor de eerste kerken. De oude kerk, die wel 1000 jaren
oud geweest kan zijn, werd in 1857 grootendeels afgebroken: ze was te klein geworden.
De muren waren van mergel en zware ijzerstaven gemetseld. De kerk werd verbreed: het
priesterkoor bleef en de toren werd ingebouwd. Tot aan de galmgaten is deze blijven
staan, doch helaas met een muur van buiten omkleed. Van het oude is niets meer te
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zien. De spits, die men van alle kanten rank ziet oprijzen — hij sluit de lange weg
van Venlo naar Velden zoo mooi af — is toen verhoogd. Op 13 October 1858 werd de
vergrootte en bijna geheel vernieuwe kerk in gebruik genomen, nadat ze daags te voren
door Mgr. J. A. Paredis, Bisschop van Roermond, werd geconsacreerd. De bevolking is
intusschen weer zoo sterk gegroeid, dat de kerk beslist te klein geworden is. De
ZeerEerw. Heer Pastoor J. G. W. Joosten nam het uitstekende initiatief om tot den
bouw van een grooter bedehuis over te gaan. De liefde tot het oude is echter zoo
groot in hem, dat hij èn Priesterkoor èn toren wilde behouden. Het eerste moet echter
geslachtofferd worden, wil men een flinke, ruime kerk krijgen. Is de tegenwoordige 23
bij 14½ meter, de nieuwe wordt 45 bij 20 meter. De toren blijft staan, doch komt aan
den linker-zijgevel. De nieuwe kerk zal n.1. niet meer georiënteerd gebouwd worden,
doch dwars op de as der tegenwoordige. In de toren komt een zij-ingang, waarheen een
trap voert op dezelfde plaats als nu. Met het oog op de restauratie van den toren
wordt de vorm gewijzigd, zoodat het exterieur overeenstemt met de nieuwe kerk, zoowel
wat de architectuur als grijze steenkleur betreft. Na afgekapt te zijn komt er dus
nieuwe steen om en wordt het torenlichaam hooger, zoodat de spits korter wordt, in
betere proportie tot het geheel. De top blijft 37 meter hoog. De hoofdingang der kerk
komt aan het intieme marktpleintje. Het H. Hartbeeld, dat zoo pieus bij het
veertigjarig Priesterschap van den beminden Pastoor Joosten werd opgericht, zal voor
dien ingang komen, in de as der kerk. Het moet daarom verplaatst worden. Men grijpt
deze gelegenheid natuurlijk aan om het een passende architectonische omgeving' te
geven. Aan ir. Jules Kaiser, onder wiens architectuur de kerk wordt gebouwd, is dit
zeer goed toevertrouwd. Zoowel de perspectiefteekening hierbij, als de plattegrond —
waarbij in den hoek een kleine situatie-schets staat in 't 2e blad, doen zien hoe
monumentaal het daar zal staan temidden van dien breeden oprit. Men houde alles
frisch en flink. Struiken en bloemen aan weerszijden op de kleine helling zullen een
mooie natuurlijke omsiering geven. De oprit zelf zal ook reeds het front mooier en
rijker doen worden. Men vreeze niet, dat deze oprit te steil zal zijn: de vloer der
nieuwe kerk komt 80 cM. lager te liggen dan nu. Het interieur der kerk zal grootsch
en ruim zijn. Alleen in de breede middenbeuk zullen de geloovigen hun plaatsen
vinden. De zijbeuken zijn smal gehouden en dienen slechts als processiegangen. Allen
zullen dus op het altaar de H. Handeling kunnen zien en meeleven, zooals dat toch
moet. Moge een zuiver liturgisch altaar deze nog beter doen uitkomen en alie
kerkmeubelen passen bij karakter en stijl dezer moderne kerk in vrij-gothischen stijl
gebouwd, al behoeven daarom de oude rococo-zijaltaartjes niet verwijderd te worden:
die domineeren niet. De middenbeuk krijgt haar karakteristieke vorm door de in
verhouding lage en massale pijlers, waarop zich hoog de slanke kruisgewelven
verheffen. Het interieur wordt uitgevoerd in een zachte gele steen, van het mooie
smalle Vechtformaat, met een plint van zandsteen en een lambrizeering van geel
verglaasden steen. Van Priesterkoor en doopkapel, de twee zoo voorname gedeelten der
kerk, worden de wanden rijker uitgevoerd: een heel hooge plint van gele natuursteen,
de verdere muren en gewelven in blauw verglaasden steen. Het exterieur wordt gebouwd
in grijze steen van hetzelfde slanke Vechtformaat, die het bij het Venlosche
ziekenhuis zoo mooi doet. De kleur dezer kerk zal zich, evenals den vorm ervan,
harmonieus bij het landschap aanpassen, en zoo zal ze een waardige bekroning zijn van
het mooie, goede katholieke Velden.
7 april 1933 Nazi's koopen wapenen
(Van onzen correspondent te Venlo).
De Duitsche Zollfahndung (douane-spionnage-centrale) heeft talrijke spionnen
ontslagen, omdat zij deze menschen niet meer voor haar dienst gebruiken kan.
Nu zwerven deze menschen in het grensgebied rond en trachten op alle mogelijke wijze
hun kost te verdienen. Er zijn er ook die verraad plegen tegen hun vroegere meesters
en niets komt den nazi's meer van pas dan juist dat.
Voor ons zit een vroegere spion van de Zollfahndungstelle Düsseldorf. Hij heeft
enkele jaren met succes gewerkt. Heeft meegewerkt Szymanskl en Schommer ten val te
brengen. Hij zocht uit, op welke dagen beide grootsmokkelaars gewoonlijk met hun
auto's de grens passeerden. Achtervolgde hen vaak. Maakte hun reizen mee naar Luik en
andere Belgische plaatsen, waar zij de wapenen kochten, die zij aan hun
opdrachtgevers, de nazi's in Duitschland, moesten afleveren. De spion meldde
Düsseldorf de komst der auto's en haar gevaarlijke lading. Gewoonlijk werd in
denzelfden nacht de smokkelaar gearresteerd.
"Mit Szymanskl war es damals schwierig", vertelt de spion. Even glijdt een fijne lach
over zijn vermoeid en afgemat gelaat. "Vijfmaal hadden we gemeld, dat hij kwam.
Vijfmaal gelukte het hem met een partij wapenen over de grens te komen. Toen zetten
wij er alles op om hem te arresteeren. Wij hadden ons in verbinding gesteld met een
naziafdeeling nabij Düsseldorf. Van een der "Führer" — die lui zijn dillettanten op
gebied van spionnage — kwamen we den dag te weten, waarop een nieuwe partij zou
aangevoerd worden. Wij waren actief. Het geluk was met ons en Szymanskl liep in de
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val. Jammer was het dat slechts zoo'n kleine partij in beslag genomen werd!"
De spion vertelt nog van andere wapensmokkelaars, welke door het toedoen van spionnen
gearresteerd zijn. De man blijkt een goed geheugen te hebben. Bij controle stelden we
vast, dat alle namen, alle hoeveelheden en alle bizonderheden juist overeenkwamen met
hetgeen wij telkens over deze arrestaties gemeld hebben — en dit op mededeelingen van
het officieele douanebureau.
Hij doet nog meer onthullingen. In den nacht van 5 op 6 Maart, den dag der
rijksdagverkiezingen, werd te Lingsfort een gepantserde smokkelauto aangehouden. De
wagen was het eerst gesignaleerd in de Duitsche grensplaats Geldern. Spionnen hadden
onmiddellijk de Zollfahndungstelle Düsseldorf met de komst van den auto op de hoogte
gebracht. Men wist, dat in den wagen minstens 500 revolvers met munitie verborgen
waren. Ook de Zollfahndungstelle Düsseldorf wist dat. Zij rustte daarom voor het
eerst haar dienstauto's uit met machinegeweren om tegen de smokkelaars met succes te
kunnen optreden. Hoewel men zich hevig moest inspannen had men inderdaad succes. De
gepantserde smokkelauto werd tot stilstand gebracht of beter: hij werd in mekaar
geschoten in de buurt van Lingsfort.
Nu komt het merkwaardige. In plaats dat de Zollfahndungstelle in haar persbericht
melding maakte van deze zeldzame vangst, werd gemeld, dat een gewapende pantserauto
was aangehouden, die — stereotiep als altijd — bleek te bevatten 1000 kg. koffie en
tabak...! Wanneer iemand een kleine voorstelling heeft wat 1000 kg. tabak beteekenen,
dan behoef ik verder niets te zeggen.
Hoe kwam de Zollfahndungstelle erbij zoo'n prachtige aanhouding dermate te
camoufleeren? Dit raadsel was spoedig opgelost. De leverancier wist van de
douanebeambten gedaan te krijgen, dat hij even van de telefoon mocht gebruik maken.
Hij belde een bekende persoonlijkheid uit de nazikringen in Düsseldorf op, die op de
Zollfahndungstelle alles voor mekaar gebracht heeft.
"Waren deze wapenen voor de nazi's?"
"Das ist ja klar! Zij hadden deze wapenen noodig om hun gezag te handhaven, dat zij
pas gekregen hadden. Nu stond de Zollfahndung onder nazi-bewind. Zij moest dus
gehoorzamen. Vandaar is die fabel van de 1000 kg. tabak in de wereld gekomen!"
"Worden thans nog wapenen over de grens gebracht."
"Ik weet pertinent zeker dat in den nacht van 28 Februari op 1 Maart 1000 stuks
wapenen Duitschland zijn binnengevoerd. Deze zijn bij Roermond over de grens gebracht
en waren bestemd voor de gouw Düsseldorf der N.S.D.A.P."
"Koopt de nazipartij deze wapenen zelf?"
"Neen, zoo slim is de partij ook wel. Zij zelf koopt niet. Zij laat dit doen door
middel van een der partijleiders. Deze partijleider stelt zich in verbinding met een
bemiddelaar, een "Mittelsmann" die weer tracht in verbinding te komen met een
Belgischen of Hollandschen leverancier. Gewoonlijk wordt verbinding gezocht met een
Hollandschen leverancier, omdat de Duitschers, vooral de nazi's, er niet veel voor
voelen om rechtstreeks in verbinding te treden met een vroegeren vijand. En dan nog
wel met wapenen! Zij zijn veel te bang, dat zij voor landverraders uitgescholden
worden, wanneer zooiets uitlekt. U moet denken "Deutschland hoch!"
Deze "Mittelsmann" koopt de wapenen. Bij hem worden ze afgeleverd en hij draagt ze
ten slotte over aan de partij, die ze gratis onder haar leden verdeelt.
Thans hangt alles af van de Hollandsche douane. Is deze actief, dan zal het den
nazi's niet gauw gelukken, groote partijen wapenen over de grens te brengen. Zijn de
wapenen éénmaal op Duitsch grondgebied, dan wordt den vervoerder geen haar meer op
het hoofd gekrenkt,'
8 april 1933 Autobotsing.
— Donderdagmiddag heeft op de Rijksweg weer een autobotsing plaats gevonden. De heer
D., slager uit Venlo, komende uit de richting Venlo met zijn luxe auto en de heer v.
D. uit Gennep, komende uit de richting Schandelo met zijn luxe auto, botsten op het
kruispunt bij tramhalte Coppes, doordat zij elkanders signalen te laat gehoord hadden
en het uitzicht ter plaatse zeer belemmerd wordt, tegen elkaar op. Beide auto's
liepen aanzienlijke materieele schade op. Persoonlijke ongevallen kwamen wonder boven
wonder niet voor.
27 april 1933 VELDEN. Gouden huwelijksfeest.
— Onder groote blijken van belangstelling herdacht het echtpaar Coppes-Schreurs op de
Velgart Dinsdag j.l. den dag van hun 50-jarige echtvereeniging. De buurt had voor de
woning van het gouden paar een eereboog opgericht en de omgeving van het huis verder
kwistig met jong groen versierd. In den vroegen morgen weerklonken reeds de
saluutschoten, het feestpaar ter eere. Te circa half negen werden de jubilarissen
onder de vroolijke tonen der Fanfare kerkwaarts gebracht, waar door den Z.Eerw. Hr.
Pastoor een plechtige H. Mis tot dankzegging werd opgedragen.
Des avonds te half zeven bracht de Fanfare nog een serenade, waarbij de President der
Vereeniging het gouden echtpaar in hartelijke bewoordingen feliciteerde en de hoop
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uitsprak, dat over tien jaar een diamanten kroontje hun hoofd zou sieren. Een
familielid dankte namens 't gouden echtpaar voor de bewezen hulde op dezen voor hen
beiden onvergetelijken dag. Gedurende den ganschen dag waren tal van schriftelijke
gelukwenschen binnengekomen en hadden velen van de gelegenheid gebruik gemaakt, het
feestpaar mondeling te komen feliciteeren.
19 juli 1933 RUITER-TOURNOOI TE VELDEN.
Deelname der verschillende Noord-Limburgsche Ruiterclubs.
VOOR VENLO DE EERSTE PRIJS BIJ DE LANDELIJKE PARADE.
Zondag had onder buitengewone belangstelling van het publiek en talrijke deelname van
de zijde van paardensportliefhebbers te Velden Schandelo het aangekondigde
jaarlijksche ruiterfeest plaats georganiseerd door de Ruitervereeniging "Zeldenrust".
Te circa drie uur trok een kleurige stoet van ruim 80 paarden, bereden door sierlijk
uitgedoste ruiters vanaf de tramhalte naar het feestterrein te Schandelo om aldaar
aan een vreedzame kamp deel te nemen.
Verschillende zusterverenigingen uit den omtrek o.m. die uit Venlo, Blerick, America,
Sevenum, Castenray, Grubbenvorst, Melderslo enz. namen aan de feesten deel.
Er heerschte te 4 uur een opgewekte feeststemming toen de Fanfare met enkele flinke
muzieknummers de feestelijkheden opende.
Het terrein was bij den aanvang der wedstrijden in vrij goeden staat, alhoewel het
wegens de hevige regenbuien der laatste dagen eenigszins drassig was. Vooral op de
bochten ondervonden de ruiters hiervan wel eenige hinder.
De toekenning der prijzen geschiedde als volgt:
Dogcar of tonneau rijden lichte paarden: 1e prijs Litjens, Horst; 2e prijs Sonnemans,
Sevenum; 3e prijs Jacobs, Venlo.
Dogcar rijden zware paarden: 1e prijs Wienen, Sevenum; 2e prijs Boonen, Velden; 3e
prijs Wed. Leupers, Velden.
Landelijke parade: 1e prijs Ruiterclub, Venlo; 2e prijs Ruiterclub, Sevenum.
Draven zware paarden: 1e prijs Vullings, Horst; 2e prijs Wienen, Sevenum; 3e prijs
Friesen, Castenray.
Draven lichte paarden: 1e prijs Rambaghs, Castenray; 2e prijs Joosten, Blerick, 3e
prijs Hendriks, Venlo.
Rennen zware, paarden: 1e prijs Vullinghs, Horst; 2e prijs Cox Grubbenvorst; 3e prijs
A. Seelen, Venlo.
Rennen lichte paarden: 1e prijs Sonnemans, Sevenum; 2e prijs Strijbosch, Castenray;
3e prijs A. Faessen, Venlo.
Bij de landelijke parade kon men constateeren, wat door training bereikt kon worden.
De winnaars van dit nummer verwierven een dankbaar applaus van het publiek. Speciaal
de Venlosche Ruiterclub dwong door haar keurig rijden ieders bewondering af. Het was
echter wel bepaald jammer, dat te circa 7 uur een hevige stortregen zich ontlastte,
die de renbaan in een modderplas herschiep, zoodat het laatste gedeelte van het
programma tot aller teleurstelling werd afgelast. Ter opluistering was de heer
Gabriëls uit Arcen met enkele renpaarden uit zijn stallen op het terrein aanwezig,
maar wij konden de prestaties hiervan niet bewonderen wegens de stortregen, die als
spelbreker optrad. Ook het hindernisrennen, hoogspringen enz. konden geen doorgang
vinden. Ondanks deze teleurstellingen kan de ruitervereeniging "Zeldenrust" met
voldoening op deze feestdag terugzien.
7 oktober 1933 VELDKRUIS BIJ KLEIN VINK OPGERICHT.
PLECHTIGE INZEGENING DOOR Z. HOOGW. EXC. EMANUEL HAENESCH.
Te Klein-Vink bij Arcen, aan den Rijksweg Venlo—Nijmegen, heeft de plechtige
inzegening plaats gehad van het nieuwe veld- of wegkruis. In processie trokken de
Eerw. Paters, Fraters en Broeders van het Missiehuis St. Paul, de Z. E. Rector en
Broeders van het klooster Mater Dolorosa, met de scholieren van het Juvenaat St.
Jozef naar het kruis. In hun midden Z. Hoogw. Exc. Mgr. Emanuel Haenesch, Vicaris van
Ambaba Zuid-Afrika, die de inzegening verrichten zou. Bij het met bloemen versierde
kruis gekomen, werden eenige liederen gezongen door de eerw. Paters-seminaristen.
Monseigneur had inmiddels op den verhoogden sokkel van den kruissteen plaats genomen
en sprak allereerst over de beteekenis van het kruis. Hij prees het Limburgsche volk
om zijn diepen godsdienstzin, uit wier midden een vereeniging gevormd is, met het
doel veldkruizen te planten. Hij dankte de initiatiefnemers en medewerkers voor dit
grootsche werk. De plek waar dit statige kruis zich verheft, is met Goddelijke
Voorzienigheid gekozen. Nabij het groote Missiehuis waar tal van jonge krachten
worden opgeleid om straks in het groote uitgestrekte vicariaat van Mgr. nieuwe velden missiekruizen te planten. Onder het kruis op Golgotha stonden drie groepen van
menschen. Deze groepen van menschen zijn tot op heden blijven voortbestaan: zij die
het kruis liefhebben, dragen en volgen; zij die het kruis wel erkennen, doch wier
wereldsche beslommeringen hen steeds verder en verder van het kruis verwijderen; en
zij die het kruis haten en vervolgen. Terug tot Christus en het kruis, geeft den

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen

1315

1320

1325

1330

1335

1340

1345

1350

1355

1360

1365

1370

1375

mensch nieuwen levensmoed en hulp in deze moeilijke tijd. Hierna verrichtte
Monsigneur de heilige inwijding. Ondertusschen werd door de Fraters het lied "Das
Kreuz" gezongen, waarna de scholieren van het Juvenaat hunne gezangen aansloten. In
processie trokken allen daarna terug. 's Anderen daags is Mgr. E. Haenesch met nog
eenige broeders naar Rotterdam vertrokken om per s.s. Nyasza der Hamburg—Afrika-lijn
naar zijn Heimat in het zwarte werelddeel Umbaba, zooals Mgr. dat noemde, terug te
keeren.
14 mei 1934 ERNSTIG AUTO-ONGELUK.
Moeder en drie kinderen gewond. In den afgeloopen nacht te circa half een heeft op de
Rijksweg juist bij de grensscheiding Venlo—Velden een ernstig auto-ongeluk plaats
gehad. Dhr. Geurts uit Schandelo kwam met zijn luxe-auto uit de richting Venlo, toen
uit de tegenovergestelde richting een andere luxe-auto naderde. Vermoedelijk doordat
de auto, die uit de richting Velden naderde, de lichten niet genoeg gedempt heeft,
werd dhr. Geurts verblind en reed hij tegen een langs den weg staande boom. In de
auto zat behalve dhr. Geurts de echtgenoote van dhr. van den Berg uit Velden met
zeven harer kinderen. Drie der kinderen, alsmede de "moeder, kregen arm- en
beenverwondingen. Een der kinderen liep een hersenschudding op. De chauffeur en de
andere kinderen kwamen met den schrik vrij. Dr. Paulussen en later dr. Thielen
verleenden de eerste geneeskundige hulp. De auto van dhr. Geurts werd zwaar
beschadigd.
24 juli 1934 Eerste H. Mis van Pater Leo Steegh.
Tevens de Eerste H. Mis in de nieuwe Parochiekerk van den H. Andreas te Velden.
Reeds vroeg in den morgen wapperde de vaderlandsche driekleur van den slanken toren
der nieuwe St. Andreaskerk, ten teeken, dat Velden haar reeks van Juli-feesten zou
voortzetten. Pater Leo Steegh van de Congregatie der Paters van 't H. Hart, verleden
Zondag door Mgr. Bux tot priester gewijd, droeg zijn eerste plechtige Hoogmis op in
de nieuwe parochiekerk van zijn geboortedorp, een eer te meer, nu de pas gewijde
Pater de eerste H. Mis mocht opdragen in genoemde kerk, een voorrecht dat weinig
neomisten te beurt valt. Tegen half tien had zich een drom van kijklustigen verzameld
op 't kruispunt aan de tramhalte, bij den prachtig versierden boog, waar door de
neomist spoedig zijn joyeuse entrée zou houden in 't sierlijk getooide dorp. Het
fanfarekorps in haar schitterende nieuwe uniformen stelde zich reeds op, om haar
steeds gewaardeerde medewerking te verleenen.
Uit de richting Schandelo naderden over den stoffigen weg langzaam de auto's met
neomist, familie en genoodigden. De beierende klokken jubelden haar vreugdetonen over
de verzamelde menigte ten teeken dat de plechtigheid zou beginnen. Inmiddels
arriveerden de eerw. heeren geestelijken, voorafgegaan door 'n aantal sierlijk
uitgedoste misdienaars, die den nieuwgewijden Pater naar de nieuwe kerk zouden
vergezellen. Nadat genoemde groep den neomist had verwelkomd, zette de zich inmiddels
geformeerde stoet onder de blijde tonen der fanfare in beweging. Begunstigd door het
prachtige zomerweer ging het door den met witte en gele bloemen versierden eereboog
over de aan weerszijden pepavoiseerde straat de kom van 't dorp binnen, waar van alle
huizen de vlaggen wapperden in den zonnigen morgen. Voor den ingang der kerk werd
door een bruidje een toepasselijk gedicht voorgedragen waarna de stoet de feestelijk
versierde kerk binnentrad. 't merkelijk Zangkoor stond hier reeds opgesteld en
machtig klonk 't vierstemmige: Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft. Hierna
beklom de zeereerw. heer Pastoor Joosten 't spreekgestoelte en sprak enkele
hartelijke woorden van gelukwensch tot den neomist, familie en parochianen. Hij
noemde het een uitzonderlijke eer en buitengewoon voorrecht om als pasgewijd
priester, de eerste H. Mis in deze nieuwe kerk te mogen opdragen. De nieuwe Pater
werd vervolgens gekleed met de kerkelijke gewaden en 'n teeken met 't nieuwe
koorklokje was 't sein, dat de groote plechtigheid een aanvang ging nemen. Pater
Steegh werd geassisteerd door een tweetal Congregatie-genooten, terwijl de zeer eerw.
heer Pastoor fungeerde als presbyterassistens. De weleerw. heer kapelaan Meys, leidde
buitengewoon keurig 't achttal speciaal voor deze plechtigheid opgeleide koorknapen.
't Zangkoor voerde verdienstelijk de veranderlijke gezangen van den 9en Zondag na
Pinksteren uit alsmede de klankvolle Missa Frederici van Gruber. Na 't Evangelie werd
door een der Congregatie-genooten van den neomist de feestpredicatie gehouden. In
goedgekozen woorden schetste de gewijde redenaar de hooge waarde van 't
Priesterschap. Hierna werd het H. Misoffer weer voortgezet en volgden allen weer met
groote aandacht de stichtende plechtigheid in de stemmige kerk. Tot slot zong het
koor na de Hoogmis een 3-stemmige Priester-Cantate. Klokslag 12 uur zette de auto's
zich weer in beweging, toegejuicht door 'n dubbele haag van kijklustigen ging de file
van auto's Schandelo-waarts. In den namiddag werd er door de fanfare nog een serenade
gebracht aan Pater Steegh. De heer Linssen, voorzitter der vereeniging sprak enkele
woorden van hulde namens het korps, waarna de toegesprokene het woord nam en heel de
parochie Velden dankte voor de eer hem bewezen en de moeiten die allen zich getroost
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hadden om dezen dag te maken tot den schoonsten van zijn leven. En thans maakt Velden
zich weer op om a.s. Zondag voor de 2e maal in 1934 een van zijn zonen nl. Jozef
Kroonenberghs van de orde der Paters Augustijnen zoo feestelijk mogelijk ten altare
te begeleiden.
28 juli 1934 Wordt gevraagd voor terstond een meisje van 14—17 jaar
voor alle boerenwerk. J. Nilissen, Kerkenhof, Velden, Velgert 260. 3249
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19 oktober 1934 [...] Afgewezen worden, met het oog op de financiën
dezer gemeente, de subsidies gevraagd door de Stichting het Limburgsche Landschap en
de Stierhouderij "De Toekomst" te Velden; ook de door_ de N.V. Maasbuurtspoorweg
gevraagde extra-subsidie van f500 wordt afgewezen. [...]
Bij de rondvraag wordt gewezen op noodzakelijke vernieuwing der deuren van het
brandspuithuisje te Schandelo en verbetering van drinkwatervoorziening in de
veldwachterswoning te Velden. [...]
VELDEN. Landbouwcursus. — Dinsdagavond j.1. werd alhier de landbouwcursus der Jonge
Boeren geopend. Aanwezig waren de zeer eerw. heer Pastoor, alsmede de besturen, 't
Aantal cursisten bedraagt 23, terwijl de lessen worden gegeven door 't hoofd der
school den heer J. Kroonenberg alhier.
Ziekenfonds opgericht.
— De zoo lang besproken plannen voor een op te richten Ziekenfonds zijn Woensdagavond
in vervulling gegaan. Omstreeks 7 uur opent de weleerw heer Kapelaan de vergadering,
welke zeer druk is bezocht, met den chr. groet en heet allen welkom. In 't kort wordt
dan even reglement bezien, waarmede de meerderheid zich kon vereenigen, terwijl
diverse verbeteringen in 't vooruitzicht worden gesteld, wanneer de zaak eenigen tijd
heeft gefunctionneerd. Na nog even 't doel en 't nut van dit fonds te hebben
gememoreerd, treden velen naar voren om zich als lid op te geven, zoo dat de weleerw.
heer Kapelaan handen tekort komt en hulp moet ingeroepen worden. Na telling blijken
al direct 196 leden te zijn ingeschreven, terwijl heden nog een 10-tal zich hebben
aangemeld, zoodat dit fonds begint met ruim 200 leden, voorwaar een prachtig succes.
Vooral zeer vele gegoede burgers zijn ingeschreven, zoodoende begrijpende, dat
hoofdmotief van dit fonds: "daadkrachtige naastenliefde" voorop is gesteld. Wegens 't
vergevorderde uur wordt de bestuursverkiezing uitgesteld tot de volgende vergadering
op Dinsdag 30 Oct. a.s. Tot 1 Nov. bestaat nog gelegenheid zich als lid te doen
inschrijven tegen inleggeld van 10 cent, na dien tijd a 50 cent, bij den weleerw.
heer Kapelaan, alhier.
27 oktober 1934 Schouder gebroken.
— Terwijl de knecht van den heer G. uit Schandelo met paard en wagen bezig was, trok
het paard ineens aan, zoodat hij tegen een zwaren balk werd geslingerd. Op dokters
advies werd hij naar het ziekenhuis overgebracht, waar een ernstige schouderbreuk
werd geconstateerd.
24 december 1934 Wilde zwijnen.
— Door eenige bewoners uit Schandelo werden gisteren een paar wilde zwijnen ontdekt.
Ofschoon eenige jagers er direct op uit trokken en somwijlen ook de dieren in 't oog
kregen, mocht 't hun echter niet gelukken de zwijnen onder schot te krijgen, zoodat
men zich hiermede nog enkele dagen kan amuseeren.
7 januari 1935 Overgeplaatst.
— Met ingang van 1 Febr. a.s. is naar de standplaats Roosendaal overgeplaatst dhr. S.
Pietsersma [Pietersma], Ontvanger van het Grenskantoor Lingsfort alhier, welke vele
jaren hier deze betrekking heeft vervuld.
30 maart 1935 VALSCHE 5 MARKSTUKKEN Een arrestatie te Venlo.
Gistermiddag werd door de marechaussee te Venlo de 25-jarige A. G. te Schandelo
gearresteerd, terwijl deze bij een bankinstelling een 26-tal valsche muntstukken van
5 Mark trachtte in te wisselen. De man werd in de marechausseekazerne ingesloten.
Vermoed wordt dat de aangehoudene deel uitmaakt van een reeds lang gezochte valsche
muntersbende. In samenwerking met de Duitsche politieautoriteiten wordt thans een
uitgebreid onderzoek ingesteld.
30 maart 1935 Valsche marken in Limburg.
Man bij wisselen aangehouden.
Vrijdagmiddag vervoegde zich aan het wisselkantoor van een reisbureau de ongeveer 25jarige A. G. uit het gehucht Schandelo onder de gemeente Arcen en Velden, die zes en
twintig valsche vijfmarkstukken ter inwisseling aanbood.
De kassier had spoedig ontdekt, dat de markstukken, die opvallend slecht waren
nagemaakt, valsch waren. Hij stelde onmiddellijk de politie van het voorgevallene in
kennis en weldra waren enkele rechercheurs op het kantoor, waar de man intusschen was
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opgehouden, aanwezig. G. werd hierna gearresteerd, terwijl het valsche Duitsche geld
in beslag werd genomen. Bij zijn verhoor verklaarde G., in wiens ouderlijke woning te
Schandelo een handel in koloniale waren wordt gedreven, dat hij het inbeslaggenomen
geld moest omwisselen voor een broer, die het thuis in zijn winkel van Duitschers,
die koffie hadden gekocht, in betaling zou hebben aangenomen. Hij beweerde niet te
weten, dat het geld valsch was.
Ondanks deze verklaring is de man voorloopig in de marechaussee-kazerne te Venlo in
verzekerde bewaring gesteld. Het Duitsche bureau voor falsificaties is van een en
ander op de hoogte gesteld, zoodat overkomst van een Duitschen expert wordt verwacht,
ten einde naar de herkomst van het valsche geld een onderzoek in te stellen.
In dit verband herinneren we er aan, dat sedert jaren in de Duitsche grensstreek bij
herhaling valsche markstukken in omloop worden gebracht. Ruim een jaar geleden werd
een zeer goed geoutilleerde munterswerkplaats ontdekt nabij de Duitsche grens, op
Limburgsch grondgebied onder Arcen in een grenswoning, welke door een Pool was
bewoond, terwijl destijds ook op Duitsch grondgebied in de nabijheid der grens een
valsche munterswerkplaats werd ontdekt in een kippenhok. Alhoewel de personen, die
zich met deze laatste valschmunterij onledig hielden werden gearresteerd, houdt de
circulatie van valsch Duitsch geld in de grensstreek nog steeds aan en komen bij de
politie herhaaldelijk klachten binnen van personen, die valsch geld in betaling
hebben genomen, zoodat het vermoeden is gewettigd, dat in de grensstreek nog geheime
plaatsen, alwaar valsch Duitsch geld wordt vervaardigd, aanwezig moeten zijn. De
marechaussee's der Brigade alhier onder wier bewakingskring de gemeente Arcen en
Velden ressorteert stellen aan deze zijde der grens een uitgebreid onderzoek in.
31 maart 1935 OP ZOEK NAAR DE DADERS
Bij het onderzoek inzake het geval van het in omloop brengen van valsche Duitsche
vijfmark-stukken, waarvan reeds melding werd gemaakt, is gebleken, dat de verklaring
van den verdachten 25-jarigen jongeman uit Schandelo op waarheid berust. Twee
Duitschers hebben nl. in den winkel in koloniale waren te zijnen huize 150 kg koffie
besteld. Den volgenden morgen is deze partij aan de grens afgeleverd en de jongeman
werd toen betaald met 26 valsche Duitsche vijf-markstukken. Men is thans op zoek naar
de koopers van de koffie. De verdachte jongeman is in vrijheid gesteld.
25 mei 1935 HAUS ENTE - ARCEN (Lingsfort)
Hiermede brengt ondergeteekende ter kennis, dat hij het mooie buitenverblijf "Haus
Ente", weer heeft overgenomen. Geheel gemoderniseerd wordt het op Zondag 26 Mei
opnieuw geopend. Beleefd aanbevelend G. MATTISSEN - ARCEN
2 juli 1935 Bekanntmachung.
Die Ehe wollen miteinander eingehen: der Handlungsgehilfe Josef Gerhard Petry,
wohnhaft in Straelen Mühlenslrasse 5, und die berufslose Anna Christine Roosen,
wohnhaft in Arcen, Lingsforterweg 152. Der Standesbeamte Straelen den 28 Juni 1935.
In Vetretung Panhuysen
STRAELEN, den 28 Juni 1935
8 juli 1935 Ernstig motorongeluk onder Velden
TWEE DOODEN EN EEN ZWAAR GEWONDE.
Zaterdagavond heeft op den rijksweg Nijmegen —Venlo onder de gemeente Arcen en
Velden, ter hoogte van het postkantoor te Velden, een ernstig motorongeluk plaats
gehad.
Bij het oversteken van den Rijksweg is de 72-jarige timmerman J. Clabbers uit Velden
door een motorrijtuig, bestuurd door den 27-jarigen mijnwerker R. Glaser uit Brunssum
aangereden. De bejaarde man liep ernstige inwendige kneuzingen op en is op weg naar
het ziekenhuis overleden. De mijnwerker Glaser bekwam een ernstige schedelfractuur en
werd in zorgwekkenden toestand naar het St. Josephziekenhuis te Venlo vervoerd,
alwaar hij Zondagmiddag aan de bekomen verwondingen is bezweken. De 20-jarige Mej. A.
Jüritsch, eveneens uit Brunssum afkomstig, die öp de duo was gezeten, liep een
dubbele beenfractuur en gapende hoofdwonde op. In bewusteloozen toestand is ook deze
dame naar het ziekenhuis vervoerd. Haar toestand was Zondagavond nog ernstig.
Omstreeks 9 uur Zaterdagavond bevond de bejaarde timmerman zich op weg naar zjjn
zoon, die een aan genoemden Rijksweg gelegen winkelhuis bewoont. Tegenover de woning
van zijn zoon stak de grijsaard, die bovendien doof is, zonder achtte slaan op het
verkeer, den drukken verkeersweg over. Op hetzelfde oogenblik naderde uit de richting
Nijmegen met een snelheid van ongeveer 70 K.M. de motorrijder Glaser met een zware
Norton motor, terwijl Mej. A. Jüritsch op de duo zat. Op het laatste oogenblik zag dc
oude man het gevaar in, hij aarzelde een oogenblik en liep toen door. In volle vaart
reed de motorrijder den ouden man aan. Deze werd tegen den grond gesmakt, terwijl de
motorrijder ongeveer 10 meter verder tegen een boom terzijde van den weg werd
geslingerd. De duorijdster kwam nog iets verder tegen den muur van een huis terecht.
Onmiddellijk snelden omwonenden toe. Het bleek, dat de gewonden, die allen hevig
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bloeddeip er ernstig aan toe waren. Het bejaarde slachtoffer werd inde woning van
zijn zoon binnengedragen. Onmiddellijk werden geneeskundige en geestelijke hulp
ontboden. Pastoor Joosten en Kapelaan Meijs uit Velden waren spoedig ter plaatse en
verleenden geestelijken bijstand, terwijl ook de doktoren Thielen uit Arcen en
Poulussen uit Venlo weldra op de plaats van het noodlottig,ongeval arriveerden. Na
voorloopig verbonden te zijn, zijnde drie slachtoffers in bewusteloozen toestand naar
het St. Josephziekenhuis te Venlo overgebracht. Bij aankomst aldaar bleek de
timmerman Clabbers reeds te zijn overleden. In zorgwekkenden toestand werden de heide
andere slachtoffers het ziekenhuis binnengedragen. Zonder tot bewustzijn te zjjn
gekomen is ook de mijnwerker Glaser Zondagmiddag omstreeks 1 uur overleden. Naar wij
bij informatie in het ziekenhuis vernamen was de toestand van Mej. Jüritsch
Zondagavond nog zeer zorgwekkend. De gemeentepolitie uit Velden en de marechaussee’s
uit Venlo hebben van het ongeval proces-verbaal opgemaakt. Het noodlottig ongeval
bracht in het anders zoo rustige Maasdorpje een groote opschudding. Op de plek van
het ongeval stonden de dorpsbewoners Zondagmorgen het gebeurde, waarbij een hunner
oudste ingezetenen het leven verloor, nog drukte bespreken. Het motorrijwiel,
waarmede het ongeval plaats vond, werd slechts licht beschadigd.
6 augustus 1935 VELDEN. Plechtige Eerste H. Mis Pater Elias Theelen O.C.
— Nog is het jubelend gebeier niet uit de lucht, of Velden ziet zich weer voor de
groote eer geplaatst, een harer nieuwe priesterzonen naar 't altaar Gods te mogen
geleiden, ditmaal den W. Eerw. Pater Elias Theelen van de Orde der Carmelieten, die
't aantal priesters, die het kleine Velden reeds geschonken heeft, tot negen doet
stijgen. Reeds weken en weken is men bezig geweest, dit feest voor den Neomist tot
een onvergetelijk te maken, waarin men dan ook wondervol is gaslaagd, want door een
dergelijke versiering, met elf eerebogen, des avonds feeerijk verlicht, aan te
brengen, had men ongetwijfeld den jongen priester geen grooter eer en vreugde kunnen
verschaffen, en de gevoelens der buurtbewoners niet beter kunnen vertolken. Om kwart
voor tien werd de neomist, vergezeld van zijn grijze vader en familie, aan huis
afgehaald door Geestelijkheid, bruidjes, buurtbewoners en fanfare, en werd hij reeds
terstond verwelkomd door twee maagden, waarop de jonge priester zijn priesterlijken
zegen schonk. Aan de kerk werd hij nogmaals verwelkomd door twee bruidjes, terwijl in
de kerk door het Zangkoor een machtig driestemmig "Tu es sacerdos" van v. Schaik den
jongen priester werd toegezongen. Vervolgens sprak de Z.Eerw. Heer Pastoor een
gelukwensch tot den Neomist en familie. Dan werd een aanvang gemaakt met de H.
Diensten. Als presbyter-assistens fungeerde Pastoor Joosten, als diaken de W. Eerw.
Pater J. Linssen S.S.S., als sub-diaken de W.E. Pater J. Kronenberghs O.E.S.A., en
als ceremoniarius de W.E. Frater L. Linssen S.C.J., alle 3 dorpsgenooten van den
Neomist. Door het knapen- en mannenkoor werd de plechtige tweestemmige "Missae St.
Antonii de Padua" van Janssen gezongen. De feestpredicatie werd gehouden door den
W.Eerw. Pater Herman Joseph Denteneer O.C., die op indrukwekkende wijze de heiligheid
en waardigheid van het H. Priesterschap deed uitkomen. Na de H. Mis werd door het
koor een jubelend vierstemmig "Hic est sacerdos" van M. Mosmans uitgevoerd en was
deze plechtigheid mede door de prachtige versiering in de kerk, alsook door de op
zeer verdienstelijke wijze uitgevoerde zang, voor allen een onvergetelijke geworden.
Vervolgens toog men huiswaarts, alwaar weer door meerdere bruidjes verzen werden
gedeclameerd en bloemen aangeboden. Namens de buurtbewoners vertolkte dhr. J.
Clabbers in een kort, doch hartelijk woord de gevoelens der omwonenden. Spr. dankte
voor het geluk, dat ook zij een priester in hun midden hebben. Ten zeerste geroerd
sprak dan de jonge priester, na op de eerste plaats God te hebben bedankt alsmede
zijn grijze vader, vooral de Z.Eerw. Heer Pastoor, voor de vele moeite en offers,
voor hem gebracht. Des avonds werd de Neomist door de Fanfare een serenade gebracht.
Bij monde van wethouder van den Hombergh werd hij dan gecomplimenteerd. De jonge
priester dankte voor dit eerbewijs en beloofde de Fanfare in zijn gebed niet te
vergeten. Nog lang in den avond heerschte er groote vreugde in het dorp. Velden heeft
weer op ondubbelzinnige wijze getoond, zijn priesters te kunnen eeren.
21 augustus 1935 Verkeerstelling.
— Op den van provinciaal belang verklaarden weg, loopende vanaf het dorp Arcen naar
de Rijksgrens aan den Lingsfort wordt momenteel eene verkeerstelling gehouden, welke
echter geen verband houdt met de plannen tot verbetering hiervan. De verbetering met
asphalt-beton, waartoe bereids door den Raad werd besloten, zal afgezien van den
uitslag der telling, binnenkort ter hand worden genomen. Op Zaterdag j.1. bedroeg de
uitslag der gehouden telling tusschen 6 uur v.m. en 8 uur nam.! Bespannen voertuigen
voor vrachtvervoer 22; personenauto's 38, op Zondag 36; autobus1; vrachtauto's 28;
motorrijwielen 12, op Zondag 10; rijwielen 498, op Zondag 692; handkruiwagens,
hondenkarren, enz 38, op Zondag 19; voetgangers 274, op Zondag 331.
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26 augustus 1935 FEL WOEDT NOG HET VUUR IN HET VEEN.
De brand in de Noord-Limburgsch Duitsche grensstreek verwoestte reeds 40 H.A.
(Van onzen correspondent). VENLO, 24 Aug.
— De veenbrand, die reeds enkele dagen in de Noord-Limburgsch-Duitsche grensstreek
woedt, is nog steeds niet bedwongen. Vóór de bekenverbetering in deze streken waren
de veengronden veel drassiger dan tegenwoordig, en daardoor ook minder brandbaar. Na
de langdurige droogteperiode zijn deze beken zoo goed als uitgedroogd, waardoor
groote uitgestrekte veengronden droogliggen. De veenlaag is hier op sommige plaatsen
tamelijk diep, zoodat de brand hier en daar zelfs meer dan een meter diep onder den
grond woekert. Aan blusschen valt onder deze omstandigheden dan ook niet te denken.
Dag en nacht bewaken rijks- en gemeentepolitie de brandende terreinen en de omgeving,
om onmiddellijk als de vlammen aan de oppervlakte komen en dan over de dorre gras- en
heidevelden voortjagen, te kunnen ingrijpen. Ook de vrijwillige brandweercorpsen uit
de Duitsche grensstreek en de arbeiders uit de werkverschaffing der Noord-Limburgsche
dorpjes Velden en Arcen zijn dag en nacht in de weer om den vuurwolf te bedwingen.
Vooral in het gehucht Schandeloo in de onmiddellijke nabijheid der Duitsche grens,
woedt het vuur hevig. Ook op het aangrenzende Duitsche grondgebied gaat de vuurwolf
hevig te keer. Uitgestrekte perceelen heidegrond zijn reeds zwart geroosterd. Vooral
langs de spoorlijn naar Krefeld kent het alles vernielende vuur geen grenzen. Hier is
de veenbrand op het oogenblik wel het ergst. Op grooten afstand is de scherpe
brandlucht merkbaar.
19 oktober 1935 Oefening Luchtbescherming.
— Voor de in de namiddag van Zaterdag 26 October a.s. boven Limburg te houden
oefeningen van den Luchtbeschermingsdienst zullen in deze gemeente de volgende
maatregelen worden genomen. De straatverlichting in de dorp Arcen, Lomm, Schandelo en
Velden, zal niet ontstoken worden dan na afloop der oefening te omstreeks half zeven.
[...]
24 oktober 1935 LANDELIJKE IDYLLE.
Het matte licht van een vroegen wintermorgen lag over het zaaltje — over de daken lag
de witte rijp en overal waren teekenen van het seizoen te bekennen, zoodat het binnen
in het zaaltje, waar de hooge kachel van de warmte glom, reeds genoegelijk verwijlen
was. In deze vroeg-wintersche sfeer trad een clan Veldenaren aan, of juister gezegd,
ze kwamen uit het gehucht Schandelo, en nu wilden we allen wel eens weten wat deze
heeren, wier gehucht reeds een verwijt aan boosheid beteekent, gedaan of mogelijk
niét gedaan hadden.
Men zal niet te snel oordeelen, wanneer men een aantal lieden uit één buurt voor de
kadi aantreft. Want heel achteraf blijkt met zelden, dat de schuldige van den dag
niet meer schuld draagt dan de heeren. die hun genoegen hebben gevonden in het spelen
van getuige. Alleen zijn zij misschien wat slimmer geweest, of hebben zij dankbaar
gebruik gemaakt van "het juiste moment", een omstandigheid, waarnaar het slachtoffer
wellicht tevergeefs uitkeek
Lieden van 't land knauwen soms op iets verschrikkelijks; zij zijn in staat om
plannen, te smeden, ten einde één hunner gemeenschappelijk aan de galg te helpen, en
zij vergeten daarbij, dat de vrede een onmisbaar element is in de samenleving. De
stad stelt zich gemeenlijk die verhouding wat al te gekleurd of al te vredelievend
voor — wanneer de stad naar buiten trekt en zich in de vrije natuur tusschen wiegende
graanakkers en dennebosschen ophoudt, dan ziet zij in den naderenden landman, die
omgeven door den vrede van de natuur, over een smal paadje gaat, het beeld van den
hemel. En, wanneer dezelfde stadsmensch zoo nu en dan eens naar dit zaaltje kwam
luisteren, zou hij voor goed twijfelen aan de waarde van den Volkenbond, want een
heele stam kan zóó hopeloos met elkaar overhoop liggen, dat men zich een rustend
kanon niet kan voorstellen
Ik wil niet zeggen, dat deze idylle uit Schandeloo geheel volgens bovenstaand recept
is, maar er bleek dan toch oneenigheid te bestaan — en een oneenigheid, die niet tot
het object, een fazant, beperkt bleef. Het werd er niet bij verteld, doch in de zaal
zweefde het ontzettende woord "veete" en dit maakte de stemming eenigszins
gereserveerd. Een Schandeloër dan zou in het veld een fazant geschoten hebben, gedood
en bemachtigd, luidde de verdenking, en wel op 30 September van dit jaar, toen de
jacht op dit gevogelte reeds taboe was verklaard.
Hoe het nu precies in elkaar zat, bleef in de verte zweven, maar de rijksveldwachter
werd in den arm genomen en die moest den dader maar eens op de bon slingeren.
En zoo geschiedde het dat Schandelo dezen morgen naar het zaaltje afgevaardigd werd.
Langzaam ontknoopte zich het geval, d.w.z. we kregen te hooren, dat er méér achter
zat, al konden we met ons getraind combinatievermogen de landelijke legplaatjes niet
geheel aan elkaar leggen.
Als poging om den vroegtijdigen dood van de fazant voor het slachtoffer te bezwaren,
steeg van voor de balie het verwijt op, dat er ook wel eens een kraai was geschoten,
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maar de twist raakte als in een kluwen, toen verteld werd, dat in de buurt een
dochter was getrouwd en dat er menschen op die bruiloft geweest waren.
De vraag, die tenslotte van meer interesse was dan de rest, was voor ons: wat heeft
een doode fazant te maken met een gezellige bruiloft in Schandeloo? Er werd in dit
verband wel zoo men dat noemt op den korf gestooten, maar verder bleef het geheim van
het land bestaan.
Toen kwam de politieman die zich in deze idylle gewaagd had, en hij trachtte zijn
eenmaal begonnen werk tot een goed einde te brengen.
Of er ook gestroopt wordt, vroeg de rechter.
— Heel Schandeloo stroopt, sprak de politieman en daarmede maakte hij den verdediger
om zoo te zeggen wakker, die op deze uitlating dan wel eens wou vernemen of deze man,
zijn cliënt, ook als een strooper bekend stond...
Feitelijk was deze vraag overbodig, want waar de politieman geen Schandeloër vrij van
de zonde van stroopen genoemd had, daar behoefde men niet meer over de onschuld van
één hunner te twisten.
Maar de veldwachter schrok misschien een beetje voor zijn eigen moed om de heele
bevolking over één kam te scheren.
— Nee, zei hij toen, dat nou niet. Toen was de verdediger weer gerust. De balie
noemde het gansche geval niet sympathiek — er zaten te veel haken en oogen aan,
terwijl men niet met absolute zekerheid te weten kon komen óf de delinquent de fazant
— want daar ging het nog altijd om — geschoten had. Wel was er een schot gevallen,
maar zeg maar eens wie schoot, als de heele buurt, volgens den politieman, ervoor in
staat is. Zoo kwam het, dat de ambtenaar, die prikkelende gevoeligheden wilde
ontwijken en die» inderdaad ook zorgen blijkt te hebben voor het gehoud of het
herstel van den vrede ten plattelande, vrijspraak eischte. De rechter hield de
gunning nog veertien dagen vast, maar dat is slechts eerbiedwaardige traditie. Want
de Schandeloër gaat niet naar de galg!
19 november 1935 ZWARE BOERDERIJBRAND TE VELDEN.
Hoeve door het vuur vernietigd.
TWEE KINDEREN MET MOEITE GERED.
Geld en geldswaardige papieren verbrand.
Maandagavond te ongeveer 6 uur werd de buurtschap Hasselt, gelegen onder de gemeente
Velden, plotseling opgeschrikt door een uitslaande brand in de groote boerderij van
J. Willemsen. In allerijl snelden de buurtbewoners naar de bedreigde hoeve.
Het bleek dat de brand was uitgebroken in de stallen welke aan de woning der
boerderij zijn vastgebouwd. In de aanwezige voorraad hooi en andere voedingsartikelen
vond het vuur gretig voedsel. De vlammen sloegen van alle kanten uit het gebouw.
In het gedeelte van het woonhuis, dat boven de stallingen gebouwd was, sliepen een
tweetal kinderen van den eigenaar. Een bewijs voor de groote snelheid, waarmede het
vuur zich uitbreidde, is wel het feit, dat men de kleinen slechts met moeite uit de
vlammenzee kon redden. Het bedje van een der kinderen was reeds aan 't branden.
Ondertusschen was men er ook in geslaagd het vee los te maken en uit de stallingen te
drijven. Het vuur dat in zijn groote hevigheid niet te temperen was, tastte weldra
het geheele woonhuis aan. Met vereende krachten sleepte men zooveel mogelijk de
inboedel naar buiten.
Hoewel de brandweren van Velden, Schandelo en Arcen met alle kracht werkte, kon men
het woonhuis niet behouden. Wel gelukte het hun, mede door de gunstige windrichting,
een van de brandende hoeve losstaande schuur aan het vernietigende vuur te ontrukken.
Men deelde ons nog mede, dat een portefeuille, die een bedrag van ruim f200 bevatte,
in het vuur gebleven was. Dit geld was de opbrengst van den verkoop van eenig vee,
dat de eigenaar 's morgens nog ontvangen had. Ook de bezittingen van een inwonende
broer van dhr. Willemsen, konden niet meer uit het vuur gered worden. Zijn kleeren,
geld en papieren bleven in de vlammen. De heer Willemsen zelf was verzekerd, zijn
broer echter niet.
De huiskapel van Mgr. Willemsen, een familielid van den eigenaar der hoeve, die een
uitbouw vormde van de hoeve, wist men eveneens nog te behouden. Deze kapel was
tijdens het verblijf van Mgr. Willemsen in Velden, gedurende den oorlog, toen hij
niet meer naar Rome terug kon keeren, aan de hoeve vastgebouwd. Op het terrein van
den brand merkten wij o.m. op wethouder van den Hombergh uit Velden.
Te ongeveer 8 uur had men het vuur zoodanig bedwongen, dat men geen verdere
uitbreiding meer behoefde te vreezen.
18 maart 1936 Velden. Sluiting 2-jarige Landbouwcursus.
Dhr. Sanders, voorzitter Boerenbond, opende, heette Geestelijk Adviseur. Ir. Dewez.
rijkslandbouwconsulent en Ir. Bles, directeur Landbouwschool, welkom. Tevens waren
besturen Boerenbond en Jonge Boeren aanwezig. De landbouwonderwijzer dhr.
Kroonenberghs en Ir. Dewez. stelden enkele practische vragen, waarna de laatste nog
enkele opwekkende woorden tot de cursisten sprak. Voorzitter Jonge Boeren, dhr.
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Geurts, reikte een toepasselijk woord aan de volgende heeren de diploma's uit, G. en
P. Steegh, M. en K. Lommen, J. en Th. van den Haghen, G. Verbong, Jac. Lommen, H.
Keltjens, J. Tiesen, H. Heldens, G. Koopmans, Jac. Leupers, Jac. van Hees, C.
Verheyen, Jac. Geurts, Jac. Driessen, H. Vermeulen, M. Becker, H. Bouten, Jac.
Jansen, M. Simons, H. van der Haghen en J. Theelen.
De geestelijke adviseur, pastoor Joosten, richt ook enkele woorden tot de geslaagden,
welke zij vooral vooreerst ter harte zullen nemen. Namens de cursisten dankte dhr. G.
Steegh, waarna de onderwijzers aan de aangename samenwerking herinnerde en hiervoor
dan ook speciaal dankte.
30 maart 1936 Ploegdemonstratie Jonge Boeren.
— Onder een zeer groote belangstelling werd alhier door de kring van Jonge Boeren,
Arcen, Lomm en Velden, ploegwedstrijden georganiseerd, waarvan ook van de zijde der
deelnemers, veel animo bestond. Het perceel, waarop de wedstrijden zouden plaats
hebben, was welwillend door den heer Fr. Thiessen, Schandelo, afgestaan. De wedstrijd
had plaats in twee groepen van zes deelnemers. Voor den aanvang der wedstrijden,
sprak de kring voorzitter de heer J. Geurts, een hartelijk welkomstwoord, speciaal
tot de juryleden de heeren Ir. Bles en Dings, Roermond, Jac. Beeker en Fr. Theelen,
Velden, alsmede de heer W. Nijskens Arcen en wees de deelnemers op het nut en doel
van deze strijd, welke in de toekomst goede vruchten zal afwerpen. De directeur der
Landbouwwinterschool dankte het Kringbestuur voor hun groote activiteit hierin
betoond en gaf vervolgens een korte uiteenzetting over de grondbewerking. Alvorens
een aanvang te nemen, werd de deelnemers bekend gemaakt dat ten hoogste 100 punten
kunnen behaald worden, waarvan 70 punten voldoende is om een diploma te verkrijgen.
Na drie uren ploegen was de strijd beëindigd en werd overgegaan tot het uitdeelen der
prijzen. Alvorens hiertoe over te gaan, maakte de jury bekend dat in verband met de
losse grond en de korte opstand het minimum te behalen punten voor een diploma was
gesteld op 65. De uitslag is als volgt:
1. Geelen, Velden met 77 pnt;
2. G. Hegger, Arcen met 75½ pnt.;
3. J. Tax, Velden 74¾ pnt.;
4. M. Rieter, Velden 72¼ pnt.;
5. J. Schreven, Arcen 69½ pnt.;
6. H. Heidens, Velden 69¼ pnt:;
7. H. Arts, Arcen, 69 pnt.;
8. H. Thiessen, Velden 66¾ pnt.;
9. L. Engels, Velden 66½ pnt.;
10. P. Steegh, Velden 66½ pnt.;
11. W. Muijres, Velden 65¾ pnt.
De eerste twee prijswinnaars ontvingen bovendien nog een extra souvenir. De punten
zelven werden niet alleen gegeven voor de beste ploeger, maar ook werd aandacht
geschonken aan het best in orde zijn van tuig en ploeg, waarop meerdere deelnemers
niet ernstig hadden gelet en zich hierdoor schade berokkenden. Tot slot dankte de
voorzitter J. Geurts allen voor hun bereidwilligheid en dankte vooral de jury,
waarmede deze zeer leerzame dag was beeindigd.
11 mei 1936 Gouden Echtvereeniging.
— Morgen, Dinsdag, hoopt het echtpaar P. Aerts—Hansen te Schandelo alhier hun gouden
echtvereeniging te herdenken. Om 10 uur zal een plechtige H. Dienst van dankzegging
worden opgedragen. De buurtbewoners zijn reeds weken in de weer, om deze heugelijke
dag voor de beide oudjes tot een onvergetelijke maken.
15 mei 1936 VELDEN. Gouden echtvereeniging.
— Door de echtelieden Aerdts-Hansen te Schandelo alhier werd Dinsdag j.1. 't feest
hunner gouden echtvereeniging gevierd. Reeds weken lang was de geheele buurt in de
weer geweest om dezen dag voor de beide sympathieke en geachte oudjes tot een
onvergetelijke te maken, waarin men dan ook volkomen is geslaagd. De geheele voorhof
was in een bloementuin herschapen, terwijl de beide eerebogen, welke 's avonds
feeëeriek waren geïllumineerd, het geheel een schitterend effect gaven. Een hartelijk
woord van dank past dan ook aan de buurt, alsmede aan het inwonend personeel, welke
voor dit gebeuren kosten noch moeite gespaard hadden.
Des morgens om 9 uur werden de beide oudjes, afgehaald door de fanfare en de
Landelijke Rijvereeniging "Zeldenrust" — beiden in groot tenue —, ter kerke geleid,
alwaar de Z. E. heer Pastoor een plechtige H. Mis van dankzegging opdroeg. Na afloop
hiervan toog men weder huiswaarts, alwaar bij aankomst de traditioneele kanonschoten
bulderden, om den volke kond te doen van deze blijde gebeurtenis.
Bij den ingang der woning werd door twee lieve bruidjes onder opzegging van een
toepasselijk gedicht, het cadeau der buurtbewoners aangeboden, 't geen op allen een
diepen indruk maakte. Van de receptie maakten velen gebruik om de beminde oudjes hun
gelukwenschen aan te bieden, o.m. de eerw. geestelijkheid, burgemeester en wethouders
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en vele anderen. Des avonds om 7 uur werd door de Fanfare een serenade gebracht en
werd bij monde van den president den jubilarissen een nog lang leven toegewenscht. De
oudste zoon der familie dankte allen voor de groote eer, hun ouders bewezen.
[Zie ook Mooi Limburg » 16 mei 1936 - Art. 8 | Delpher]
6 juni 1936 DANKBETUIGING Aan allen, in 't bijzonder de buurtbewoners,
onzen hartelijken dank, voor het welslagen van onzen gouden huwelijksdag.
Fam. P. AERDTS HANSEN Schandelo-Velden
8 augustus 1936 Groot concours-hippique te Velden.
"ZELDENRUST" ALS GASTHEER.
Morgen zal het groote concours-hippique op de bekende renbaan te Schandelo-Velden
plaatsvinden. Weken lang zijn reeds de noo dige voorbereidingen getroffen, zoodat,
mits 't zonnetje wenscht mede te werken, een groote strijd te wachten is en talrijke
vereenigingen zich in draven, rennen en springen zullen bekampen om den eereprijs.
Het programma is als volgt samengesteld 1. Demonstratie viertallen; 2. Openingsrede
door den voorzitter dhr. Jos. Leuptrs; 3. Rennen voor beide klassen; 4. Harddraven in
twee klassen; 5. Eenspannen B. T.- 6. Eenspannene luxe; 7. Sprinconcours.
Als juryleden fungeeren de heeren E. Kallen, Broekhuizen, H. Deckers, Beesel en G.
Nas, Meerlo.
Het feest zal worden opgeluisterd door een prima Waldorpreproductor radioluidspreker, welke de bezoekers trouw op de hoogte zal houden van de diverse
gebeurtenissen.
Vooral aan 't springconcours is bijzondere aandacht geschonken en bevat dit parcours
een achttal deskundig geplaatste hindernissen, zoodat ook hierin een heftige strijd
te verwachten is.
Rest nog te vermelden dat het aanvangsuur is gesteld op half drie, terwijl door een
spoedige afwerking om zes uur de wedstrijden zullen geëindigd zijn.
26 januari 1937 GECOMPLICEERD AUTO-ONGEVAL TE VELDEN
Eén zwaar, en één lichtgewonde
ERNSTIGE MATERIEELE SCHADE
Maandagmorgen omstreeks half zeven heeft op den Rijksweg nabij de tramhalte HasseltVelden, een ernstig auto-ongeluk plaats gevonden. Omstreeks dien tijd bevond zich op
den weg voor het dagelijksch vervoer naar de stad de melkkar van den heer H., geheel
geladen met melkbussen. Uit de richting Arcen kwam in kalme vaart aangereden de zware
trailor van de firma Kuipers uit Amsterdam. Deze, waarschijnlijk door de hevige storm
en regen, welke op dit moment nedersloeg, alsmede, volgens ds verklaringen van den
chauffeur, door de verblindende lichten van een tegenligger, zag de melkkar niet
alvorens nog enkele meters hiervan verwijderd te zijn, zoodat hij, ondanks hevig
remmen en naar links uitwijkende, de melkkar opzij aanreed, met het gevolg, dat het
rad onder den wagen werd uitgereden. Kar en paard kantelde en kwamen in de tramrails
terecht, zoodat de geheele kostbare lading melk, bestaande uit vele honderden liters,
over den weg stroomde. De tegenligger t.w. een Ford-bestelwagen, die waarschijnlijk
noch de melkkar noch de trailor gezien had, doch natuurlijk geen onheil vermoedende,
gewoon z'n gang reed en de rechterzijde van den weg hield, was juist de melkkar
genaderd, toen de trailor deze aanreed. Op 't oogenblik echter dat hij naar links
uitzwenkte, stond ook de bestelwagen voor hem, zoodat deze in volle vaart tegen den
trailor opbotste. Op dit donderend gekraak van deze wagens kwam al spoedig hulp
opdagen. Het ergste was de zoon van den heer L. er aan toe, welke uit de wagen was
geslingerd en buiten bewustzijn was. Na eerst naar de woning van den heer D. te zijn
vervoerd, werd hij later naar het ouderlijk huis te Venlo overgebracht. Een spoedig
ontboden geneesheer constateerde ernstige hersenschudding, alsmede eenige gebroken
ribben en een diepe hoofdwonde. De bestelwagen zelve was geheel in elkaar gedrukt en
totaal vernield. De chauffeur van de trailor kwam met den schrik vrij en had geen
letsel opgeloopen. De tractor echter was ook totaal vernield en geheel onbruikbaar.
De voerman van de melkkar kreeg een hevige stoot van een der boomen van de kar en
liep ook ernstige kneuzingen op. Ook het paard had eenige diepe schaafwonden. Omtrent
de schuldvraag valt nog niets te zeggen daar de heer L. nog niet gehoord kon worden.
De melkkar draagt, zooals voorgeschreven, steeds drie lichten, doch deze schijnen
door den hevigen storm en regen te zijn uitgewaaid, reden waarom de chauffeur van den
trailor deze kar niet heeft gezien. De heer L. draagt aan de aanrijding geen schuld,
daar hij steeds de rechter zijde van den weg heeft gehouden. Wel is gebleken, dat L.
pas 17 jaar oud is en derhalve nog niet in bezit van een rijbewijs. Veldwachter v. d.
Ven was terstond ter plaatse, even later geassisteerd door de motor-brigade der
marechaussees uit Venlo, welke proces-verbaal hebben opgemaakt en deze zaak nader
zullen onderzoeken.
25 februari 1937 VELDEN.
Jaarvergadering Jonge Boeren. — Deze drukbezochte jaarvergadering, Dinsdag j.l. in
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lokaal Mooren gehouden, werd door den voorzitter met een hartelijk welkomstwoord
geopend. De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd. Dan volgde
het uitgebreid jaarverslag van den secretaris. Het ledental is gestegen tot 63. In 't
bijzonder wordt gememoreerd de uitstekend geslaagde landbouwcursus, waarbij alle
leden het diploma mochten behalen, de ploegwedstrijd, de diverse excursies, en last
not least het schitterend geslaagde vaandelwijdingsfeest, welks blijde dag allen
steeds met vreugde zullen herdenken. Het financieel verslag is als volgt: Aan
inkomsten f3026,44, aan uitgaven f2773,14. Blijft een batig saldo van f253,30. Nog te
vorderen van zaad- en pootgoed de somma van f33,47, zoodat het geheele batig saldo
over 't afgeloopen jaar bedroeg f286,77. De handel in zaad- en pootgoed stemt ten
volle tot tevredenheid en is zeer goed te noemen. Aan 't einde van zijn laatste
jaarverslag, wegens zijn benoeming tot secretaris van den R. K. Boerenbond, dankte
genoemde functionaris voor de hartelijke en prettige samenwerking met bestuur en
leden, verklaarde ook in de toekomst op zijn hulp en medewerking te kunnen rekenen.
De voorzitter thans 't woord nemende, dankte den heer Clabbers voor al hetgeen in
deze negenjarige periode door hem tot stand is gebracht, wenscht hem namens alle
leden ten volle geluk met deze promotie, en meent, dat juist door zijn benoeming tot
secretaris van den R. K. Boerenbond, hij de volle belooning gekregen heeft ten
aanzien van de onschatbare diensten, door hem aan de Jonge Boerenvereeniging bewezen.
Bij monde van den heer J. Flensenbergh werden namens de kascommissie de boeken en
bescheiden goedgekeurd. Gezien 't steeds toenemende ledental werd het bestuur
uitgebreid met twee nieuwe leden. Gekozen werden de heeren J. Leupers en A. Korsten.
Als secretaris werd door het bestuur benoemd de heer J. Bouten, Hasselt, zoodat het
bestuur thans als volgt is samengesteld: J. Geurts, voorzitter, J. Bouten,
secretaris-penningmeester, J. Clabbers, G. Steegh, A. Korsten en J. Leupers, terwijl
als adviseerend bestuurslid van de plaatselijke afdeeling van L.L.T.B. is toegevoegd
de heer L. Sanders. Dan volgen de mededeelingen. Allereerst werden de prijzen voor ds
proefvelden van 't afgeloopen jaar toegekend aan de Gebr. Geurts, Heidens, Tax en
Korsten. Ook voor dit jaar werd wederom aller medewerking verzocht en tot opzichter
benoemd de heer J. Bouten. Op veler verzoek zal het volgende jaar het proefveld in
Schandelo worden aangelegd. Besloten werd ook dit jaar wederom excursies te
organiseeren in overleg met de leden. Eveneens wordt goedgevonden met algemeene
stemmen aan de nieuwe kerk alhier een gift van f7.50 te schenken. De
kringtentoonstelling zal dit jaar niet doorgaan, omdat de kring Horst in Helden een
zelfde organiseert. Als leden der commissie van comptabiliteit werden benoemd de
heeren J. Flinsenbergh, P. Vermeulen en H. Lucassen. Degenen, welke van de
bibliotheek wenschen gebruik te maken, werd bekend gemaakt, dat deze ten huize van
den secretaris zal worden geplaatst. Beleefd werd verzocht de achterstallige boeken
terug te brengen. Als vaandrig werd voor den tijd van één jaar benoemd de heer P.
Steegh. Tot slot deelde de voorzitter mede, dat op initiatief van 't Groene Kruis een
cursus voor Eerste Hulp bij Ongelukken zal worden gehouden. Hiervoor gaven zich
terstond 35 deelnemers op. Men melde zich hiervoor ten spoedigste bij den heer H.
Geurts.
31 maart 1937 KIPPENHOK AFGEBRAND
Dinsdagmorgen om vijf uur werd de melkhandelaar P. S. [=Steegh] aan den Rijksweg te
Velden door buurtbewoners gewaarschuwd, dat in zijn kippenhok, staande in zijn tuin,
brand was uitgebroken. Aan hulp of redding viel niet meer te denken, daar het vuur
reeds een groote omvang had aangenomen. Het geheele hok brandde totaal af, waarbij de
geheele inhoud met een 500 éénweeksche kuikens zijn verloren gegaan.
22 september 1937 Drama te Velden
Twee lijken gevonden
Gisterenmorgen heeft een landbouwer [doorgestreept] onder Velden de lijken gevonden
een naar schatting ongeveer 25-jarigen jongen en meisje.
In hun nabijheid werd eveneens een geladen pistool aangetroffen.
Uit het onderzoek, dat door de marechaussees der brigade Venlo werd ingesteld, is
gebleken, dat het hier een liefdesdrama betreft.
Bij onderzoek bleken het te zijn de 25 jarige J. Stein uit Brunssum, zijnde van
Duitsche nationaliteit en de 22-jarige H. K. Oscheja uit Geleen-Luterade.
In het taschje van het meisje werden nog een 12 tal scherpe patronen gevonden.
De lijken zijn naar het lijkenhuisje te Arcen vervoerd.
Men meldt ons nader uit Velden:
Dinsdagmorgen omstreeks 10 uur deed de landbouwer H. L. alhier een ontzettende
ontdekking. Toen hij op genoemd tijdstip even wilde gaan schaften en zich daarvoor 'n
rustplaats zocht achter een strooberm, gelegen op circa 200 meter van den Rijksweg,
zag hij daar tot zijn grootste ontsteltenis het lichaam van een manspersoon liggen,
het gelaat met bloed bevlekt.
L., welke aan misdaad dacht, stelde terstond een buurtbewoner hiervan in kennis,

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

waarop men samen terugging, en behalve het lijk van een man, daarbij nog het
ontzielde lichaam van een vrouw vond.
Veldwachter v. d. Ven, en even later de marechaussees uit Venlo, waren zeer spoedig
ter plaatse. Eveneens werden terstond de burgemeester en dr. Thielen uit Arcen
gewaarschuwd, welke ook beiden weldra aanwezig waren.
Bij fouilleering vond men in een portefeuille een fijn dichtgesloten enveloppe waarin
een afscheidsbrief, welke gedateerd was op Maandag 20 September des namiddags
klokslag half drie, zooals de brief aangaf en welke door de man was geschreven. Ook
vond men een recu van een storting van 20 gld. aan hun beider kind van, zooals een
foto aangaf, ongeveer één jaar, hetwelk in Zuid-Limburg in een gesticht vertoeft.
De revolver was een parabellum, van groot kaliber, hetwelk nog met zes patronen was
geladen, zoodat twee patronen waren verschoten, hetgeen ook met de feiten klopte. In
het handtaschje van de vrouw werd nog een patroontaschje gevonden waarin zich nog 17
patronen bevonden.
De beide lijken zijn naar het lijkenhuisje te Arcen overgebracht in afwachting van de
beslissing van den Officier van Justitie inzake een eventueel sectie-onderzoek.
24 september 1937 Het drama te Velden.
— Nadat de beide lijken van de slachtoffers van het drama te Velden gisterenmiddag
door de familieleden van beide waren herkend en toestemming tot begraven was
verkregen, zijn de stoffelijke overblijfselen gisterenavond ter aarde besteld op de
gemeentelijke algameene begraafplaats te Arcen.
11 oktober 1937 Ernstig ongeval met goeden afloop.
— Zaterdagmorgen omstreeks negen uur had nabij het kruispunt aan den Hakkesberg een
ernstig ongeval plaats, hetwelk nog bijzonder goed afgeloopen mag genoemd worden.
Vanuit de richting Velden naderde de melkboer J. D., uit Velden, met zijn motordriewieler, beladen met melkwaren, welke op genoemd kruispunt door een handsignaal te
kennen gaf, den weg rechts naar Genooi in te slaan. In volle vaart naderde eveneens
uit de richting Velden een luxe wagen met een snelheid van ongeveer 90 K.M., die op
onbegrijpelijke redenen rechts trachtte te passeeren, maar daardoor den driewieler,
welke juist naar rechts zwenkte, recht van voor aanreed, met het gevolg, dat de
melkwagen werd opgenomen en over den weg gesmeten. Door de snelle vaart vloog de auto
nog een eind door, op gelukkige wijze eenige palen passeerende en bleef dan
stilstaan. De melkboer bleef op wonderbare wijze ongedeerd, zij het dan met eenige
schrammen, de motor liep eenige averij op, terwijl echter een vijftig liter melk
alsmede vele eieren over den weg stroomden. Ook de chauffeur met zijn wagen bekwam
geen letsel. Wel meende deze galant te zijn door den melkboer, welke natuurlijk een
groot schadepostje had, voor schadeloosstelling één gulden aan te bieden!
21 mei 1938 Zilveren jubilé van den Maasbuurtspoorweg.
Oprichting haalde talrijke Maasdorpen uit hun isolement.
Den laatsten Meimaanddag wordt het feit feestelijk herdacht.
OP 31 Mei a.s. zal het vijf en twintig jaar geleden zijn, dat de tramlijn Venlo—
Nijmegen, verbindende de dorpen aan de rechterzijde van de Maas, op luisterrijke
wijze in gebruik werd genomen. De toenmalige gebeurtenis was van 'n niet te
onderschatten belang, omdat daarmede de Oostelijk van de Maas gelegen dorpen
eensklaps uit hun isolement werden gerukt.
De oude diligence had nog tot 1880 het verkeer tusschen Venlo en Nijmegen gaande
gehouden, maar nadien waren de dorpen Velden, Lomm, Arcen, Wellerlooi, Well,
Afferden, Siebengewald, Bergen en Heyen moeilijk anders te bereiken dan per
stoomboot, die er een dienst van tweemaal per week op nahield. De oprichting van een
dergelijke tramlijn was toentertijd werkelijk geen sinecure. Een poging in 1907 tot
stichting van een Geldersch—Limburgschen spoorweg liep op een mislukking uit. Enkele
jaren later werd opnieuw concessie gevraagd en verkregen tot aanleg van een tramlijn
Venlo—Nijmegen. Plannen en begrootingen werden opgemaakt en het was voornamelijk de
toenmalige burgemeester van Venlo, J. B. H. van Rijn, die niets ongemoeid liet om de
plannen ten uitvoer te brengen. Het benoodigde kapitaal, ongeveer f750.000, zou
gedeeltelijk door het Rijk, gedeeltelijk door provincie en gemeenten en voor een
derde deel door de bevolking der streek moeten worden opgebracht. Met heel veel
moeite kreeg men echter vanuit de bevolking slechts f100.000 bij elkaar, waardoor de
aanleg van de lijn voor jaren werd vertraagd, totdat eensklaps "de N.-Brabant—
Duitsche Spoorweg Maatschappij zich voor de zaak begon te interesseeren en eveneens
een bedrag van f100.000 in de onderneming investeerde. Hiermede waren weliswaar niet
alle moeilijkheden overwonnen, doch men was toen toch zoover, dat met den bouw der
lijn kon begonnen worden, nadat de N.V. Maasbuurtspoorweg definitief was gesticht.
Op 31 Mei 1913 werd de tramlijn Venlo—Nijmegen door den toenmaligen minister van
Waterstaat officieel geopend en sindsdien heeft de onderneming — ondanks de minder
gunstige crisisjaren — kans gezien geheel Noord-Limburg en het Zuidelijk deel van
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Gelderland voor zich te winnen en een uitgebreid net van tram- en autobuslijnen te
exploiteeren.
Begonnen met 46 man personeel is dit in den loop van vijf en twintig jaar uitgebreid
tot 160 man. Gedurende de jaren 1932 tot 1936 bleef de opbrengst beneden de kosten en
werkte de onderneming met verliezen. Toen besloot de directie het roer om te gooien.
Men begon een regelmatig verkeer in het leven te roepen. Ook de aard der tractie werd
gewijzigd. Naast de tram kwam de autobusdienst, die spoedig een dusdanigen omvang
nam, dat thans slechts 36 pct. van de geheele ontvangst voor rekening van de tram en
64 pct. voor rekening van het autobedrijf komt. De stoomtram werd gelijktijdig door
Dieseltractie vervangen.
En thans, na vijf en twintig jaren kan de maatschappij met trots terugzien op de door
haar bereikte resultaten. In den loop der jaren werd het net uitgebreid van 63 K.M.
tot 180 K.M., waaronder 84 K.M. railvervoer. Het autopark der maatschappij telt
momenteel 44 autobussen en 23 vrachtauto's.
De directie van den Maasbuurtspoorweg zal 't zilveren jubileum der onderneming niet
onopgemerkt laten voorbijgaan. Op 31 Mei a.s. zal er gefeest worden. Alsdan zal
directeur Schaffers, tezamen met het college van commissarissen bestaande uit de
heeren mr. B. Berger, burgemeester van Venlo, president-commissaris, dr. H. van
Manen, directeur der Ned. Spoorwegen, Th. Rutten, Horst lid van Ged. Staten van
Limburg, dr. G. van der Meulen, secretaris-generaal van Waterstaat en L. G. Wolff,
oud-directeur en gedelegeerd commissaris op het hoofdbureau der maatschappij te
Gennep recipieeren. Vele autoriteiten, die bij de opening van de tram voor 25 jaar
tegenwoordig waren, zijn ook thans weer als gasten genoodigd.
Tot een der voornaamste attracties dezer feestviering behoort de opvoering eener
revue, handelende over 't wel en wee van den Maasbuurtspoorweg. Deze revue zal 31 Mei
voor genoodigden en personeel der Mij. worden opgevoerd. De directie stelt verder een
ieder in de gelegenheid deze revue gratis te komen zien.
Zoo is na een kwart eeuw het simpele, zwart-rookende en roet-spuwende stoomtrammetje
aanleiding geworden tot het ontstaan van een bloeiende verkeersonderneming met
Dieseltractie en luxe-autobus-comfort, en is de smalle strook van Noord-Limburg
benoorden Venlo en ten Oosten van de Maas opgewekt uit den slaap der vergetelheid,
waarin het stukje land toenmaals dreigde te verzinken.
5 augustus 1938 VELDEN. Burgerwacht schietwedstrijden.
— Door onze burgerwacht werden schietwedstrijden gehouden, welke over vier Zondagen
liepen en waarbij de drie hoogste serie's geteld werden.
De uitslagen zijn als volgt:
klasse A: 1. L. Engels 131 punten, 2. K. Krienen 129 punten, 3. A. de Jong 127
punten, 4. Jac. Geelen 125 punten, 5. J. Clabbers 125 punten, 6. H. In 't Zandt 124
punten, 7. J. Roefs 122 punten, 8. H. Geurts 120 punten, 9. Jean Bouten 120 punten,
10. Jacq. Clabbers 118 punten, 11. Hub. Vosbeek 101 punten, 12. G. Kronenbergh 98
punten.
Klasse B: 1. Herm. Heidens 131 punten, 2. G. Vosbeek 126 punten, 3. H. Martens 125
punten, 4. A. Geelen 114 punten, 5. P. in 't Zandt 113 punten, 6. P. de Jong 112
punten, J. Billekens 109 punten, 8. H. Heidens 104 punten, 9. G. Gerrits 104 punten,
10. G. in 't Zandt 97 punten, 11. H. Holthuijzen 96 punten, 12. J. Heldens 93 punten.
Klasse C: 1. H. Clabbers 125 punten, 2. Jac. Theelen 121 punten, 3. J. Crommentuijn
J.05 punten, 4. P. Lommen 96 punten, 5. Jan Geurts Hzn. 92 punten, 6. G. Vermeulen 90
punten, 7. J. Holthuijzen 57 punten, 8. H. Heidens 50 punten.
Bij de prijsuitreiking, welke geschiedde in het clublokaal, dankte de voorzitter
allen voor de prettige samenwerking, feliciteerde met het behaalde succes en reikte
onder een toepasselijk woord vervolgens de prijzen uit.
Ernstige boschbrand.
— Door onbekende oorzaak ontstond Woensdagmiddag aan de Vosheuvel bij de grens alhier
een ernstige heidebrand, welke zich aanvankelijk hevig liet aanzien. Dank zij het
krachtige verweer der brandweer uit Schandelo wist men ten slotte na moeizamen arbeid
het vuur te stuiten, ofschoon inmiddels toch reeds 5 H.A. bosschen waren afgebrand.
9 augustus 1938 HEMELVUUR VERNIELT EEN OOGSTKAR.
Voerman bewusteloos geslagen.
Zaterdag en Zondag heeft een hevig onweer op verschillende plaatsen in Noord-Limburg
ernstige ongelukken veroorzaakt. Zoo werd in Lomm een rund inde weide doodgeslagen.
In Arcen ging het onweer vergezeld met een hevige regenval en hagelslag zöoals men in
jaren niet meer gekend heeft. De bliksem trof hier de electrische leiding, waardoor
een gedeelte van de straatverlichting defect raakte. Ook het Duitsche douanekantoor
Lingsfort werd door het hemelvuur getroffen. In Siebengewald vernielde de bliksem
verschillende radiotoestellen en enkele telefoonleidingen. In het gehucht de Belt
sloeg het hemelvuur in een kar geladen met koren. Het paard was op slag dood, terwijl
de kar met lading totaal verbrandde. De voerman werd eveneens getroffen en bleef een
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24 september 1938 GRUBBENVORST.
Landbouwcursus. — Bij voldoende deelname zal wederom in October een landbouwcursus
aanvangen. Met het oog op eventueelen dienstplicht worden ouders aangespoord hun
jongens reeds van 15 tot 16 jaar te sturen; minimum leeftijd is 15 jaar. Spoedige
aanmelding is derhalve zeer gewenscht.
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12 oktober 1938 Toezicht op vreemdelingen.
— De bewaking der grenzen, hetgeen voornamelijk geschiedde door marechaussees
hulpkommiezen is thans in verband met de gebeurtenissen in het buitenland nog
versterkt. Zoo zijn te Arcen thans een 12-tal militairen ondergebracht, en te
een 3-tal marechaussees en 3 militairen. De bedoeling hiervan schijnt te zijn
weren van ongewenschte vreemdelingen.
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7 juli 1939 Boerderij en aangrenzend woonhuis afgebrand.
Totale schade ongeveer zevenduizend gulden.
Een door onbekende oorzaak ontstane brand heeft gistermiddag te Arcen een boerderij
en een woonhuis in de asch gelegd. Het vuur brak omstreeks half drie uit in de schuur
van den landbouwer M. van Megen. Weldra hadden de vlammen, aangewakkerd door een
krachtigen wind, de boerderij bereikt. Naar alle kanten greep het vuur om zich heen,
zoodat na eenigen tijd ook het aangrenzende woonhuis van de familie J. Siderius werd
aangetast. De inmiddels verschenen plaatselijke brandweer restte nog slechts de taak,
zich te belasten met het beschermen van de aan de andere zijde der boerderij gelegen
arbeiderswoning van het gezin Reutelingsperger. De inboedel van de boerderij ging
grootendeels verloren; die uit de woning van Siderius kon voor een voornaam deel zin
veiligheid worden gebracht. Zoowel de boerderij van den landbouwer van Megen als de
woning van de familie Siderius brandden tot den grond toe af. In de woning, welke de
brandweer onder haar bescherming had genomen, werd slechts waterschade aangericht De
totale schade zou omstreeks zevenduizend gulden bedragen. Zij wordt door verzekering
gedekt.
12 december 1939 Feest in "Sint Paul" te Arcen
Zilveren priesterfeest Pater Herman
Op het feest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis vierde het Missiehuis St.
Paul te Arcen, het 25-jarig Priesterfeest van zijn magister, den hoogeerwaarden pater
Herman C.M.M., oud-algemeen Overste van de Congregatie van de Missionarissen van
Mariannhill. In het begin van de vorige groote oorlog werd pater Herman op 35-jarigen
leeftijd priester gewijd in het moederklooster Mariannhill in Natal (Z.-A.), waar hij
zijn geheele studie gemaakt had — als late roeping: hij was in de wereld als meestertimmerman — en tevens Engelsch en meerdere inheemsche talen leerde. Zoo voorbereid,
kon hij onmiddellijk een zeer actief en buitengewoon succesvol missionarisleven
aanvaarden, op verschillende zware posten, totdat hem, veel te vroeg een blijvende
keelaandoening dwong voor de eerste maal naar Europa terug te keeren. Dit zware offer
maakte hem rijp voor de verantwoordelijke taak van magister, welk ambt hij vervulde
tot in 1926 het generaal kapittel hem koos tot algemeen overste van de Congregatie.
Hij keerde naar zijn geliefd missieland terug, maar in 1930 eischte de sterke groei
van de Congregatie het verplaatsen van het generalaat naar Europa. Na afloop van zijn
ambtstijd werd hem weer de zorg voor de Mariannhiller novicen toevertrouwd in het
oudste Europeesche huis St. Paul, te Arcen. Daar oefent hrj door zijn voortdurende
werkzaamheid, zijn opbeurende jeugdig ideale missieijver, zijn zich overal
aanpassende natuurlijke eenvoud, steeds opgeruimd en hulpvaardig, voorbeeldig
kloosterling en priester, een beteekenisvolle invloed uit op den geest van de
Congregatie. Daarom trachtten geprofesten en novicen door een plechtige viering in
kapel en refter de dag onvergetelijk te maken voor den jubilaris. De studenten zetten
met hun tooneelavond de dominante in het jubelaccoard van den feestdag. Het
voortreffelijk geslaagde stuk van pater Boon "Zwarte Hostieën" riep in den jubilaris
weer het heimwee wakker naar zijn onvergetelijk Afrika en deed zijn missievuur
vlammen in zijn dankwoorden, zoodat hij ze eindigde met den wensch: het gouden feest
te mogen vieren te midden van zijn negers, aan wier zieleredding hij heel zijn leven
gewijd heeft.
24 april 1940 GOUDEN PRIESTERFEEST TE VELDEN
Door parochie en gemeente gehuldigd.
VELDEN. — Bij stralende voorjaarszon, festijnen van jong groen en bloeiende boomen,
vlaggen, slingers met geelwitte kleuren en eerepoorten heeft het Noord-Limburgsche
dorpje Velden Dinsdag het gouden priesterfeest van pastoor Joosten gevierd. Heel het
dorp had zich opgemaakt om zijn herder te eeren en men moet een feest als dlt
meegemaakt hebben om te ervaren wat het voor de bewoners beteekent. Hier weet men nog
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waardeering, kleur en leven te geven aan gebeurtenissen, die voor het dorp van belang
zijn. En bovenal: iedereen stelt zich erop in. Het is niet maar eventjes een gang
naar de kerk in den morgen met misschien een handdruk of andere felicitatie, doch men
viert hier over de geheele linie heel den dag feest.
Tegen tien uur stelde zich aan den ingang van de pastorie een kleurige stoet op,'
waarin geheel Velden vertegenwoordigd was. Schoolkinderen, bruidjes,
jeugdvereenigingen, de verschillende standsorganisaties, de fanfare Velden waren
hierin sterk vertegenwoordigd of zoo goed als compleet. Temidden van den gouden
jubilaris schreden talrijke geestelijken in den imposanten stoet kerkwaarts, o.m.
deken Jul. van Oppen te Venlo, prof. Janssen van het Groot Seminarie te Roermond, een
Veldenaar, pater Boots te Venlo, pastoor G. Vervoort te Sweijkhuizen, verschillende
Veldensche geestelijken of zij, die eenigen tijd de zielzorg in het dorp hadden
waargenomen, burgemeester Gubbels te Arcen enz. Te voet ging het naar de kerk, aan
welker ingang burgemeester Gubbels namens de. gemeen te hartelijke woorden van
gelukwensch sprak. Een verrassing leverde een der schoolkinderen, een zoontje van
dhr. Lenssen, die den gouden jubilaris, die zichtbaar onder den indruk was, een
geestelijken ruiker namens de parochianen aanbood. Een jongetje uit de familie van
pastoor Joosten bood nog een Misboek aan. De gouden jubilaris dankte, getroffen door
deze attentie, met eenige hartelijke woorden. De plechtige H. Mis van dankzegging
werd opgedragen door pastoor Joosten met assistentie van pater Haenen en kapelaan
Rieter te Neer. Tijdens de predicatie sprak pastoor Joosten een dankwoord tot zijn
parochianen. Na afloop van den kerkdienst ging de stoet weer in dezelfde volgorde
naar het woonhuis van den gouden jubilaris terug. De fanfare speelde een opwekkend
nummertje. Vóór het binnentreden van zijn woning ontving pastoor Joosten nog een
prachtige bloemenmand uit handen van twee bruidjes. Tegen half zes hadden de
schoolkinderen zich weer verzameld voor de woning van pastoor Joosten, waar zij hem
een zanghulde brachten. Drie kinderen reciteerden daarna een aardig versje. Bij het
plechtig lof, dat daarna in de parochiekerk werd opgedragen, toonde wederom heel het
dorp zijn belangstelling. Het slot van de feestelijkheid was een serenade, welke
gebracht werd door de fanfare.
27 april 1940 TE VELDEN vierde de ZeerEerw. Heer Pastoor Joosten
onder groote belangstelling zijn gouden priesterfeest. Hierboven links: de jubilaris
op weg naar de kerk, waar een plechtige Hoogmis van dankzegging werd opgedragen.
Links van hem ziet men de Zeer Geleerde Heer Prof. Janssen van het Groot-Seminarie te
Roermond; rechts de Hoog Eerw. Heer Deken v. Oppen uit Venlo. Hierboven: Velden's
burgemeester spreekt de jubilaris toe. Bij deze plechtige feestviering waren niet
minder dan tien Veldensche geestelijken tegenwoordig, die wij vereeuwigden met de
jubilaris in hun midden (Foto links) Hierna, volgen de namen dezer Veldensche
priesterzonen: de Z. E. Heer pastoor Joosten, Pater Haenen O.F.M., Prof. Janssen,
Kap. Rieter, Kap. Peeters, Pater Kronenberg Q.E.S.A., Pater J. Linssen S.S.S., Pater
Theelen Q. Carm., Pater L. Linssen S.C.J., Kap. v. d. Haghen en Kap. J. Hofmans.
24 juni 1940 "HIER ZIJN WE GEBOREN EN GETOGEN"
Een gouden bruiloft in de bosschen te Arcen. – Herinneringen aan een "gouden tijd".
ARCEN. — Het kan misschien alleen maar in Arcen gebeuren, dat een gouden echtpaar,
zoowel man als vrouw in hetzelfde dorp, in dezelfde buurt en aan denzelfden weg
geboren en getogen zijn en dat ze er na vijftig jaren huwelijk zelfs niet vandaan
zijn geweest. — Hier op deze plaats, waar dit huis staat, ben ik geboren, zegt de
gouden jubilaresse, mejuffrouw Johanna Clabbers, die op Zaterdag 22 Juni 1890 met
Willem Toonen in het huwelijksbootje stapte.
De interviewer zegt voor zichzelf weg, dat dat sterk is: van al de gouden
jubilarissen, die hij in zijn leven verslagen heeft, is er niet één, die in dat
opzicht aan dit gelijk is.
Het huis, waarin het gouden paar woont, is een ruim woonhuis met café — een gezellig
cafétje met een helder buffet en met vele dingen in het rond, die de gezelligheid
verhoogen. — Dan moste zeker ok miene man hubbe, zegt ze vervolgens. Ja maar dan komt
ge ongelegen, want die is op het veld in de boonen aan het schoefelen. — Daar gaan we
dan ook maar even naar toe, zegt de man van de krant, die zich speurder begint te
gevoelen. Eerst nog maar even praten... We bevinden ons dan op den Lingsforterweg,
een boschweg, die naar de grens loopt. Hooge dennen wuiven hun paraplu-dak in den
zomerwind tot over den weg. Er staan hooge beuken, Amerikaansche eiken en er is
eikenhakhout langs den kant overal —— een weelde van hout en groen, zooals alleen
déze gezegende stukjes natuur in Noord-Limburg kunnen bieden. Het woonhuis van de
gouden jubilarissen gaat schuil onder het zwaar geboomte. Het is hier als in een
sprookje. In het dichte bosch, dat over heuvelen deint, konden de kabouters wonen —
en men denkt misschien even gauw aan Roodkapje, aan het legendarische
peperkoekenhuisje en aan alle schoone jeugdvertelsels meer, liefst zonder den wolf...
Er is zon, die witte plekken licht tusschen de stammen door op den bemosten grond
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werpt, er is net zooveel schaduw als men gaarne wenscht. Een koekoek roept dichtbij,
een vink zit op een tak te zingen alsof er nu reeds feest gevierd wordt en het zoemt
en het tinkt en pinkt, van welken kant men ook luistert. Zonder einde.
Als we aan het praten zijn, zegt de vrouw, dat we geen onbekenden zijn. We waren
immers dezen winter met het worstophalen van de schutterij ook hier... En waar is die
andere heer, die toen bij u was? vraagt Mia, de schoondochter, die het glas vult.
— Had hij vergeten te betalen? vragen we lachend.
Neen, dat niet, maar die had toch dat ander feest ook meegemaakt. Toen schudde het
huis op z'n grondvesten vanwege de uitgelaten ceremoniën van de jonge gildebroeders.
Maar koud...
Het gouden echtpaar Toonen-Clabbers is steeds een gelukkig echtpaar geweest. Ziektes?
Feitelijk nooit van gehoord, ik niet en mijn man ook niet. We hebben negen kinderen
gehad, waarvan er éen dood is. We zijn nog met vijf meisjes en drie jongens. De
meisjes zijn allen getrouwd; van de jongens is de oudste het huwelijk ontloopen en de
jongste is het vorig jaar getrouwd met Mia.
— Dat schrief d'r maar bie, zegt Mia lachend, terwijl ze een versch glas bier tapt.
— Kunt ge nogal goed opschieten met uw schoondochter?
— Ja, héél goed, zegt vrouw Toonen beslist.
Dan gaan we weer verder. De op een na oudste zoon is getrouwd en die woont in
Waubach. Ja, die komt...
De dochters zitten ver uit elkaar. De een woont in Utrecht, de oudste in
Blitterswijk, een in Arcen (op den dijk), een in Waalwijk en de laatste woont op den
Lingsforterweg. Allemaal zijn ze getrouwd.
— Hoeveel kleinkinderen?
— Laat me 'ns tellen. Acht..., veertien..., twintig... vier- en twintig..., zes en
twintig..., acht en twintig..., dertig. Ja, samen dertig kleinkinderen en allen goed
gezond.
De dokter heeft er slechte klanten aan. "Ikzelf heb ook nooit iets met den dokter te
doen gehad en miene man is ook zoo hel, nooit krank geweest".
— Al ge zoo door gaat, kunt ge met gemak de diamanten bruiloft vieren!
— Dat zei de pastoor ook al.
Op het veld tusschen de boonen treffen we Willem Toonen den gouden jubilaris aan. Een
energieke, opgewekte baas, die kwinkslagen opvangt en retourneert. Om ons heen
ruischt het woud, de dennen, de eiken. Ginder tusschen het hooge hout rijst de slanke
Arcensche toren op.
- Ik ben feitelijk begonnen als schoenmaker, zegt Willem Toonen. Dat heb ik vijf en
twintig jaar na mienen trouw vol gehouden en toen ben ik aan den groentenhandel
geslagen. Als hij het woord "handel" uitspreekt, lichten zijn schrandere oogen weer
op. Ja — toen was er geld te verdienen. Er waren toen goede zaken over de grens te
maken. Er zijn jaren geweest, waarop ik meer dan driehonderd wagons petatten naar
Duitschland bracht.
De gouden jubilaris heeft opgehouden met schoffelen en geniet zichtbaar van de
gedachte aan den "gouden tijd". Maar daarna werd het slechter en zoo begon hij dan
maar met het tuinieren. Dat doet hij nu nog — een gezond vak, een mooi vak tevens,
vooral hier tusschen de ruischende bosschen.
— Ja, ik ben hier gebooren en getrouwd, zegt hij bij wijze van bevestiging". Een
schoone streek hier...
We krijgen ook den gouden jubilaris in de lens.
— Wat gebeurt er Zaterdag?
— Ja, we doen het z'n bietje onder ós. Om half negen in de Arcensche kerk een Mis van
dankzegging en hoe het dan zal gaan weten we ook niet precies. We zijn in den tijd
van de broodkaarten...
Langs een fraaie laan van fijne dennen, waar arbeiders het pad bewerken, gaan we
terug. Een vriendelijke hand wijst ons den weg. Daarheen en dan ziet ge weer in het
dorp...
De koekoek roept in de verte als we tusschen het groen verdwijnen.
7 september 1940 Feest in het missiehuis St. Paul te Arcen
De kippenbroeder in het zilver en een tachtigjarige
Zondag 8 Sept. a.s. herdenkt de eerw. Br. Fulgentius C.M.M. van het Missiehuis St.
Paul te Arcen den dag, waarop hij vóór 25 jaar geleden in het klooster trad. Toen Br.
Fulgentius het kloosterkleed ontving, stond St. Paul nog in de kinderschoenen. Het
was nog maar 3 jaar geleden, dat de congregatie der Missionarissen van Mariannhill
een zelfstandige missiecongregatie werd, waarvan St. Paul in Arcen de eerste
Europeesche stichting was. Langs de toen nog bijna onbegaanbare veldweg, die vanaf de
Rijksweg naar de Duitsche grens leidt, stond toen een hoeve die zoo goed en zoo kwaad
als het ging tot klooster was ingericht. In dit primitieve kloostertje nu trad Er.
Fulgentius in.
Toen men er later in St. Paul over nadacht om op het gebied van het klooster een
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hoenderpark in te richten, was Br. Fulgentius de aangewezen man om dit werk ten
uitvoer te brengen. Bijna dagelijks kan men den "kippenbroeder" in zijn bestelauto
door onze stad zien rijden om de eieren bij de diverse adressen af te gaan leveren.
Door zijn herhaaldelijk contact dat Br. Fulgentius met de inwoners van Venlo heeft,
heeft hij zich vooral door zijn bescheiden en hartelijke manier van optreden, velen
tot vriend gemaakt. Daarom meenen wij, dat het Br. Fulgentius bij zijn zilveren
kloosterjubileum niet aan belangstelling uit Venlo en omgeving zal ontbreken.
Naast dit kloosterjubileum viert St. Paul Zondag a.s. tevens de 80ste verjaardag van
den oudsten inwoner van het Missiehuis, Br. Feliciaan. Deze stille en eenvoudige
kloosterling kan met vreugde terugzien op een vruchtbaar leven in den dienst van God
en het missiewerk. Zijn leven was steeds een zwoegen voor de uitbreiding van het Rijk
Gods op aarde. In Nov. '91 scheepte hij zich te Vlissingen in om zich naar ZuidAfrika te begeven, waar hij in het moederhuis van de Congregatie intrad. Na zijn
noviciaat in Mariannhil voltooid te hebben, mocht Br. Feliciaan reeds aanstonds aan
het directe missiewerk medewerken door bij den bouw van verschillende grootere
missiekerken te helpen. Als bekwaam beeldhouwer droeg Br. Feliciaan niet weinig tot
de verfraaiing van de kerken bij. Na gedurende 15 jaar op verschillende missiestaties
werkzaam geweest te zijn, werd de broeder tot boekhouder van een Europeesche
missieprocuur benoemd. Tot voor twee jaar heeft Br. Feliciaan dit verantwoordelijke
ambt uitgeoefend. Thans leidt deze veteraan een teruggetrokken leven van innig
verkeer met God en is door zijn stipte plichtsbetrachting een voorbeeld voor zijn
jongere medebroeders, die eveneens in de voetsporen van dezen pionier willen treden.
Br. Fulgentius zoowel als Br. Feliciaan wenschen wij beiden een hartelijk "Ad muitos
annos" toe.
7 september 1940 Duitsche tuinbouw nabij de Nederlandsche grens
Naar het voorbeeld van Straelen
Uit Keulen wordt aan het Nederlandsche Perskantoor gemeld:
In het gebied van den Beneden-Rijn breidt zich de tuinbouw, met name die onder glas,
voortdurend uit. In een aantal dorpen, onmiddellijk nabij de Nederlandsche grens
gelegen, waant men zich in een tweede Westland. Een middelpunt van den glastuinbouw
te Straelen.— Straelen was het eerste Duitsche plaatsje, waar men met de kasteelt
begon. Het plan hiertoe is uitgegaan van den eigenaar van een houtzaagmolen. De
molenaar ergerde zich aan den steeds omvangrijker wordenden invoer van groenten uit
Nederland. Hij spoorde eenige Nederlandsche tuinders aan, naar Straelen te komen om
den boeren de groententeelt, met name den glastuinbouw, te leeren. Te Straelen werd
toen de groenteteelt en de verkoop geheel naar Nederlandsch voorbeeld ingericht.
Zelfs het Nederlandsche veilingstelsel met de bekende veilingklok werd overgenomen.
Andere plaatsen in het gebied van den Beneden-Rijn volgden spoedig het voorbeeld van
Straelen en de groenteteelt in deze gebieden is thans inderdaad aanzienlijk, ook al
heeft men nog niet het bedrijf tot het peil van het Westland opgevoerd.
Men moet niet meenen, dat deze wedijver in het nadeel van Nederland is geweest.
Tengevolge van den toenemende tuinbouw in het gebied van den Neder-Rijn leerde de
bevolking der Duitsche eteden nog meer de groenten waardeeren. Dit heeft ertoe
geleid, dat de hoeveelheid groenten, die West-Duitschland thans afneemt, een veelvoud
is van die van 30 jaar geleden en Nederland, ondanks de toenemende Duitsche
voortbrenging, nog veel meer kan leveren dan vroeger.
23 oktober 1940 Nederlandsche Unie.
— De propaganda en aanwervingsactie voor de Nederlandsche Unie wordt hier met kracht
voortgezet. In de eerste actieweken konden reeds ruim 300 leden worden ingeschreven,
waarvan alleen in Schandelo 120. Zelfs waren hier gezinnen met 8 en 9 leden, wat voor
zich zelf spreekt. Dezer dagen komen ook de andere buurtschappen aan de beurt. Gezien
de reeds behaalde resultaten, mag ook hier eenzelfde succes verwacht worden.
6 mei 2021 De Nederlandsche Unie was een Nederlandse politieke beweging tijdens de
Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, opgericht door een
driemanschap bestaande uit Louis Einthoven (hoofdcommissaris van politie in
Rotterdam), Johannes Linthorst Homan (commissaris der provincie van Groningen) en Jan
de Quay (regeringscommissaris van de arbeid). De Nederlandsche Unie werd in juli 1940
opgericht, en in december 1941 door de Duitse bezetter ontbonden. [...]
Op haar hoogtepunt had de Nederlandsche Unie ongeveer 1 miljoen sympathisanten.
Hiervan waren ongeveer 600.000 personen lid. De Nederlandsche Unie gaf het weekblad
De Unie uit met een oplage van 314.000 exemplaren.
25 oktober 1940 Geen processie.
— Naar werd medegedeeld zal Zondag a.s. de jaarlijksche processie naar O. L. Vrouw
van Altijddurende Bijstand te Schandelo niet plaats kunnen hebben. Hiervoor zal
Zaterdag om half acht ter eere van O. L. Vrouw een plechtige Hoogmis worden
opgedragen.
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16 november 1940 Hoe de storm huishield
Nog voortdurend kwamen berichten binnen van de ernstige schade, die de storm van j.1.
Donderdag in Noord-Limburg en Oost-Brabant heeft aangericht. De meeste van deze
berichten maken melding van zware verliezen aan oogstmijten, van verwoestingen aan
schuren en daken. Op tal van plaatsen zijn de bosschen zwaar gehavend en werden de
boomgaarden geteisterd.
PATER ONDER INSTORTENDE SACRISTIE BEDOLVEN.
De storm heeft ook te Sambeek een slachtoffer geëischt. Toen de zeereerw. p.
Redemptus zich gereed maakte om in de kapel van de zusters Redemptoristinnen het H.
Misoffer op te dragen, rukte de storm een stuk van den gevel van de kapel af, viel
door het dak van de sacristie, waaronder de pater als 't ware bedolven werd. Ijlings
toegeschoten kerkbezoekers vonden pater Redemptus, hevig bloedend, onder het puin.
Dr. Anderegg die spoedig ter plaatse was verleende geneeskundige hulp. De zeereerw.
heer pastoor diende de pater de laatste H. Sacramenten toe. In zorgwekkende toestand
werd de ongelukkige naar het ziekenhuis in Boxmeer overgebracht. We vernemen, dat de
toestand van pater Redemptus nog zeer ernstig is. Verder heeft de storm te Sambeek
vrij aanzienlijke materieele schade veroorzaakt. Een gedeelte van de woning van Th.
H. stortte in. Van bijna alle huizen werden pannen afgerukt, verschillende huizen
vertoonen groote gaten. Vele boomen werden ontworteld, terwijl ook de leiding van de
radiocentrale het danig heeft moeten ontgelden.
ZWARE SCHADE AAN BOSSCHEN
In Arcen hadden wel het meeste de huizen langs den Rijksweg ten Noorden van het dorp
te lijden, waar dezen zomer de 400 zware canadaboomen werden gerooid, waardoor de
huizen aan dien weg zonder verdere beschutting aan den Westenwind kwamen bloot te
liggen. Van velen huizen waren dan ook honderden pannen verdwenen.
In het veld grenzende aan de Maas hield de storm ook groote opruiming. Alle stroo en
korenmijten werden ofwel omvergeworpen of de schoven vlogen her en derwaarts over het
veld en zelfs over den Rijksweg heen. Ook in de kom van het dorp moesten vele daken
het geducht ontgelden, al was de schade hier betrekkelijk gering. De meeste schade
leed hier echter het Jongenspatronaat. Omstreeks half acht werd hier het dak van de
aangrenzende beugelbaan door een windhoos gegrepen. Het geheele dak werd van de
pijlers gelicht de gevel werd omver geworpen en daarna kwam deze gevolgd door het dak
op den wal terecht. Een geluk mag het wel heeten dat hier geen persoonlijke
ongelukken hebben plaats gevonden, daar juist een groot aantal kinderen op weg naar
de kerk even tevoren alhier een schuilplaats tegen den feilen wind hadden gezocht.
Dit beteekent echter een flinke schadepost voor den eerw. heer kapelaan daar het
gebouw niet tegen stormschade verzekerd was. Bij de boerderij van dhr. G. Nijskens
werd een zeer hooge peereboom door den storm neer gesmakt op de wagenbergplaats
achter het huis. Deze werd geheel vernield, terwijl ook het dak van de schuur nogal
schade bekwam.
Het ergst was wel de verwoesting in de verschillende bosschen rondom Arcen. Vooral
het gemeentebosch aan den Rooden weg kreeg ernstige schade. Hierin zijn naar
schatting meer dan 500 boomen ontworteld. Sommigen zijn op een meter boven den grond
gewoon afgedraaid door wervelwinden.
Ook de zware bosschen rondom het kasteel werden door den storm niet gespaard en
menige tientallen jaren oude eik of den werd neergesmakt, in zijn val andere boomen
meesleurende. Het bosch biedt op sommige plaatsen een troostelooze aanblik. Vooral
het bosch nabij het voetbalterrein aan den Lingsforterweg kreeg zware schade.
Ongeveer een-derde der boomen ligt voor den grond. Arcen werd zwaar gehavend. De
zware kastanjeboomen op den driesprong bij de brug over de Lingsforterbeek werden wel
zwaar getroffen. Een tweetal eeuwenoude reuzen werden tegen de aarde neergeworpen
daarbij de rustbank, welke alhier door de zorg van de V.V.V. Arcen werd geplaatst,
meesleurende.
Van een dezer boomen werd voorts een zware tak afgescheurd. Dit mooie plekje nabij
het Kasteel, bij vele toeristen welbekend, zal er dan ook na de opruiming wel
jammerlijk gehavend komen uit te zien. Met dat al bracht de storm aan heel wat handen
werk en reeds in den vroegen morgen kon men verschillende aannemers bestormd zien met
allerlei wagens om pannen in diverse soorten, terwijl gisteravond de dakdekkers nog
in het maanlicht bezig waren om vóór den dreigenden regen tenminste de grootste gaten
in het dak te dichten.
HONDERDEN BOOMEN ONTWORTELD
De hevige storm heeft ook te Beesel heel wat schade aangericht. Verschillende wegen
waren versperd van de omgevallen boomen. Op het Marktplein viel een der statige
kastanjes ten offer van den windreus. In parken, lanen en bosschen werden honderden
boomen ontworteld. Bij een huis langs den Bussereindschen weg vielen vier reuze
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populieren waarvan twee op het dak, zoodat de takken door de slaapkamermuur drongen.
Van meer dan honderd huizen werden de daken vernield. [...]
11 december 1940
E.H.B.O.-dienst.
— Maandagavond werd alhier voor de leden van den E.H.B.O.-dienst de laatste les
gegeven door dr. Thielen van den verkorten E.H.B.O.-cursus. Een der cursisten dankte
dr. Thielen voor zijn bereidwilligheid dezen cursus te hebben willen geven, waarvoor
steeds een groot animo bestond. Door de luchtbeschermingsdienst te Velden zijn thans
vier E.H.B.O.-posten gevestigd en wel voor Hasse]t en de Voort ten huize van dhr. J.
Bouten Hasselt, voor Schandelo, ten huize van dhr. J. Boonen, voor Krosselt-Genooi,
ten huize van dhr. G. Holthuizen, voor het dorp bij dhr. Schlooz, Markt.
Op iedere plaats bevindt zich een complete verbandtrommel met brancard en verder
toebehooren, waarin men voor aanschaffing in de gelegenheid werd gesteld, dank zij de
loyale medewerking van diverse vereenigingen en de gemeente. In 't bijzonder moge
hier echter dank worden gebracht aan 't plaatselijke Groene Kruis, dat zeer veel
heeft bijgedragen tot het instandkomen van deze E.H.B O.-posten, waardoor eindelijk
in een groote behoefte is voorzien.
13 januari 1941 ARCEN. Loop der bevolking.
-— Naar wij vernemen bedroeg het aantal inwoners dezer gemeente op 1 Januari dezes
jaars 3822 zielen.
Hiervan woonden te Arcen: 899 mannen, 717 vrouwen, totaal 1616;
te Lomm 218 mannen, 193 vrouwen, totaal 411;
te Velden 954 mannen, 841 vrouwen, totaal 1795.
In de gemeente woonden 2071 mannen, 1751 vrouwen, totaal 3822.
Advertenties m.b.t. Vilgert, Schandelo, etc. 1940-1949
Te koop een best roodbont RUND, oud 18 mnd. en een best zwaar werkpaard B. T., mak in
en bij alles. Adres Joh. Geurts, Velden, Schandelo C 221. 4128
Te koop 20 stuks W L. PULLEN, bijna aan den leg; tevens een middelzware wendelploeg.
H. Geelen, Schandelo 212,
289
Velden.
Te koop een best roodbont MAALKALF Gebrs. Leupers, Schandelo, Velden. 324
Te koop ROGGE- en TARWESTROO. Adres: In 't Zandt, Velden, Schandelo. 4520
Te koop HAVER- en TARWESTROO Frans Steegh, Schandelo, 720
Velden.
Te koop circa 20 á 25000 kg. prima jonge consumptie KNOLRAAP. Jac. Boonen, Schandelo
Velden. 834
Gevraagd een boerenknecht kunnende melken en een jongen om melk te venten. H. GeurtsCoppes, Schandelo 235, Velden. 1303
Gevraagd voor 1 Mei een flinke BOERENKNECHT m. alle werkz.hed. op de hoogte; liefst
kunn. melken. Wed. P. Theelen, Schandelo C 208,
1962
Velden. [P. Theelen-Vosbeek]
Te koop een gladstroo DORSCHMACHINE. H. v. Wylick-Theelen, Velden Schandelo.
Te koop circa 10.000 kg. KOOLRAAP. Adres F. Thiesen, Schandelo, Velden.
Te koop 15000 kg. MANGELWORTELEN (Groenkraag). Adres H. Lenders, Rieterhof,
Schandelo, 2259 Velden.
Te koop een best roodbont MAALKALF. Adres F. Theelen-Jacobs, 2258 Schandelo, Velden.
Te koop 30.000 kg. MANGELWORTELEN. Adres P. Aerdts-Theelen, Schandelo, Velden.
Te koop een dekrijpe PREMIEBEER Adres H. Soberjé, Schandelo Velden. Tel. 236.
Gevraagd voor 1 Mei een BOEREN DIENSTKNECHT met paarden kunn. omgaan. Adres Frans
Engels, Velden, Schandelo. 0281
Te koop enkele honderden nieuwe, aangespitste BOONENSTAKEN en enkele honderden
boonenpalen. Jac. Boonen, Velden, Schandelo C 219. 421
Voor terstond gevraagd een BOERENKNECHT om met paard om te gaan en genegen te melken.
Adres F. Theelen Schandelo 218, Velden. 497
Te ruil een best aftandsch WERKPAARD op hengstveulen of 1-jarige ruin. Adres H.
Geelen, Velden 212, Schandelo.
Te koop 1-jarig roodbont WEIRUND; of WEIDE gevraagd. Adres: H. Lommen, Velden,
Schandelo.
Te koop een SCHAAP met jong schaapje. Adres H. Keldjens, Velden, Schandelo 213. 1604
Te koop een in goeden staat zijnde, middelzware WENDELPLOEG. A. Verheijen, Schandelo,
1206 Velden.
B. z. a. een R.K. jongen, oud 25 jaar, liefst in omgev. van Venlo, voor
boerenbedrijf; kan alle boerenwerk. Inl. bij Wed. P. Theelen, Velden, Schandelo C 208
of bij L. Willems, Siebengewald 2741 Koekoek.
Gevraagd een boerendienstmeid van 16—20 jaar. H. Geurts-Coppus, Schandelo 235.
Velden. 1624
Te koop een roodbont rund, 7 mnd. oud. Adres H. Deenen, Schandelo, Velden.
Gevraagd voor 1 Mei een boerendienstknecht, goed met paarden kunn. omgaan. Adres. L.
Engels, Schandelo C 232, Velden.
Gevr. een jongen of meisje, van 14-17 jaar op kleine boerderij. Adres H. Lommen,

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen
2435

2440

2445

2450

2455

2460

2465

2470

2475

2480

2485

2490

2495

2500

Velden Schandelo. 7062
Te ruil een in g. st. z. middelzware lange kar tegen een slagkar; tev. te koop
gevraagd 8 á 10 ramen platglas. H. van Wijlick, Schandelo 224, Velden. 4068
Te koop een heerenfiets met banden. Adres Chr. Luijpers, Krosselt C 281. Velden. 4302
Te koop een partij veldwortelen. Adres: P. Thiesen, Schandelo, Velden.
4304
Gevraagd voor Paschen of Mei een jongen, goed met paard k. omgaan. Adres J. In 't
Zandt, Schandelo, Velden. 7726
Te k. blauw Weener konijn met 6 jongen en 2 zware Vl. reuzen (gedekt). H. Gielen,
Schandelo no. 212, Velden.
Te ruilen teg. een leveringskoe een jonge drag. koe, 24 Mei aan telling. H. Keltjens,
Velden, Schandelo C 215.
Te k. een best roodb. maalkalf. J. Theelen-Lenders, Schandelo, Velden.
Gevr. liefst zoo spoedig mogel., boerendienstmeid of jongen v. 15-18 j. H. Lommen,
Schandelo Velden.
Voor terst. gevr. boerendienstbode, bov. 16 j., kunn. melken of gen. het melken te
leeren. J. Renkens, Lingsforterweg Arcen
Te kp. een drag. vaars, begin Oct. aan telling;, ook te ruil op leveringskoe. H.
Roefs, Schandelo, Velden. 2029
Voor terstond gevr. een bekw. paardenknecht. H. Lenders-Theelen, Rietherhof,
Schandelo, Velden. 2097
Te k. vaars of jonge koe, bijna voldr. Fr. Theelen, Schandelo.
Te k. 2 hoogdr. vaarzen of ruil voor leveringsvee. Maashof Velden. Schandelo. 6741
Te k. bok met getuig. Velden. Schandelo 210
8109 [H. Keltjens]
Teg. Paschen gevr. boerendienst knecht. M. Aerdts, Maashof, Schandelo, Velden.
Te r. of te k. een rund, tegen drag. vaars of koe. L. Heldens, Velden, Schandelo 238,
Gevr. per 1 Sept. [1944] een dienstbode of jongen van 15 tot 18 jaar. op boerenbedr.,
geneg. te melken. J. v. Lipzich. Velden. Schandelo 237.
Te koop 10 W. L. pullen, aan den leg (met haan). Adr. Wed. P. Vosbeek, Vilgert 258,
Velden. 3934
Gevr. voor terst. of 't voorjaar een tuiniersknecht of paardenknecht. P. Geurts,
Vilgert 266, Velden.
Wie kan 2 runderen op de wei gebruiken? Tev. te k. gevr. 10 à 25 een-ruiters. H.
Lommen, Vilgert 253, Velden.
Tabaksplanten. Bestel nu al uw tabaksplanten, Slits 25; ook verkrijgbaar in potjes.
P. Geurts-v. Wijlick, Vilgert, Velden
Te ruil een koe gev. 12 L. m., op Jongvee of dr. varken. J. Appeldoorn, Arcen,
Lingsfort 136.
Voor terst. gevr. flinke slagersleerling, 18-20 J. J. Timmermans, Lingsfort, Arcen.
Terst. gevr. paardenknecht. J. Roosen, Lingsfort Arcen.
Te koop gevraagd twee gebruikte KIPPENHOKKEN. Br. m. omschrijving en opg. van prijs
aan A. Erdman, Lingsfort, Arcen.
1537
Gevraagd voor Straelen (D.) een boeren- en tuindersknecht en een tuindersknecht.
Bevr. bij P. J. van Lin, Lingsfort no. 151. Arcen. 1927
Wordt gevraagd voor terst. of later een flinke tuiniersknecht hoog loon, voor
Straelen (D.) Te bevr. Café h. Basten, Arcen, Lingsfort. 1960
ARCEN. — Not. Haffmans Woensdag 2 Oct., 4.30 uur, in het te veilen pand aan de
Lingsfort: huis met café-restaurant "Haus Ente" met tuin en groot terrein.
Coöp. Melkinrichting en Zuivelfabriek St. Martinus te Venlo. AANBESTEDING DER
MELKRITTEN Hanik Lomm, Het Ven Venlo, Hasselt, Dorp, Vorst, Genooi, Velgert, Heide,
Velden. Inschrijvingbiljetten in te leveren uiterlijk Dinsdag 25 Febr. 1941. des
namiddags 3 uur ten kantore der fabriek.
Plukkers of pluksters gevraagd. H. Buskes, De Krosselt. Velden.
Te k. vette slachtkonijnen. H. Buskes, "De Krosselt". Velden. Tel. 293.
Suiker-, Pof- en Farkirchin Maisplanten te koop J. van den Hombergh, Krosselt, Velden
Te koop texels stamboekschaap, ook gen. te ruilen tegen dragend varken. J. A. v. d.
Hombergh, Krosselt, Velden.
Te k. of te r. voetbalsch. m. 43 z.g.a.n., teg. fototoestel 6x9 of zware windbuks. R.
v. d. Hombergh. Krosselt. Velden.
Te k. een slacht-, dragende en 4 Jonge konijnen. Dijks, De Krosselt. Velden.
Te k. Belg. Herder en een lief klein kamerhondje. W. Luypers C.280. Krosselt, Velden.
Te k. Belg. merrieveulen m. papieren van premiemerrie. F. v. d. Haghen, Krosselt
C.282 Velden.
Te ruil gekl. pop, kan ook sl. teg. geim. inmaakketel. Peeters, Krosselt, Velden.
Te k. 2e hands fornuis f50. Schattefor, Krosselt, Velden.
Wie r. voetbalsch. m. 44 in g. st, teg. m. 43. R. v. d. Hombergh, Krosselt Velden.
Te k. best zwaar r. b. maalkalf. A. Vosbeek, Krosselt, Velden.
Te k. gevr. een kippenhok, 3x4 M. of grooter. Th. van Hael, Krosselt 286, Velden.
Te kp. prima eiken tafel f30. Dijks, De Krosselt, Velden.
Te kp. of te ruil op lichte, een nieuwe overdekte 5-tons wagen op prima banden
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(32x6). Adres "De Krosselt", Velden. Tel. 293.
Te k. een Russisch biljart, eenige stellen beugelballen; een naaimach. en een
waschwring. Jac. Keltjens, Krosselt 286 Velden.
Te k. Texelsche schapen; St. Bernardhond en een 1. g. st. z. kano. G. A. v. d.
Hombergh, C 294, Krosselt, Velden. 8056
Te koop een heerenfiets met banden. Adres Chr. Luijpers, Krosselt C 281, Velden. 4302
Te koop twee dragende GEITEN tev. een mooie Duitsche Herder, 10 weken oud. J. Peters,
Rijksweg C 291, Velden. 5321
HOUTVERKOOP TE VELDEN. Notaris M. A. Joosten te Venlo, zal op Woensdag 8 April 1942,
des nam. te 4 uur, in café Litjens te Velden-Dorp, publiek verkoopen: 1. Ten verzoeke
van de familie Verbeek: circa 60 slagen dennentophout, gelegen in hun bosch Kleikoel,
Schandelen. 2. Ten verzoeke van Mej. W. Koopmans te Velden: circa 10 slagen
dennendunsel, staken en boonenstaken en 3 slagen dennendunsel, staken en weipalen,
gelegen in haar bosch op den Bong te Schandelen. 3. Den heer G. Grubben te Maasbree:
4 slagen verbrande dennen op den Bong te Schandelen, dienstig voor boonenstaken en
brandhout. 4. De R. K. Kerk te Velden: 1 lindeboom, gekapt liggend bij A. Rieter, te
Velden.
Te koop Zaterdag 25 Sept. te Arcen, Lingsforterweg 126: 2 broedmachines voor 500
eieren, petroleumverwarm. [...]
11 september 1941 Veulenkeuring te Velden
Onder groote belangstelling had bij gunstige weersgesteldheid op "Wilshof" de eerste
Veldensche veulenkeuring plaats. De aangevoerde veulens waren van goede kwaliteit en
de jury bestaande uit de heer P. Diederen en Hub. Kallen, alsmede de beide arbiters
E. Kallen en G. Nab vervulden hun taak met kennis van zaken en tot ieders
tevredenheid. De keuring mag dan ook in alle opzichten geslaagd heeten. De prijzen
werden als volgt toegekend:
Categorie 1. Merrieveulens geb. in 1941. Belg. T. [=Belgisch trekpaard] 1e prijs Irma
van Wils, eig. P. v. d. Ven, Velden; 2e prijs Nelli van Schandelo, eig. G. Koopmans,
Velden; 3e prijs Astrid van Sintelberg eig. J. Tax, Aijen-Bergen; 4e prijs Corrie van
Hovershof, eig. Th. Peeters, Velden; 5e prijs Lucie, eig. G. Hegger, Arcen; 6e prijs
Irma van de Erf, eig. H. Th. Sanders, Grubbenvorst; 7e prijs Marie van Spiekerhof,
eig. G. F. Muyres, Lomm. Arcen.
Categorie 2. Merrieveulens geb. in 1940. Belg. T. 1a prijs Jeanny van Ooyen, eig. E.
Kallen, Broekhuizenvorst; 1b prijs Marie van Ender, eig. H. Soberjé, Velden; 2a prijs
Mia van Hoek, eig. Chr. Gielen Broekhuizen; 2b prijs Irène van Ender eig. H. Soberjé
Velden; 2c prijs Nicoline van Vorst, eig. Th. Peeters, Velden; 3a prijs Irène, eig.
W. Berden, Blerick; 3b prijs Cantora van Hegelsum, eig. H. de Ruyter, Meerlo; 3c
prijs Corrie van Hoek, eig. Chr. Gielen, Broekhuizen; 4a prijs Gerda, eig. Alb.
Achten, Leunen; 4b prijs Irène van Kupershof, eig. Wed. Rieter, Velden; 4c prijs Liza
van Bekenhof eig. J. P. Pellen, Meerlo; 4d prijs Martha van Sintelberg, eig. J.
Jenneskens, Meerlo.
Categorie 3. Merrieveulens geb. in 1939. Belg. T. 1e prijs Madam, eig. Fr. Steegh,
Velden; 2a prijs Mimie van Claironszoon, eig. P. Geurts, Velden; 2b prijs Emma, eig.
Jacq. Boonen Velden; 3a prijs Corry, eig. Jacq. Willemsen, Velden; 3b prijs Truusje
van Ender, eig. G. Koopmans, Velden. Kampioene van bovengenoemde drie categorieën en
hiermee winnaar van den beker werd Irma van Wils, eig. P. v. de Ven, Velden.
Categorie 4. Geen prijzen toegekend.
Categorie 5. Handelsveulens geb. in 1939. Belg. T. 1e prijs Max, ruin, eig. A.
Geurts, Velden; 2e prijs Herseur van Vorst, ruin, eig. Th. Peeters, Velden; 3e prijs
Pol ruin, eig. G. Verhaegh, Velden; 4e prijs Herseur, ruin, eig. H. Geelen, Velden.
Categorie 6. Merrieveulens geb. in 1941. Warmbl. 1e prijs Fientje, eig. M. Peters,
Velden
Categorie 7. Merrieveulens geb. in 1940. Warmbl. 1e prijs Elraïne, Gron. T., eig. M.
Peters, Velden; 1e prijs Ertania, Geld. T. eig. J. Evers. Velden.
Categorie 8. Merrieveulens geb. in 1939. Warmbl. 1e prijs Dodetta, Gron. T., eig. J.
Hendrix, Lottum; 1e prijs Dubilia, Geld. T., eig. H. van Wylick, Velden; 2e prijs
Darbota, Geld. T., eig. R. Breukers Lottum.
Kampioene der warmbloeds der categorieën 6, 7 en 8 en hiermee winnaar der verguld
zilveren medaille werd Elzaïne, eig. M. Peters, Velden.
Categorie 10 Handelsveulens geb. in 1939. Warmbl. 1e prijs Firmant, eig. M. Peters,
Velden; 2e prijs Max, eig. J. Evers, Velden.
Categorie 10. Handelsveulens geb. in 1939. Warmbl. 1e prijs Rally, ruin, eig. Joh.
Geurts, Velden; 2e prijs Danseur, ruin, eig. Gebr. Leupers, Velden; 3e prijs Frits,
ruin, eig. G. Zeelen, Velden.
Ter opluistering waren aanwezig de hengsten Blok v. d. Louisa, eig. M. Simons,
Grubbenvorst; Cantor, eig. P. W. Berden Blerick.
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30 september 1941 Processie.
— Zondag a.s. zal onze parochie de jaarlijksche processie houden naar het kapelleke
van O. L. Vr. van Altijddurende Bijstand te Schandelo.
13 december 1941 VRUCHTBARE BOERDERIJ te Velden-Schandelo.
H. M. J. VERHEGGEN, NOTARIS TE VENLO, zal te Velden, op Maandag 22 December 1941,
nam. 2½ uur, in café Jansen aan de Tramhalte voor de kinderen P. J. Gommans-Peeters,
publiek veilen en verkoopen: [...]
8 januari 1942 RUILVERKAVELING WINT VELD
Ook Limburg heeft een groot aantal objecten.
(Van onzen redacteur.)
Met betrekking tot de ruilverkaveling is wel eens het beeld gebruik van de olievlek,
die zich over het water-oppervlak verspreidt. Als we op het oogenblik eens nagaan
hoeveel de ruilverkaveling in de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen, dan
gelooven we te kunnen zeggen, dat de beeldspraak niet misplaatst was. Het is met
enkele in de provincie verspreide complexen begonnen meestal niet dan nadat bergen
van conservatieve tegenmotieven waren overwonnen. Maar waar men begon, daar zagen de
boeren zoo spoedig de groote voordeelen, die aan een meer economische indeeling van
't grondbezit zijn verbonden, dat de voorbeelden aanstekelijk gingen werken. En mede
dank zij de voortdurende activiteit van den Cultuurtechnischen Dienst, die een reeks
van jaren in de weer is om de ruilverkaveling te populariseeren, is het gaandeweg
aanvragen om plannen gaan regenen. Veelal gingen die aanvragen uit van den voormaügen
N.C.B., in andere gevallen van de ingelanden der betrokken gebieden zelf, van
particuliere eigenaren of van gemeentebesturen.
In ons laad zijn thans 137 blokken met 156.000 HA. voer ruilverkaveling in
behandeling, waarvan 36.000 H.A. in directe uitvoering. Daarvan levert Limburg 14
objecten met in totaal ongeveer 10.000 H.A., die voor het meerendeel reeds in
uitvoering zijn. Noord-brabant slaat met 25 plannen voor 25.000 H.A. een bijzonder
goed figuur.
Het grootste object in Limburg is de Ospelsche Peel, waar een oppervlakte van 4500
H.A. in de verkaveling betrokken is. Voorts zijn in uitvoering de ruilverkavelingen
te NUTH, POSTERHOLT. VLODROP (Aan het Broek), WEERTERBOSCH, Baxhoeve-SWALMEN.
MEERLO, Heesbeemden SEVENUM, Egheler en Geuper veld. Bezels Broek en de Elsbemden.
Daarenboven loopen nog aanvragen uit Waubach, Roggel-Neer en Susteren-Nieuwstadt.
Over het geheel echter is de belangstelling voor de ruilverkaveling zoo groot, dat
men van hoogerhand moet gaan overwegen het aantal aanvragen te remmen.
DE NIEUWE RUILVERKAVELINGSWET
Het besluit van 19 Juli van het vorig jaar tot wijziging van de wet op de
ruilverkaveling heeft de uitvoering van vele plannen zeer veel eenvoudiger gemaakt.
Voor wie wel eens kennis heeft genomen van d3 zeer ingewikkelde procedure, die
gevolgd moet worden vooraleer een verkavelingsplan op de helling staat, zal dat geen
verrassing zijn. In zoo'n plan moet nu eenmaal met honderd-en-een belangen en
belangetjes worden rekening gehouden. Op de speciale "wensch-zittingen", die hiervoor
ten behoeve van de belanghebbenden worden gehouden, pleegt men de meest veelsoortige
verlangens op te vangen. De wijziging heeft o.m. het bezwaar ondervangen dat een plan
kan worden in de war gestuurd door verschillende volmaakt onbeteekenende
eigendommetjes, meestal verkregen door erfrecht en niet door den eigenaar in gebruik
genomen. In zulke gevallen kan voortaan de eigendom in contanten uit de
ruilverkavelingskas worden teruggegeven. Ook de techniek van de schatting der
perceelen is gewijzigd. Was het vroeger verboden in een plan gronden op te nemen die
binnen een uitbreidingsplan of binnen een bebouwde kom vallen, thans mogen ook deze
gronden worden opgenomen. De vroegere toestand bracht veel bezwaren met zich, vooral
daar, waar een belangrijke waterloop buiten de plannen zou vallen. De mogelijkheid
tot automatische royeering van vervallen hypotheken en tot verstrekking van
voorschotten voor ontginningen, geeft nieuwe voordeelen voor de grondeigenaren. Van
belang voor de spoedige uitvoering der met een ruilverkaveling gepaard gaande
kunstwerken is de thans geschapen mogelijkheid om hangende diverse detailkwesties
reeds bij voorbaat met de werken te beginnen. Vooral waar het complexen woesten grond
betreft kan van deze mogelijkheid ten volle worden geprofiteerd.
Van het grootste belang is intusschen echter de mogelijkheid om de werken in vrüij
bedrijf uit te voeren. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen om bij bijvoorbeeld
kleine boeren in den tijd, dien zij beschikbaar hebben, werk te geven, altijd
natuurlijk op zoodanige wijze, dat hun eigen bedrijfje er geen schade van ondervindt.
De ervaring in deze is nog niet groot, maar men heeft de goede verwachting, dat
hierdoor het gebrek aan werkkrachten, dat soms een vlotte uitvoering der werken in
den weg stond, zal worden ondervangen. Aan den Cultuurtechnischen Dienst is voor dit
doel een crediet toegestaan van 10 millioen.
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GEEN SCHADE AAN LANDSCHAPSSCHOON
Tenslotte nog een bijzonder aspect, dat in den laatsten tyd weer eens naar voren is
gebracht. Er is betoogd, dat de mannen van den Cultuurtechnischen Dienst in hun
plannen te weinig rekening houden met de eischen van het landschapsuiterlijk. Zij
zijn voorgesteld als gevoellooze lieden, die het landschap als een koek in stukken
verdeelen en er de lineaal hoogtij laten vieren. Voor wie eenigszins ingewijd is in
de procedure der ruilverkaveling klinkt dit nog al onwaarschijnlijk. Een
ruilverkaveling komt niet in uitvoering vooraleer overleg is gepleegd met of
goedkeuring is verkregen van ettelijke instanties. Daarbij zijn niet alleen
gemeentebesturen, waterschappen, streekplandiensten. provinciale en rijkswaterstaat,
inspectie der volksgezondheid, maar ook het Staatsboschbeheer. Dit laatste heeft de
bijzondere opdracht een oogje te houden op de landschapsaankleeding, als we het zoo
eens noemen mogen. Zelfs al zou de Cultuurtechnische Dienst er op uit zijn om het
landschap te vervlakken, dan nog zou hij daartoe dus niet gemakkelijk de gelegenheid
hebben. Maar dat zulk een opzet in het geheel niet voorzit, moge o.m. blijken uit het
plan voor Molenbroek (Wessem en Middelbeers), waar een breede strook langs de beek is
uitgespaard, waar de beplanting ongerept blijft en waar wandelpaden zuilen worden
aangelegd. Deze strook wordt dan aan de gemeente overgedragen. Veelal spaart men ook
bij wegkruisingen hoekjes uit, waarop beplantingen kunnen worden aangebracht, die het
landschap breken. De zorg voor het behoud van natuurschoon gaat zelfs nog verder. In
de centrale ruilverkavelingscommissie zit ook een vertegenwoordiger van de commissieWeevers, die naarstig toeziet, dat geen dingen van natuur-wetenschappelijke waarde
verloren gaan. Zoo ligt in het nieuwe plan Spoordonk de fraaie "Campina" met vele in
particulier bezit zijnde enclaves. Er komen boschanemonen, oeverzwaluwen en
roerdompen voor en dit heele gebied wordt gaspaard en straks in handen gegeven van de
Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten. Dit alles brengt vele zorgen voor de ontwerpers
mede, want zulk een flora en fauna is afhankelijk van den waterstand en daaraan mag
dus niet getornd worden. Niettemin, de waarborgen zijn er dat dit inderdaad niet
gebeuren zal. Dat er met dat al steeds tegenstellingen kunnen blijven tusschen wat
mooi en wat doelmatig is, valt niet te bestrijden. In zulke gevallen zal de harde wet
der noodzaak wel eens naar den economischen kant doorslaan. Zoo werd nog pas van
hoogerhand een ruilverkaveling opgelegd voor het Scheeke onder Best, in dit geval om
een soort kolonisatie van dit gebied te bevorderen. Hier waren het de wenschen der
grondeigenaren, die moesten wijken voor het zwaarder wegende algemeen belang.
5 mei 1942 Biljartclub "De Poedelhaters".
— De einduitslag van de gehouden wedstrijden in het af geloopen seizoen om het
kampioenschap der vereeniging is als volgt:
Klasse A I: G. v. d. Hombergh kampioen, gem. 4,640; 2. J. Dirkx 4,325; 3. Frans v. d.
Hombergh 3,545; 4. Leo v. d. Homberg 3.520; 5. H. Kessels 3,385; 6. G Hegger 2,930;
7. M. Brueren 2,655; 8 G. Zeelen 2,495; 9. Ger. Geurts 2.205.
Klasse B I: J. Hegger 2,385; 2. G. Duijf 2,105; 3. P. Theelen 2,050; 4. J. Clabbers
1,955; 5. P. Brueren 1,890; 6. H. Geurts 1,805; 7. P. Beeker 1,730; 8. J. Geurts
1,295; 9. P. in 't Zandt 1,285.
Poststation. — Vanaf 6 Mei is het hulppostkantoor alhier gewijzigd
in een poststation. De openstellirg is vanaf dien datum van 9—ll, en van 2—3 uur.
Rijwieldiefstallen. — Zondagmorgen onder de eerste H. Mis, werden alhier
een 2 tal damesrijwielen gestolen. Tot op heden van de daders geen spoor.
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17 augustus 1942 GROOT ZOMERFEEST TE ARCEN
De Nederl. Arbeidsdienst en de jeugd
Sedert eenigen tijd is Arcen een kamp rijk van den Nederlandschen Arbeidsdienst. De
groene arbeidsmannen vormen in dit Maasdorp reeds een veel en ook graag geziene
verschijning. Er begint al zooiets van een bond te ontstaan tusschen de nieuwe en de
oude bewoners, een band, die dezer dagen bijzonder werd versterkt, doordat de
arbeidsmannen de beteekenis blijken te begrijpen van het spreekwoord "Wie snel helpt,
helpt dubbel". Bij een ramp, die enkele bewoners van het dorp had getroffen, hebben
de mannen zich van hun besten kant laten kennen en zooiets laat nu eenmaal niet na de
verhouding hartelijker te maken. Thans staat er iets anders te gebeuren, waardoor de
bevolking van Arcen en Velden en vooral de jeugd in de gelegenheid zal zijn de
arbeidsmannen nog beter te leeren kennen. Op 21, 22 en 23 Augustus a.s. organiseeren
de arbeidsmannen tezamen met de burgerij een zomerfeest.

2700

HET RIJKE PROGRAM
Vrijdagavond, 21 Augustus 1942 te 19.30 wordt het feest geopend met den
voetbalwedstrijd D.E.V.—N.A.D. In de rust een grootsche sportdemonstratie. Na afloop
diverse wedstrijden in het hardloopen, verspringen, hoogspringen, enz., enz.
De groote dag wordt echter Zaterdag, den 22sten Augustus. Na de feestelijke

2685

2690

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen

2705

2710

2715

2720

2725

2730

2735

2740

2745

2750

2755

2760

2765

vlaggenparade om 8 uur in het kamp, waarbij de officieele personen van de gemeente
Arcen—Velden zijn uitgenoodigd, zal om 10 uur de intocht van den Zomerkoning te Arcen
plaats vinden. Om 14 uur parademarsch door het dorp. Na het inrukken op het
dorpsplein, gezamenlijk optrekken naar het voetbalveld aan de Lingsforterweg alwaar
omstreeks 15 uur de kinderspelen aanvangen.
Dat wordt wat voor de kleintjes. Ze gaan zingen, touwtrekken, paalklimmen lierloopen,
hardloopen en nog veel meer. Er zijn leuke prijsjes voor de winnaars. De dag zal
besloten worden met een kampvuur op het dorpsplein. De muziek en de zanglustigen
zullen hier kunnen toonen wat zij waard zijn, terwijl het programma wordt ofgewisseld
met declamatie, zwaarddans en samenspraken.
Zondagmiddag wordt in de cantine van het Arbeidskamp te 15.00 de film "Doornroosje"
gedraaid, waarbij iedereen vrij toegang heeft. Hieraan kan tevens een bezichtiging
van het kamp worden vastgeknoopt, hetgeen trouwens gedurende den geheelen loop der
feestelijkheden mogelijk is. Het behoeft geen betoog dat tijdens deze dagen voor de
burgerij op het kamp geen grenzen bestaan.
Zoowel de burgemeester als de burgerlijke vereenigingen hebben hun volledige
medewerking toegezegd en samen met het initiatief van de arbeidsmannen moet dit een
waarborg zijn voor het slagen van het Zomerfeest.
11 september 1942 Veulenkeuring te Velden
Onder zeer groote belangstelling had op "Wilshof" de 2e Veldensche veulenkeuring
plaats. Er was een groote collectie veulens van goede kwaliteit aanwezig. De jury,
bestaande uit de heeren Urding en Hub. Kallen, alsmede de arbiters Chr. Bertjens en
E. Kallen, vervulden hun taak met kennis van zaken en kenden de prijzen als volgt
toe:
Categorie 1 Merrieveulens geb. in 1941 Belg. T. 1e pr. Rietje v. d. Speulhof, eig. M.
Smits, Well; 2e pr: Jeanne v. d. Elzahoeve, eig. F. Obers, Grubbenvorst; 2e pr. Irma
van 't Höltje, eig. P. Bouten, Ven; 3e pr. Cato van Aast, eig. J. W. Hendrix, Lottum;
3e pr. Louisa v. d. Erf, eig. H. Zanders, Grubbenvorst; 3e pr. Lena van Ender, eig.
H. Soberjé, Velden; 4e pr. Flora v. d. Annahoeve, eig. G. van Wylick, Ven; 4e pr.
Truusje v. d. Slangert, eig. J. van Lipzig, Velden; 4e pr. Ellie van Brandenmolen, G.
Hegger, Arcen. Eerv. verm. Roza v. h. Hoekeinde, eig. J. v. d. Hombergh, Lomm; Eerv.
verm. Bertha van Engelenhof, eig. Th. Berden, Blerick.
Categorie 2. Merrieveulens geb. in 1941, Belg. T. 1e pr. Cora van Boerlo, eig. Wed.
J. Lenders, Blerick; 2e pr. Alda van Aldengoor, eig. J. Neelen, Neer; 2e pr. Comtesse
van Boost, eig. W. Berden, Blerick; 3e pr. Corrie van Hoverhof, eig. Th. Peeters,
Velden; 3e pr. Mina van Abeele, eig. Th. Peeters, Velden; 3e pr. Lucie, eig. L.
Aerdts, Lomm; 3e pr. Astrid van Sintelberg, eig. J. Tax, Aijen; 4e pr. Ire van
Solinger, eig. A. Geurts, Velden; 4e pr. Irma v. d. Erf, eig. H. Zanders,
Grubbenvorst; 4e pr. Marie van Spiekerhof, eig. G. Muyres, Lomm; 4e pr. Nellie, eig.
Gebr. Leupers, Velden.
Categorie 3. Merrieveulens geb. in 1940, Belg. T. 1e pr. Jeanny van Oijen, eig. E.
Kallen, Broekh'vorst; 1e pr. Alice van Aldengoor, eig. J. Nellen, Neer; 2e pr.
Nicoline van Vorst, eig. Th. Peeters, Velden; 2e pr. Irene van Kupershof, eig. Weduwe
Rieter, Velden; 2e pr. Irene, eig. Berden, Blerick;. 2e pr. Mia van Hoek, eig. Chr.
Gielen, Broekhuizen; 3e pr. Liza van Bekerhof, eig. J. Theelen, Meerlo; 3e pr. Irene
van Ender, eig. H. Soberjé, Velden; 3e pr. Martha van Sintelberg, eig. J. Jenneskens,
Meerlo; 3e pr. Corrie van Hoek, eig. Chr. Gielen, Broekhuizen.
Categorie 4. Hengstveulens geb. in 1942, Belg. T. 1e pr. Blok van Hegelsom, eig. A.
Keijzers, Horst; 2e pr. Blok v. d. Wilhelminahoeve, eig. Corn. Willems, Griendtsveen;
3e pr. Bren v. h. Slot, eig. J. Hutten, Grubbenvorst; 3e pr. Cantor van Ender, eig.
H. Soberjé, Velden; Eerv. verm. Cantorzoon, eig. A. Geurts, Velden; Eerv. verm.
Cantor van Schandelo, eig. J. Theelen, Velden; Eerv. verm. Max van Molenhuls, eig. P.
Soberjé, Horst.
Categorie 5. Hengstveulens geb. in 1941, Belg. T. 1e pr. Nico van Helpeny, eig.
Leyser, Grubbenvorst; 2e pr. Frits van Klein Raay, eig. W. Leyser, Grubbenvorst.
Categorie 6. Hengstveulens geb. in 1940, Belg. T. 1e pr. Bayaard van Kanaalmond, eig.
W. Leyser, Grubbenvorst; Eerv. verm. Cantor van Lutjeshof, eig. van Ryswijck, Meerlo;
Eerv. verm. Max, eig. W. Leysen, Grubbenvorst.
Categorie 7. Merries met afst. '43, '41 en '40, Belg. T. 1e pr. Mozette de Vorst,
eig. Th. Peeters, Velden; 2e pr. Liza van Hoek, eig. Chr. Gielen, Broekh'vorst; 3e
pr. Jo van Ender, eig. H. Soberjé, Velden; 3e pr. Lien, eig.. G. Hegger, Arcen.
Categorie 8. Hengsten met afst. 1942 Belg. T, 1e pr. Blok v. d. Louisa K 1669, eig.
M. Simons, Grubbenvorst
Categorie 9. Hengsten met afst. .40 en '41, Belg. T. 1e pr. met lof der jury: Cantor
K 1854, eig. H. Lenders, Blerick.
Categorie 10. Handelsveulens '42, Belg. T. 1e pr. Fridi van Heggerhof, eig. L.
Engels, Velden; 2e pr. Annie van Drabben, eig. Henri Keltjens, Velden; 3e pr. Leentje
van Drabben, eig. Henri Keltjens, Velden; 4e pr. Irma van Heggerhof, eig. L. Engels,
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Velden.
Categorie 11. Warmbloeds geb. 1942. 1e pr. Gonny, eig. H. van Wylick, Velden; 2e pr.
Frans, eig. A. Verhaegh, Lomm; 3e pr. Rinus, eig. C. Bos, Grubbenvorst; 4e pr. Benno.
eig. G. Verhaegh, Velden; Eerv. verm. Nico, eig. A. Verhaegh, Lomm.
Mede ter opluistering was aanwezig de hengst Colosse van Brandehoeve K 1971, eig. H.
Lenders, Blerick.
Winnaar van den verzilverden wisselbeker werd E. Kallen, Broekhuizenvorst ,met de
kampioene der keuring: Jeanny v. Oijen.
17 oktober 1942 ANNIE BUSKES en PIET HOLIHUIJZEN
hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking
zal plaats hebben op Dinsdag 10 November om half elf uur in de Parochiekerk van den
H. Andreas te Velden. Velden, 17 Oct. 1942 Velden. "De Krosselt". Velden, Rijksweg C
304. Geen Receptie.
14 januari 1945 66139 BERG, Peter Hubertus Jacobus van den, 7 April 1919,
Arcen en Velden. Won. Arcen en Velden. 14 Jan. 1945, de omgeving van Velden.
8 maart 1945 Fam. P. J. Maas-Nelissen, Stationsstr. 10, SCHAESBERG vr. inl. o.: FAM.
J. NELISSEN v. ENCEVORT en FAM. J. JACOBS-LORMANS Rijksweg B 42 Lomm. FAM. J. HEZENNELISSEN. Kranestraat B 32. Horst. FAM. P. NELISSEN-LORMANS. Venloseweg A 191,
Grubbenvorst, FAM. A. NELISSEN en v. d. STERREN. Hegelsom Horst.
24 februari 1945 Wie kan mij inlichten omtrent de verblijfplaats van mijn zoon JOH.
DIJKS? In afw. J. Dijks, v.h. de Krosselt Velden, thans AEkade 9, Veendam
P. J. W. Holthuizen, p/a K. Maring, D 159 Oudeschip Roodeschool (Gr.), betr. fam. G.
Holthuizen—Geelen H. Beek—Holthuizen en verd. fam., Krosselt, Velden (L.)
16 januari 1945 Schandelijke evacuatie.
De bevolking van Venlo, Roermond en het overige deel van bezet Limburg is op
schandelijke wijze door de D. weggesleept. De "Evacuatie", die werd uitgevoerd door
de Grüne Polizei, begon te Venlo op 17 Januari en te Roermond op 21 Januari. In
Roermond meldden zich 2.800 mannen, bedreigd met doodstraf en gelokt met Ausweisen;
ze werden allen weggevoerd. De evacuatie der overige inwoners volgde daarna. De
bevolking van Schandelo kreeg midden in den nacht van 20 op 21 Jan. plotseling bevel
naar Duitschland te vertrekken. Dit bevel kwam op 2 uur 's nachts en het dorp diende
om 4 uur ontruimd te zijn. Een stoet van mannen, vrouwen, kinderen en zuigelingen
trok in het holst van den ijzigen sneeuwnacht oostwaarts met achterlating van alles.
De bevolking van Venlo kreeg,nadat verschillende wijken waren afgezet, een half uur
om wat bezittingen bijeen te pakken. De Grüne zocht de huizen na! Nog dagelijks
trekken uit deze streek droeve colonnes naar het Oosten. Ieder krijgt één brood voor
de heele marsch mee en achter de colonne rijdt een Roode-Kruiswagentje met waterpap
voor de kinderen. Niemand weet het ware over de plaats van hun bestemming.
17 maart 1945 DE EVACUATIE VAN VENLO
Pater Herraets sprak voor de radio-omroep
Herrijzend Nederland over de evacuatie van Venlo
Venlo bevrijd! Donderdag in de late middag rolden tien Amerikaanse tanks de
Kalderkerkerweg af. Vrijwel zonder schot werd de vesting Venlo overgegeven. Enkele
Duitsers ontkwamen achter het stuur van kinderwagentjes waarin ze nog wat gestolen
goed en hun ransels meevoerden. Het merendeel gaf zich over. Vrijdagmorgen waren de
straten vol tanks, bemand met negersoldaten. Een blije rij mensen stond langs de
wegen. Geen geweldig enthousiasme; de bevolking had te veel meegemaakt. Alleen de
kinderen waren enthousiast. Ze snapten niet waar Sinter-Klaas bleef. Er bleven al
maar zwarte Pieten komen met lekkernij: koekjes en chocolade. Een gehavende stad en
een gedecimeerde bevolking vierde toen het feest van de bevrijding. Na 13
bombardementen, waarbij de hele binnenstad verwoest was en 450 burgers gedood — na 3
maanden granaatvuur, dag in dag uit — na een maandenlange zorg: waarmee zullen we ons
kleden, wat zullen we eten, hoe zullen we de kou verdrijven — na maandenlange onrust
over evacuatiedreiging een werkelijke evacuatie, nadat 1200 Venlonaars gedood waren
door oorlogsgeweld.
Uit Venlo werden ongeveer tienduizend personen door de Duitsers geëvacueerd. Een
transport te voet van 172 personen en 6 treinen werden weggevoerd. Op last van de
kerkelijke overheid moest met ieder transport een geestelijke mee gaan. Het
voettransport op 14 Januari heb ik zelf als geestelijke meegemaakt. Het was bitter
koud, er lag sneeuw en de wegen waren onbegaanbaar omdat het gedooid had en weer was
gaan vriezen. Om 8 u. moesten we aan de Pope-fabriek zijn. Men vertelde dat er zich
voor het transport enkele honderden vrijwilligers hadden opgegeven; om 10 u. waren er
11 mensen die meewilden.
Maar de "Grune Polizei" zou wel zorgen dat er vrijwilligers kwamen. Er werden bij de
Maas enkele straten afgezet en een schuilkelder in de buurt, waar gedurende de winter
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een 5 à 600-tal mensen in gruwelijke ellende geleefd hadden, werd leeggehaald en met
geweld mannen, vrouwen en kinderen op straat gedreven. Ze konden op 'n sleetje of
karretje wat lijfgoed meenemen. Maar het merendeel kon dat niet, want ze hadden het
niet. Het was de armste wijk van Venlo: de Rummerstraat, Schatwederstraat en
Postelstraat. Tegen 11 u. stonden een troep huilende vrouwen en kinderen voor de
fabriek. Onder geleide van de Grüne, met geweren gewapend, gingen we naar Straelen.
Er liepen kinderen zonder kousen, zonder ondergoed, met kapotte klompen en lorren van
schoenen. We kwamen maar moeilijk vooruit over de weg. Er waren vrouwen bij van over
de 70 jaar, moeders met borst-kinderen van vier en zes maanden. De ober-luitenant
bekende dat dit geen mannen-werk was en dat hij liever aan het front vocht dan dit
beulenwerk te doen.
In Straelen pauzeerde de evacuatie van Velden, die van Noord naar Zuid gedreven
werden. In Pont kwam 'n wagen van Venlo ons achterop en kregen we warme soep. Aan de
baby was niet gedacht. Tegen de avond bereikten we Geldern, een dode stad onder
sneeuw met verse wonden van bombardementen; huilende kinderen, moeizaam
voortsjokkende mensen intens triest en droevig.
We werden in een kazerne gestopt en kregen soep en brood. Mijn vriend Hein Veger,
medisch student, die in Venlo op het ziekenhuis als assistent werkte, had zich
vrijwillig aangemeld als dokter de mensen bij te staan en maakte de ronde: een
bloedvergiftiging, een zware breuk, 'n klein kind met zware bronchites en natuurlijk
overal stukgelopen voeten. Veel totaal uitgeputte kinderen. We moesten een wagen zien
te vinden. De nacht bracht raad. Tegen 4 u. werden we wakker; op de gangen drukte,
heen en weer geloop en de volgende morgen bleek al gauw waar die nachtelijke drukte
voor nodig was geweest: in 't geëvacueerde Geldern was door onze mensen
"georganiseerd". Ze hadden wagentjes en sleeën geleend.
Om 9 u. trokken we verder zonder dat er enig eten of drinken was verstrekt. Een van
de vrouwen zei in haar sappig Venlo's: "dat ze ons er uit gesmeten hebben, allah; dat
we de kou in gestuurd worden, allah; maar dat we vanmorgen geen kopje koffie hebben
gekregen, dàt is onmenselijk. Het is me nog nooit in mijn leven overkomen." Echt
Venlose humor!
In Sonsbeek wist ik het klaar te spelen dat een katholieke instelling voor warm eten
zorgde. Maar voor de "Grüne" deden ze het niet en die qaven ze niets, zeiden ze. Ik
kreeg er ondergoed, schoeisel, kousen en kleren. De bevolking van het Rijnland was
erg behulpzaam en goed. Morgen zijn wij aan de beurt, meenden ze.
Na een tocht van 10 à 11 uur bereikten we in 't duister Xanten. De mensen kwamen in
verschillende kwartieren en werden overal uitstekend geholpen. Onze medicus-Veger
speelde tegen de Nazi-instanties stevig op zijn poot en wist te bereiken dat we voor
de volgende dag een boerenkar kregen voor de zieken en ouden van dagen. Een kind met
longontsteking en een met zware bronchitis bleef met de moeder in het ziekenhuis te
Xanten achter.
De mensen waren doodop. Volgende morgen om 9 u. weer verder. Enkele der .Grüne
Polizei" waren uitgevallen omdat ze niet in staat waren verder te lopen, maar onze
vrouwen en kinderen moesten. Onderweg liepen ze telkens uit de rij en vroegen en
bedelden om eten en drinken.
We waren dien dag (Dinsdag) tegen 4 u. in Rees. We werden met 'n veerpont over de
Rijn gezet. Een benauwd kwartiertje, want enkele Engelse jagers hadden dien middag
kennelijk interesse voor onze colonne.
We stonden nu over de Rijn. In 'n oude zaal met smerig stroo konden onze mensen in
Rees overnachten. Daar de hygiëne en zindelijkheid onder de mensen nog wel wat te
wensen overliet — ze hadden maandenlang in schuilkelders opgehoopt gezeten — besloten
de dokter en ik in de stad te gaan slapen. We gingen de mensen nog eens af; ze hadden
vreselijk veel last van doorgelopen voeten. We vroegen en kregen melk en pap voor de
kinderen.
In de stad was de ontvangst, ook bij katholieke instanties, beneden peil. Nergens
plaats. De mensen waren er kennelijk bang, maar dan ook ontzettend bang. Ik moest mij
overal legitimeren als priester. Vriendelijke mensen hebben wij er niet ontmoet. Ik
was de dokter kwijt qeraakt, zocht in ziekenhuis, maar daar was hij niet. Misschien
in het Holländische lager in de Neustrasse. In de Neustrasse kende niemand het
Holländische lager. Ik liep toen een gebouw binnen waarop Rode Kruis stond. Onder
militairen. Ik werd brutaal, liep een trap op naar boven en stond... voor een Nederl.
uniform. Het bleek de ziekenafdeling van 'n kamp te zijn. Enkele duizenden
Nederlandse jongens, in een grote West-Nederl. stad domweg op straat opgepikt, zijn
in Rees in een kamp; slapen in 'n open dakpannenfabriek. Als ze opstonden zat het ijs
dik op de dekens. Met slaag werden ze gewekt. Wie bleef liggen was ziek, iederen dag
5 doden wegens dysenterie. Slecht voedsel, slaag. In de Neustrasse lagen er 'n
honderd doodziek. Dyphterie, dysenterie, longontsteking etc. Op de vloeren een beetje
stroo. Geen hoofdkussen; in hun gewone kleren, d.w.z. lompen met smerige dekens.
De helft ervan was katholiek. Ik hoorde biecht, reikte de H. Communie uit en sprak
allen toe. Ze waren ontzettend blij en gelukkig, ze hadden tranen in de ogen. Geen
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hard woord hoorde ik van hen. Ze beschuldigden zich van haat voor de vijand.
Ze wilden niet haten zeiden ze. Ze wilden het dragen voor een nieuw, beter en vrij
Nederland. Jongens, die avond bij jullie zal ik m'n hele leven niet vergeten. Als ik
spreek en lees over martelaren denk ik voortaan aan jullie, zie ik jullie holle
gezichten, smerig, met vuile baard, maar zie ik jullie ogen die zuiver, rein en sterk
waren. Dat de Heer der martelaren jullie moge sterken en beschermen.
Over de stad Rees hing als het ware 'n vloek van hardheid, wreedheid. In Gelderland
hoorde ik van bevoegde personen dat evacué's uit Gennep wat water vroegen in Rees
voor een vrouw die flauw viel. "In de Rijn is water genoeg, haal 't daar maar" werd
hun gezegd." Het transport uit Gennep kwam er enkele maanden voor ons des nachts in
stromende regen aan. Men werd in openbare schuilkelders geduwd en in portieken konden
we slapen. Maar de mensen namen ze niet in huizen op. Een vrouw is er in de
schuilkelder gevallen.
's Avonds ben ik naar de Venlonaars teruggegaan om de H. Mis te lezen. Ik verzekerde
hun dat 't kapelleke van Genooi niet te evacueren was en een Moeder altijd bleef
waken over wie daar ooit kwam en bleef wachten op een spoedige terugkeer van allen.
's Avonds ging ik nog eens naar 't Holländische lager en bleef er nog lang met de
jongens praten. De volgende dag, onze laatste dag, zouden we over de grens gaan.
Vanuit Gendringen kwamen boerenkarren. Zwakke kinderen en de bagage gingen daarop.
Het was nog bitter koud. We waren blij dat we Rees konden verlaten en nog blijer dat
we weer in Nederland zouden zijn. Luidkeels werd 't Wilhelmus gezongen toen we de
grens overtrokken, maar de "Grüne" verbood het. In Gendringen was een comité dat zich
voor onze mensen uitsloofde. Een warme zaal, uitstekend eten. Enkele dagen zouden ze
blijven rusten en dan per wagen en tram doorgaan naar Borculo. Men vroeg indertijd
vaak en vraagt het nog: waarvoor diende die evacuatie? Er is maar één antwoord: Een
demon drijft het Duitse volk naar de ondergang. De evacuatie van Limburg is
duivelsspel. Ik weet er geen ander antwoord op.
En als iemand van mijn mensen mij zou kunnen horen dan had ik hem willen zeggen: De
groeten uit Venlo en van Genooi, de groeten uit 'n vrije, blije Nederlandse stad.
4 april 1945 Mej. Fr. Rouleaux-Meurs, p.a. Groote Dijlakker 24. Bolsward,
betr. haar vader, Weeshuis, Venlo, wonende Vilgert Velden.
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14 juli 1945 De noodtoestand in Limburg
"Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord," zo zingen de duizenden Limburgers,
welke weer naar hun geboorteplaats terugkeren, na 4 maanden in het noorden van ons
land te hebben doorgebracht. Elk dorp en iedere stad welke zij op de terugreis
passeren, is voor hen aanleiding hun volkslied opnieuw in te zetten, daarmee hun
vreugde te kennen gevend over het feit, dat voor hen het moment is aangebroken,
waarnaar ze zo lang met een kinderlijk verlangen hebben uitgezien. En wanneer zij dan
bij het passeren van de Limburgse grens bij de spoorwegtunnel te Mook de woorden
"welkom Limburger" te lezen krijgen, dan wordt nog eens het volkslied ingezet,
uitbundiger dan te voren, en menige boer welke uiterlijk ruw en onverschillig lijkt,
veegt met zijn mouw enkele tranen van blijdschap van zijn gezicht. Dan wordt het
stiller en de feestvreugde moet plaats maken voor een gespannen en zwijgend
afwachten, een gevoel van teleurstelling, een gevoel van bange hoop. Ieder verwoest
dorp wakkert deze gevoelens aan. Ootersum zwaar geteisterd, Middelaar geen huis dat
hersteld kan worden. Gennep één monument van verwoeste huizen. Afferden en Heyen
vrijwel geheel verwoest. Arcen en Velden bieden een troosteloze blik, Venlo, dat
zestien bombardementen te verduren had, en eens zo beroemd was door haar gezelligheid
en vrolijkheid, overtreft iedere voorstelling welke men er zich van maken kan aan de
hand van de beschrijvingen welke pers en radio er over gegeven hebben. Roermond doet
wat de verwoestingen betreft niet voor Venlo onder, Susteren is totaal verwoest...
Doch niet alleen de Oostkant van de Maas tussen Mook en Sittard is getuige van de
meedogenloosheid waarmee twee grote wereldmachten elkaar hier bestreden, ook de
Westkant kent de methoden der moderne oorlogsvoering. Blerick telt slechts weinig te
herstellen huizen, Lottum, Broekhuizen, Horst, Venray alsmede vele andere grotere en
kleinere dorpen in Noorden midden-Limburg doen iedere vreemde bezoeker stil worden
hoeveel te meer dan hij die dit zijn dierbaar oord noemt.
Meer dan welk deel van ons land heeft dit gebied, en meer dan welk deel van ons volk
heeft dit volk de verschrikkingen van de oorlog moeten doorstaan vanaf de eerste dag
dat het Rijn- en Roergebied de doelen vormden voor de aanvallen der R.A.F. hebben zij
bombardementen meegemaakt, doordat luchtgevechten tussen Engelse bommenwerpers en
Duitse jagers boven hun hoofden werden uitgevochten. Meer dan 2 maanden hebben zij
onder het hevigste granaatvuur gelegen, waarvan velen ten slachtoffer zijn gevallen.
Gedurende diezelfde tijd dwong de veiligheid hen in kelders te wonen.
"De Groenen" zorgden er met hun razia's wel voor dat deze mensen geen al te grote
rust genoten.
In begin Januari van dit jaar trof hen de grootste ramp doordat zij ondanks sneeuw en
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koude, gedwongen werden alles te verlaten, om naar het Noorden van ons land te worden
geevacueerd, alwaar zij aan de goede, doch helaas ook aan de slechte gastvrijheid van
hun landgenoten werden overgeleverd. De Deventenaren zijn getuigen geweest van de
ellende welke deze mensen op hun tochten vergezelde.
Thans zijn velen van hun weer in hun dierbaar oord aangekomen, doch dit betekent voor
hen niet het einde van alle ellende, want zij staan nu voor de puinhopen van wat eens
hun bezit was. Meer dan 25.000 stuks rundvee werden naar Duitsland gebracht, het
zelfde lot ondergingen ruim 10.000 paarden.
Alle varkens en kippen zijn verdwenen, matrassen, serviezen, keukengerei, meubels
linnengoed enz. enz. eveneens weggeroofd of in onbruikbare toestand achtergelaten.
In ruil hiervoor hebben de Duitsers duizende mijnen achtergelaten welke iedere dag
slachtoffers eisen. Gezinnen werden gedood doordat mijnen in hun huizen verborgen
waren. Duizende H A goede landen tuinbouwgrond moet hier braak blijven liggen
aangezien van overheidswege geen pogingen zijn aangewend de hierin verborgen mijnen
op te ruimen.
De toewijzingen van materialen, grondstoffen, transportmiddelen, huisraden enz. welke
van Overheidswege worden verstrekt zijn niet alleen geheel onvoldoende om aan de
minimum behoeften te voldoen, doch hebben bij de bevolking het idee doen postvatten,
dat de Overheid zelfs niet doordrongen is van de betreurenswaardige toestanden welke
hier heersen.
Is het dan te verwonderen dat er grote onrust en ontevredenheid heerst onder dit van
nature zo tevreden volk van Noord- en Midden Limburg, een ontevredenheid die gevoed
wordt door de wetenschap dat enige kilometers Oostwaarts de Duitse boer met hun
paarden de grond, welke vrij is van mijnen, kan bewerken, en zich bovendien tegoed
kunnen doen aan de eieren van hun kippen, het spek eten van de door hun met zorg
groot gebrachte varkens, de linnenkasten met de gestolen goederen hebben aangevuld,
om nog maar te zwijgen van de vele "Liebesgaben" welke de soldaten uit Holland voor
hun familie hebben meegebracht. Ongetwijfeld zullen deze mensen met vreugde kennis
genomen hebben van de grote actie door de Zeer Eerw. Heer H. de Greeve aangekondigd
in zijn onlangs gehouden bijzondere lichtbaken waarin deze de Limburgers met name
noemde. Doch dit kan niet voldoende zijn. Het is de plicht van de Overheid alles in
het werk te stellen om hier zo spoedig mogelijk te hulp te komen, het liefst door hun
eigen goederen trachten op te sporen en terug te halen, waarbij zij op volledige
steun van de belanghebbenden kunnen rekenen.
Laten wij van onze kant die mensen, waarmee wij zoveel medelijden hadden toen zij
door onze stad trokken, niet vergeten wanneer offers voor getroffen landgenoten van
ons gevraagd worden. En, ja laten we eerlijk zijn, we kunnen nog heel wat missen,
zonder dat we het gemis hier van merken. En hoe is dat verhaal ook weer van Sint
Martinus met zijn mantel, waarover onlangs ook in een herderlijk schrijven van enige
onzer Bisschoppen gesproken werd?
20 juli 1945 Begin Sept. hervatten wij het onderwijs
Leerlingen voos het eerste leerjaar kunnen zich aanmelden bij den Zeereerw. Pater
Rector, die ook elke gewenste inlichting verstrekt. De Missionarissen van
MARIANNHILL, ST. PAUL, ARCEN L.
12 december 1945 "DE SCHRIK VAN VENLO” ZAL ALS MOORDENAAR TERECHT STAAN
Half Januari zal, zooals reeds in het kort gemeld werd, de zaak-Berendsen voor het
Bijzonder Gerechtshof berecht worden. Dit gerechtshof zal hiertoe een speciale
zitting houden te Venlo. Venlo heeft immers het twijfelachtige voorrecht gehad
Berendsen als commandant van de Arbeitseinsatzkontrolkommission domicilie te
verleenen. Gedurende ruim twee jaren kon de naam Berendsen in geheel Noord-Limburg
bijna iedereen een nachtmerrie bezorgen. Vergezeld van een luguber groepje
"politiemannen uit Ommen", trok Berendsen geregeld den boer op, op jacht naar
onderduikers, radio's en verborgen piloten. Hij zoowel als zijn trawanten voerden een
waar schrikbewind onder de bevolking. Als een stelletje revolverbandieten voor wie
geen wet bestond en niets heilig was pleegden zij overvallen in dorpen en op
afgelegen boerde rijen. Nooit wist men precies met welk doel en welke opdracht de
bende op de baan was.
Berendsen zelf droeg, behalve aan zijn koppel, ook nog een revolver in elk van zijn
laarzen. Zoo nu en dan had hij een holster onder zijn linker oksel bevestigd en nog
een schietwapen in den borstzak. Dat hij al deze onwaarschijnlijke maatregelen nam
ter eigen beveiliging, verwonderde tenslotte niemand. Zelf ging hij trotsch op zijn
reputatie "de schrik van Venlo" te zijn. Zijn optreden herinnerde af en toe sterk aan
de dolzinnigste scènes uit de Wild-West.
De dagvaardiging van Berendsen moet wel zoo ongeveer het midden houden tusschen een
struikrooversverhaal uit den bokkenrijderstijd en de geschiedenis van een
fantastischen cowboy-schurk met veel revolverknallen en opwindende jachten. Het
groote verschil zal dan echter zijn, dat de historie om Berendsen droeve
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werkelijkheid is, of beter gezegd "was".
Zooals de P.O.D. ons mededeelde, had men nog geen juist beeld over den inhoud van de
aanklacht. De voornaamste beschuldigingen zullen echter om. zijn: drie politieke
moorden met voorbedachten rade. Zijn slachtoffers in deze gevallen waren: het
Israëlitische echtpaar Maisonpierre—Compris, afkomstig uit Sittard en J. Kohlen uit
Venlo.
Het echtpaar M. was door Berendsen en zijn bende opgespoord in Sevenum, waar het
ondergedoken was. Hij hield beiden een tijdlang in arrest in het politiebureau te
Venlo. Op een zekeren avond noodigde hij bet echtpaar uit voor een ritje. Hij bracht
hen buiten Venlo in de buurt van het z.g. Zwarte Water en schoot hen bij een
boschrand zonder vorm van proces neer. Nadat hij aanvankelijk de lijken ter plaatse
had laten liggen, koerde hij naderhand terug en wierp ze in de veenplas.
Het derde slachtoffer K. had Berendsen overgenomen van een Duitsch officier, die K.
ten onrechte van plundering verdacht. Berendsen nam K. mee naar den Kaldenkerkerweg
te Venlo, waar hij hem ter hoogte van de tramloodsen van den Maasbuurtspoorweg
neerschoot. Dat hij de dader was van deze afgrijselijke moorden, heeft Berendsen
reeds bekend. Voorts zullen in zijn dagvaardiging verscheidene gevallen gesignaleerd
worden van arrestaties van personen, die hij voor en in het belang van den vijand
verrichtte. Diverse van deze personen zijn in Nederlandsche en Duitsche
concentratiekampen terecht gekomen, waarvan er verschillende niet zijn teruggekeerd.
Johan Berendsen, de schrik van Venlo, is geboortig uit Avereest. Tijdens den oorlog
had hij een dienstverband met de Militaire Politie. Na uit Duitsche
krijgsgevangenschap te zijn ontslagen, was hij achtereenvolgens in dienst bij de
Rijksveldwacht, bij de Deutsche Polizei in de Nederlanden en bekleedde hij het
bandietenbaantje van commandant bij de Arbeidseinsatzkontrolkommission.
1 april 1947 Secretaris bisdom Roermond verraden
MAASTRICHT, 31 Maart. — Tijdens de bezetting is de secretaris van het bisdom
Roermond, drs. L. Moonen, door de Duitsers gearresteerd en daarna onder zeer
tragische omstandigheden in een concentratie-kamp overleden.
Deze arrestatie geschiedde door den Nederlander G. H. Holla (geb. te Arcen). Hij zal
terecht staan op Maandag 21 April in Roermond, waar hij zich bovendien heeft te
verantwoorden voor zijn medewerking aan het opsporen van onderduikers In Beegden,
Wessem en Heel. Verder gaf hij leiding bij een razzia op onderduikers te Baexem. Ook
leidde hij huiszoekingen met de Duitsers te Maasniel en te Roermond. Verschillende
der gearresteerden zijn later in Duitse gevangenschap omgekomen. In deze zaak zullen
24 getuigen worden gehoord.
23 augustus 1947 Grenscorrectie in het geding
Met slechts 24 uren tussenruimte sprak ik twee persoonlijkheden in het Westen van
Duitsland, van wie de eerste zelfs een ver buiten de grenzen van zijn land overbekend
persoon was en is. Ik bedoel Dr. Konrad Adenauer, van 1917—1933 Oberbürgemeister van
Keulen, die onmiddellijk door de nazi’s van zijn post werd verjaagd, driemaal werd
gevangen genomen, van het ene concentratiekamp naar het andere werd gesleept, ten
slotte tot November 1944 door de Gestapo gevangen gehouden. Thans is hij leider van
de C.D.U., de Christlich Demokratischer Union, dat is de grote christelijke partij,
van conservatieven zowel als van meer vooruitstrevenden, van katholieken, zowel als
van protestanten.
De andere: Max Hildebrand, Freiherr von Gumppenberg, geboren op het kasteel Arcen bij
Venlo, jodenvriend en hevige anti-nazist, die niet minder geleden heeft dan de
eerstgenoemde en vooral ondergronds heeft gestreden. Hij is thans perschef van de
Landesregierung van Nord Rhein Westfalen, een gebied met 12 millioen inwoners. Hij is
een van de oprichters van de C.D.U.-groep te Bochum en toont mij de door hem bij die
oprichting gehouden rede.
Beiden zijn katholiek, beiden zijn nu eens werkelijk prettige Duitsers, en ik kan in
geen van beiden de onderdaan van een ons vijandige staat zien. Zij zijn mijn
medemensen en ik eer hen in stilte om hun moedig gedrag tegen Hitler. Zij zijn aan
mij verwant, doordat de Nederrijn nu eenmaal Nederland na stond, zoals nu nog
Nederland sympathiek wordt beoordeeld door zeer velen in dit land. Beiden geneerden
zich diep om wat is gebeurd en nemen geen blad voor de mond: "het was een gemene
streek van de bovenste plank, dat Duitsland in Nederland binnenrukte,” zegt Adenauer
met een onverbiddelijke trek om zijn energieke mond. "Dat moet natuurlijk worden
goedgemaakt”. "Het spreekt vanzelf, dat Nederland ons haat en het is verkeerd om te
vragen, dat de Hollanders dat vergeten en vergeven moeten, want dat kan niet”, zegt
von Gumppenberg, die, veel jonger, de geboren edelman niet slechts in de fijnheid
zijner gelaatstrekken, doch ook in de subtielheid zijner uitgesproken gedachten
verraadt.
Tot zover kunnen wij volledig samengaan: wij zijn beiden mensen, de geïnterviewde en
ik. Maar dan komt opeens de afgrond: gapend en onoverbrugbaar. Een kloof wordt, als
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door een aardbeving, in de aarde tussen ons gereten. Die aardbeving werd veroorzaakt
door een enkel woord: grenscorrectie. Bij beiden had dit woord precies dezelfde
uitwerking: "Nooit kan herstel van het aangedane leed door gebiedsafstand plaats
vinden. Die methode heeft tot dusver steeds weer nieuwe oorlogen gebracht. Zij smeedt
het overwonnen volk aaneen en maakt bet chauvinistisch. Sedert 1920 is het
zelfbestemmingsrecht van ieder volk algemeen erkend. Men kan toch de mensen niet
dwingen zich bij Nederland aan te sluiten. Het afgestane gebied is bovendien het
enige (!) met een overschot aan landbouwproducten. Zij en de tegenwoordige leiders
van het Duitse volk voelden zich zo schuldig en dat is straf genoeg.”
Ik wijs er op, dat het woord "recht” vreemd klinkt uit de mond van een onderdaan van
een staat, die nog 8 jaren geleden niet naar recht vroeg en half Europa aan zijn
willekeur wilde onderwerpen. Ik herinner er aan, dat, waar zij de plicht tot herstel
erkennen, grenscorrecties de enige manier zijn om althans iets terug te krijgen. Dan
heet het: "Ja, maar nu mag er geen onrecht meer plaats vinden. Want het aan Holland
aangedane leed is immers juist het gevolg van onrecht. Voortzetten van het onrecht
zou de ondergrondse propaganda bevorderen en tot nieuwe uitbarstingen leiden.”
29 oktober 1947 Merkwaardige verkiezingen te Arcen en Velden
Politieke delinquenten stemden mee
Alles wat stemgerechtigd was, is gisteren in de gemeenten Arcen en Velden in Limburg,
"de gemeenten zonder raad", in beweging gekomen, om nieuwe gemeenteraadsverkiezingen
te houden. Zelfs hebben politieke delinquenten gestemd, die van de kiesrechten waren
uitgesloten. Hier deden zich de volgende feiten voor: Van hogerhand waren richtlijnen
gegeven, dat de delinquenten niet van stemming konden worden weerhouden, maar dat ze,
zodra zij hun stem uitbrachten, een strafbare handeling pleegden met alle gevolgen
van dien. Zo geschiedde hier het merkwaardige, dat men een strafbare handeling kon
plegen en er toch een bepaalde wettelijke sanctie op kon krijgen, want de stemmen
telden wel mee. Het gaat in de gemeenten Arcen en Velden om de beslissende éne zetel,
die de doorslag kan geven bij de bepaling van de plaats, waarin het nieuwe raadhuis
zal worden gebouwd. In 1946 bleef Velden in de meerderheid met 971 tegen 970 stemmen.
Velden had toen een grote propagandacampagne op touw gezet, maar na de verkiezingen
begonnen de Arcenaren het offensief te openen. Bij de Raad van State werd bereikt,
dat de verkiezingen ongeldig werden verklaard en nieuwe verkiezingen werden
uitgeschreven. Gisteren heeft Arcen revanche genomen. Met taxi's en ziekenauto's uit
Venlo gerequireerd, werden zieken en hulpbehoevenden naar de stemhokjes en daarna
weer thuis gebracht. Over het gehele land verspreide Arcenaren werden opgehaald —
voorzover hun naam op de kiezerslijst stond — om hun stem uit te kunnen brengen. Het
resultaat van de stemming is geweest dat Arcen met 1010 stemmen tegen 996 voor Velden
in de meerderheid bleef. Toen het nieuws in de Patronaatszaal waar honderden
Arcenaren waren vergaderd, bekend werd, ging er een gejuich op, als bij een doelpunt
in een interlandwedstrijd. In Velden is grote verslagenheid, ofschoon de leiders in
het verzet tegen Arcen met verbeten aangezichten de mening uitspreken, dat een of
andere dag de glorie van Velden zal terugkeren. Dreigementen worden geuit als: Zij
zullen met rotte eieren worden bekogeld, de Arcenaren, die zich in Velden vertonen!
Weg met Arcen! Annexatie bij Venlo, daar moet het heen!" Inmiddels laat het zich
aanzien, dat Arcen's overwinning inderdaad een Pyrrusoverwinning zal zijn. Immers,
wat wil het geval? Het gehucht Lom, welks bewoners op de Arcense kiezerslijst vermeld
stonden, heeft één afgevaardigde in de Raad zitten. Dit raadslid neemt de elfde
plaats in. Arcen en Velden hebben elk 5 raadsleden. Het Lomse lid van de Raad zit dus
op de wip. Bij staking der overige 10 stemmen, kan hij naar eigen verkiezing de
beslissing forceren. En naar thans vernomen wordt, voelt het Lomse lid alleen maar
voor Lom. De raadhuiskwestie interesseert hem minder. Misschien doet zich hier dus
nog een oplossing voor, die zelfs Salomo in al zijn wijsheid nog tot eer zou hebben
gestrekt.
31 oktober 1947 STRIJD OM HET RAADHUIS
Arcen en Velden opnieuw ter stembus
De strijd om de zetels in de gemeenteraden is indertijd met kracht gevoerd. Maar zo
fel en spannend als in de gemeente Arcen en Velden nabij Venlo is het nergens
toegegaan en, hoe vreemd het ook moge klinken, het was geen strijd tussen rechts en
links. Het ging namelijk om niet meer of minder dan de plaats waar het nieuwe
gemeentehuis zou verrijzen en de politieke tegenstellingen vielen in het niet bij dit
belangrijk probleem. De Arcenaren stemden op de candidaten uit eigen dorp en de
Veldenaren lieten zich al evenmin onbetuigd.
Velden won met 1 stem verschil, maal die ene stem was te laat binnengekomen en de
Raad van State verklaarde de gehele verkiezing ongeldig.
Maandag togen de gemeentenaren opnieuw ter stembus. En wie niet lopen of fietsen kon,
werd per auto naar de stemlokalen vervoerd als hij nog in staat was een hokje rood te
maken. Heel Arcen was dol van vreugde toen bekend werd, dat Arcen 14 stemmen méér had
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behaald dan Velden. De vreugde was voorbarig. Nog is het pleit niet beslist. Er
blijken namelijk 5 Arcenaren en 5 Veldenaren gekozen te zijn, terwijl het elfde
raadslid uit het gehuchtje Lomm en dus uit neutraal gebied komt. Hij is thans een
belangrijk man in de gemeente,
3175

11 augustus 1948 Slagers protesteren tegen aankoop Argentijns vlees
De slagers te Venlo, Blerick, Tegelen, Arcen en Velden hebben besloten om deze week
de winkels te sluiten als protest tegen het ter beschikking stellen van Argentijns
bevroren vlees. Ruim zestienduizend kilo vlees is niet geaccepteerd en naar het
vrieshuis te Boxmeer teruggestuurd.
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9 november 1948 Portier-telefonist werd N.S.B.burgemeester
SCHULDIG AAN DE DOOD VAN VIJF GOEDE NEDERLANDERS.
MAASTRICHT, 8 Nov.. (Eigen red.) — Voor het bijzonder gerechtshof werd Maandag bij
verstek de zaak behandeld tegen de fanatieke partijman W. J. Beckers. Twaalf getuigen
werden hierin gehoord en onder dezen waren drie weduwen van mannen, die niet meer uit
het concentratiekamp Neuengamme waren teruggekeerd, n.l. mevr. H. P. Schillings,
mevr. Veldhoven en mevr. Tersteeg. Verder was er mevr. J. P. Schillings bij, de
moeder van een der slachtoffers. Een vierde weduwe, eveneens in de rechtszaal
aanwezig, werd niet als getuige gehoord, ofschoon juist deze na de zitting beweerde,
dat zij belangrijke dingen te zeggen had. In haar plaats was haar moeder als getuige
opgeroepen, die niet veel van het geval afwist. De andere getuigen waren mr. H.
Boyens, burgemeester van Eygelshoven en verder politiemannen.
De advocaat-fiskaal, mr. baron van Voorst tot Voorst, schetste Beckers als een
fanatiek partijman. B. was portiertelefonist op de Domaniale Mijn, daarna bij de
politie, vervolgens werd hij burgemeester van Eygelshoven en later waarnemend
burgemeester van Arcen en Velden. Hij was het type burgemeester, die met felheid
maatregelen tegen zijn tegenstanders nam, en veel omgang met de S.D. had. Hij diende
een aanklacht in tegen burgemeester mr. H. Boyens van Eygelshoven. Deze werd als
burgemeester ontslagen en kreeg 5½ maand gevangenisstraf. Beckers is verantwoordelijk
voor de arrestatie van een aantal lezers van het communistische verzetsblaadje "De
Vonk". Hij liet vijf studenten arresteren, omdat zij een Oranje-cocarde droegen en 18
jongens, die met kalk propagandaleuzen op straat hadden geschilderd. Hij ontzag zich
niet burgers te dwingen tot werk voor de Duitse militairen, en heeft ook personen
overgehaald tot de arbeidsdienst. In Helden-Panningen liet hij een aantal radio's in
beslag nemen, en hij liet zich tevens waarnemend burgemeester van Arcen en Velden
maken, om dit salaris nog te kunnen innen. De dagvaarding noemt met name zes
personen, wier arrestatie voor rekening van Beckers komt, namelijk: J. Helsman, G.
Rombouts, H. A. Schillings, J. J. Schillings, J. Th. Veldhoven en Tersteeg. Van deze
zes is alleen Hulsman teruggekeerd uit Duitsland. De anderen zijn alle vijf
omgekomen, naar men aanneemt in Neuengamme. De advocaat-fiskaal deelde mede, dat
vermoedelijk Beckers onder een andere naam in Essen verblijft. Men is met de
opsporing nog bezig. De eis luidde: twintig jaar gevangenisstraf. Uitspraak over 14
dagen.
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12 februari 1949 Politiek om wille van een schoolklas
(Van onze correspondent)
ARCEN EN VELDEN, 19 Febr. — Nu het weer pais en vree is in de Noordlimburgse
Maasdorpen Arcen, Velden en Lomm, die vorig jaar hun geruchtmakende verkiezingsstrijd
hebben gestreden, speelt de dorpspolitiek weer een rol. Maar nu een vredige. In de
school van Lomm zitten 70 jongens en meisjes gewrongen in twee kleine schoollokalen.
Om er een derde leerkracht aan te stellen in een apart lokaal, moeten er echter
officieel 78 leerlingen zijn. En die zullen er komen, als het opgezette plan gelukt.
Van het dozijn woningen, dat de gehele gemeente kreeg toegewezen, zullen er vier in
Lomm worden gebouwd, op voorwaarde, dat zij zullen worden betrokken door twee uit
Velden en twee uit Arcen [...]
4 mei 1949 — Toen hij na een half uur spitten een nest met zes jonge vossen
had uitgegraven slaakte de landbouwer P. A. uit Schandelo (gem. Velden), 'n blijde
juichkreet. De moedervos had de laatste tijd terwille van haar jongen 's mans
kippenhok vrijwel uitgemoord. — Over moorden gesproken!
— Te Arcen is een begin gemaakt met het overbrengen van het stoffelijk overschot van
52 Duitse militairen, welke in deze Noord-Limburgse gemeente nog begraven lagen. Zij
worden vervoerd naar het oorlogskerkhof voor Duitsers, dat te IJsselstein, bij Venray
werd aangelegd.
10 mei 1949 Venlo ziet geen voordelen in aansluiting van Velden
Arcen heeft beste verkiezingskansen
VENLO, 8 Mei — De actie van Velden bij Gedeputeerde Staten van Limburg om aansluiting

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen
3235

3240

3245

3250

3255

3260

3265

3270

3275

3280

3285

3290

3295

3300

bij de gemeente Venlo te verkrijgen, heeft weinig kans van slagen. De gemeente Venlo
ziet namelijk geen voordelen in een annexatie van Velden. Wel heeft Venlo
belangstelling voor grenscorrecties met de gemeente Arcen en Velden. Dit is de mening
van verschillende Venlose bestuurderen.
De strijd tussen Arcen en Velden is bekend. De dorpsvete is acuut geworden door de
actie van de Veldenaren om het verwoeste raadhuis van Arcen in Velden te herbouwen.
Beide dorpen, die met Lomm één gemeente vormen, liggen namelijk zeven kilometer van
elkaar verwijderd. Voor gemeentezaken moesten de Veldenaren dus steeds naar het
"verre" Arcen. Dit laatste dorp kreeg echter de meerderheid in de raad der dubbelegemeente Velden-Arcen in de tussentijdse verkiezingen voor de gemeenteraad, die
wegens fraude moesten worden gehouden. Vandaag is het nieuw te bouwen raadhuis in
Arcen aanbesteed.
- De laagste inschrijver was de firma J. Coenders te Arcen met een bedrag van
f96.930. De hoogste was T. van den Acker te Venray met een bedrag van f131.512. De
gunning is aangehouden. Een kleine troost voor Velden is nog, dat er binnenkort een
nood-secretarie zal verrijzen. Maar dit was de opzet van Velden natuurlijk niet. En
óók dit kon de meerderheid van de raad (Arcen dus) beslissen. Ongetwijfeld zal Velden
nog aan de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Van annexatie zal voorlopig
wel geen sprake zijn. Met een meerderheid van 27 stemgerechtigden heeft Arcen de
beste papieren voor Juni. Kan Velden bij een overwinning in de nieuwe gemeenteraad
het reeds aanbestede raadhuis nog ongedaan maken? Een moeilijk probleem, waaraan door
de Veldense dorpspolitici ijverig wordt gedokterd. Mogelijk is het een begin voor een
nieuwe sneeuwbal, die in de komende maanden met donderend geweld langs de vredige
Maasoevers zal rollen. Alleen Velden heeft voordelen bij annexatie door Venlo. De
liefde kan echter niet van één kant komen. Een belangrijke factor is bijvoorbeeld,
dat de nieuwe industrieterreinen voor Venlo niet in de richting Velden zijn
geprojecteerd. Intussen heeft de overgrote meerderheid van de Veldenaren zich
uitgesproken voor annexatie door Venlo.
4 juli 1949 Geen sterke drank aan minderjarigen in danszalen
De vroede vaderen van de gemeente Arcen namen dezer dagen een besluit, waarbij het
verboden zal zijn aan minderjarigen in danszalen en tot de 'aanhorigheden' van een
zaal, waarin gedanst wordt, sterke drank te verstrekken, nadat men tot
overeenstemming was gekomen, dat bier niet tot de "sterke" dranken gerekend diende te
worden. Een voorstel om de jeugd beneden 18 jaar de toegang tot de danszalen te
verbieden, werd echter tot een volgende vergadering aangehouden. In principe was men
er wel voor doch men vreesde, dat de jeugd dan en masse naar danszalen buiten Arcen
en Velden zou trekken.
4 maart 1950 Duits grondbezit voor Nederlandse boeren
In Limburg omvat dit verschillende honderden hectaren
VENLO, 3 Maart. — (Limb. pers.) — Reeds enige jaren leeft de boerenbevolking in de
Noord-Limburgse grensstreek, die als overal elders gebrek aan land heeft, in hoop en
vrees aangaande het op Nederlands gebied liggende Duitse grondbezit. Deze grond werd
na de oorlog door de Nederlandse regering als vijandelijk vermogen beschouwd en aan
het Nederlandse Beheersinstituut toevertrouwd, dat de landerijen aan gegad'iden onder
de Limburgse grensbevolking verpachtte.
De grond werd in cultuur gebracht. Maar veel risico aan het op peil houden van de
landerijen besteedde men niet, omdat de verpachtingen telkens slechts voor één jaar
geschiedden en de onzekerheid bleef bestaan, wat de uiteindelijke bestemming van de
grond zou zijn. Aan deze onzekerheid is thans een einde gekomen. De verwachtingen die
allengs meer zekerheid kregen, zijn thans bewaarheid: de grond zal in definitief
eigendom aan de Limburgse boeren overgaan. Dat het hier om een zaak gaat, die van
grote heilzame betekenis is voor deze streek, moge hieruit blijken, dat op deze wijze
in de gemeente Bergen circa 1000 hectaren, in de gemeente Ottersum circa 50 hectaren,
in Arcen en Velden circa 175 hectaren en bovendien in enige gemeenten in Midden- en
Zuid-Limburg nog enige honderden hectaren van Duitse in Nederlandse handen zullen
overgaan. Waar deze gronden voor driekwart niet alleen Duits eigendom, maar ook nog
bij Duitsers in gebruik waren, zal hierdoor een aanzienlijke verruiming van
bestaansmogelijkheden voor de boerenbevolking ontstaan.
10 mei 1950 Limburg zonder tram
Einde ener lijdensgeschiedenis
(Van onze correspondent)
Maastricht, Mei
NOG enige dagen, bij het intreden der nieuwe dienstregeling van de Spoorwegen, en de
laatste tram heeft in Limburg gereden. De Limburgse Tramweg-Maatschappij onttrekt dan
de laatste tram, de electrische van Heerlen naar Kerkrade, aan het verkeer en wordt
uitsluitend exploitante van autobussen. De naam der maatschappij lijkt dan een
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anachronisme.
Aannemende, dat de L.T.M., waarin de Spoorwegen zoveel invloed hebben, ook wel aankan
wat particulieren klaar spelen: een autobusdienst rendabel te maken, is dan een lange
lijdensgeschiedenis ten einde, behoudens dan de naweeën ervan, waarmee verscheidene
gemeenten zitten opgescheept. Volledigheidshalve herinneren wij eraan, dat niet
alleen de L.T.M. tramlijnen in Limburg exploiteerde, ook de Maasbuurtspoorweg deed
dit, doch het stopzetten van haar lijnen in Noord-Limburg is meer aan oorlogsgeweld
te wijten geweest.
De eerste trams op Limburgs gebied komen, in 1890, eigenlijk van Belgische zijde; het
was de lijn Glons—Maastricht—Maeseyck, die maar over enige kilometers Nederlands
gebied liep. Ook deze overleefde de oorlog niet. Omstreeks 1911 was er sprake van,
dat de Duitse A.E.G. een electrische tram Maastricht—Aken zou gaan exploiteren. Er
kwam niets van, doch bij Maastricht ligt, verzonken in de weg naar Heer, een brede
betonnen verkeersbrug als relict. In 1912 komt de eerste C.L.S.M.-lijn Venlo—Maasbree
— Helden tot stand, smalspoor, evenals in 1915 Roermond—Kessenich; 1915—'16 Roermond—
St. Odiliënberg—Vlodrop; 1918—1919 Roermond—Roggel—Meyel, later doorgetrokken tot
Deurne.
De mijnstreek begon ook actief te worden; daar werd een voor Zuid-Limburg bedoelde
Tramwegmaatschappij opgericht, die echter terstond overging in de L.T.M., welke alle
bestaande trams (een stel degelijke stroppen) overnam, die haar de bijnaam van Leeg
Tot Meyel bezorgden. In 1922 startte de L.T.M. met Wijlré—Vaals, later gecompleteerd
met Maastricht—Gulpen, waarin het fameuze viaduct ontstond in 1925. Veertien jaar
later behoorde dit technisch meesterstukje plus de lijn alweer tot het verleden: 1923
loopt de electrische tram Sittard—Heerlen; 1924 gevolgd door lijn Emma—Brunssum
(bijgenaamd "de moordenaar"); 1929 komt Heerlen—Kerkrade tot stand, in 1928
uitgebreid met de Locht. Tot 1931 wordt het stroomnet nog wat gecompleteerd, doch dan
begint de débacle.
Dit laatste woord is niet te sterk, behalve voor de electrische trams, die tot deze
tijd rendabel waren, doch, lopende door de dichtbebouwde mijnstreek, te hinderlijk
werden voor het gewone verkeer. Ze zijn vervangen door autobussen. Spoedig zullen de
rails uit het stadsbeeld van Heerlen en Kerkrade zijn verdwenen.
Inmiddels heeft het nu ter ziele gaande trambedrijf aan de openbare kassen millioenen
en millioenen gekost, niet alleen door exploitatie-verliezen, doch evenzeer door
waardeloos geworden terreinen, materialen, locomotieven, spoorwagens, enz. Bi) de
opening dier lijnen zal men zich wel geen illusie van te behalen winsten hebben
gemaakt — de lijnen bedoelden in de eerste plaats streekbelangen te dienen —, doch
dat zij zo spoedig uit de tijd zouden wezen, na 20—35 jaar, en dat ze zo formidabele
stroppen zouden opleveren, kon wel niemand vermoeden. Toegegeven, de uiterst fatale
tijdsomstandigheden, crisis en oorlog, zijn aan de débacle in ruime mate debet.
Nog een paar dagen en de laatste tram heeft in Limburg gereden, doch wij zouden niet
in het vrolijke Zuiden leven, wanneer deze laatste rit niet enigermate in de
Carnavalssfeer raakte. Alreeds zijn, door de treurende overlevenden, spotschriften in
de vorm van rouwbrieven verspreid en naar het heet, zal de laatste tram uitgeleide
worden gedaan door "Büttenredner", sprekers zoals wij die met Vastenavond wel zien
opduiken in tonnen en op houten paarden. Maar de aandeelhouders zullen wél lachen als
de boer die kiespijn heeft.
13 mei 1950 VELDEN (L.)
Wilt U in een rustige omgeving uw vacantie doorbrengen? Schrijft dan nog heden aan:
V.V.V. Secretariaat Markt C 74 Velden (L.), Gemeente Arcen en Velden en wij geven U
alle gewenste inlichtingen.
30 oktober 1951 Zulke gasten kunnen we gebruiken
Een jonge Nederlandse boer, die in een Amerikaans boerengezin is ondergebracht, is zo
bij zijn gastheer en gastvrouw in de smaak gevallen, dat deze een schrijven aan het
Amerikaanse ministerie van Landbouw gericht hebben, met het verzoek hem een
verblijfsvergunning te verlenen opdat hij bij hen kan blijven, daar hij geknipt is
voor bedrijfsleider.
Jacques van den Hombergh, Krosselt C 294, Velden bij Venlo, arriveerde 26 Maart in de
Ver. Staten in het kader van het programma voor technische bijstand van de ECA. Tot 5
December blijft hij in de Ver. Staten om zich daar vertrouwd te maken met allerlei
nieuwe landbouwmethoden en wat méér aan de weet te komen omtrent het Amerikaanse
gemeenschapsleven.
De heer en mevrouw Lewis Howlett, uit Hartford in Michigan, bij wie Hombergh werd
ondergebracht, schreven het volgende aan het ministerie van Landbouw: "Het bezoek van
onze gast is voor beider partijen bijzonder goed uitgevallen. Wij proberen Jacques
met kanten van de Amerikaanse samenleving te laten kennis maken en hij van zijn kant
brengt ons dagelijks allerlei dingen bij, waar we geen flauwe notie van hadden. Hij
is werkelijk geknipt als bedrijfsleider en wij zouden daarom graag zien, dat hij bij
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ons kon blijven. In dat deel van Michigan, waar wij wonen, zijn heel wat Amerikanen
van Nederlandse afkomst, en het zijn allen eersterangs burgers. Wij kunnen op onze
boerderijen méér van dergelijke jonge, ambitieuze, zuinige en ijverige Hollanders
gebruiken.”
7 november 1950 Zekere G. H. uit Venlo is een dezer avonden op stap geweest,
met een hem onbekende jongedame. Bij zijn thuiskomst miste H. zijn portemonnaie die
nog 47 gulden zou moeten bevatten. De politie is er in geslaagd de jonge dame, mej.
N. H. uit Velden, op te sporen. Voor een gedeelte van het geld uit de portemonnaie
had het meisje inmiddels allerlei dingen gekocht.
29 januari 1952 VOORPROEFJE VAN CARNAVAL
"Kieskup” van Velden vierden hun "gekke Maandag”
Schiedammer tegen kippenvel
(Van onze correspondent) VELDEN, 28 Jan. — Onder het leutig opper-commando van prins
Tonny d'n Ierste hebben de "kieskup" van Velden vandaag met een complete
"carnavalsoptocht", een raad van elf en gemaskerd bal hun "gekke Maandag" gevierd.
Met dit uitbundig voorproefje voor carnaval houden de Veldense wuilussen een
eeuwenoude traditie in ere. Volgens de dorpswijzen dateert de "gekke Maandag" van
Velden al van de vijftiende eeuw.
Op "gekke Maandag" zijn alle Noordlimburgse vastenavondsgekken zo'n beetje in Velden
verzameld. Voorafgegaan door de luidbellende ceremonie-meester Harry Hermkens trok de
"gekke Maandag"-optocht vanmiddag door de dik besneeuwde straten van het vredige
Maasdorpje. Wie heeft er niet gelachen om de wagen met de bokken, rijders, die,
allerzotst uitgedost, een serie hobbelpaarden op een boerenkar gespijkerd hadden.
Achter de vrolijk blazende harmonie met gele mutsen en feestneuzen trok een Tiroler
wuilussen bar. Een mooi stuk werk was ook de Vliegende Hollander, een grote schuit
gebouwd op een vrachtwagen, met de doodskopvlag in top. Zelfs drie graden vorst kon
de goede stemming in Velden niet bederven. Met onvervalste Schiedammer slaagde de
raad van elf er in op de hoge wagen het kippenvel te bestrijden.
Goede sul
Het grote symbool van "gekke Maandag" is de kaas, die 40 plus en volvet op elke wagen
staat geschilderd. Een Veldenaar is namelijk een kieskup; dat is een gemoedelijke
bijnaam. Wat wuilus betekent is zelfs de meeste Veldenaren onbekend. Waarschijnlijk
noemen ze hun kerkpatroon Sint Andreas een wuilus. Opmerkelijk is dat hetzelfde woord
in Venlo de betekenis van een goede sul heeft.
Het meeste succes in de "gekke Maandagoptocht" oogstte echter de kasteelwagen "Ha ho
nee", een groot kasteel dat een miezerig belastingkarretje met als opschrift "f1500?"
droeg. Dat "Ha ho nee" is een dorpspolitieke grap van de Veldenaren, die het niet zo
best op hun Arcense gemeentebroeders hebben voorzien. Vorig jaar had Arcen een groot
festijn: "De Ha ho ja" (dat betekent harmonie Arcen 100 jaar) georganiseerd. Om onder
de f1500 aan belastingschuld uit te komen, heeft de gemeenteraad van Velden en Arcen
(met één Arcense stem meer in de raad) zomaar vrijdom van belasting verleend. Daar
zijn Gedeputeerde Staten van Limburg echter niet mee accoord gegaan. En daar hebben
ze in Velden een beetje leedvermaak over.
6 maart 1952 Grote brand in Velden
VENLO, 5 Maart (Limb. pers). — In de nacht van Dinsdag op Woensdag werd de landbouwer
Verspay in Schandelo (Velden) gewekt door een hevig geknetter. Er bleek in de
stallingen van zijn boerderij een hevige brand te woeden. De brandweren van Venlo en
Velden stonden voor een bijna wanhopige taak. Ze slaagden erin het woonhuis te
behouden. De schuren en stallingen gingen echter geheel in vlammen op. Zes varkens
kwamen om en de hele oogst van 1951 ging verloren evenals veel materiaal. De boer was
veel te laag verzekerd.
18 augustus 1952 Brandweer werd teruggestuurd
WETHOUDER VAN VELDEN WEIGERDE HULP UIT VENLO
Vrijdagavond heeft zich een ongewoon incident voorgeda&n te Velden (L.). Nadat de
commandant van de plaatselijke brandweer en een raadslid uit Velden de Venlose
brandweer hadden ontboden om assistentie te verlenen bij het blussen van een brand in
een landbouwschuur te Schandelo, waarin de bliksem was geslagen, rukte de Venlose
brandweer terstond uit. OP de plaats van de brand aangekomen kreeg het Venlose corps
echter, zo verneemt ANP van Venlose zijde, een verbod van de loco-burgemeester van
Arcen en Velden, wethouder Van de Venne, om het blussingswerk mede ter hand te nemen.
De wethouder was van oordeel, dat de plaatselijke brandweer het karwei alleen wel
aankon. De Venlose brandweer kon onverrichterzake huiswaarts keren. Op dat moment was
het Veldense corps, aldus de Venlose zijde, nog steeds niet met de blussing begonnen.
De schuur, waarin een grote hoeveelheid hooi en stro opgetast lag, is uitgebrand.
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Naar ANP nog vernam, zal de burgemeester van Arcen en Velden een onderzoek naar de
toedracht van deze gebeurtenis instellen.
22 augustus 1952 Velden geeft zijn visie op het "brandweerincident”
Onbevoegde riep hulp van Venlo in
Zoals gemeld heeft zich vorige week te Velden een ongewoon incident voorgedaan, toen
bij een brand in een landbouwschuur de ontboden Venlose brandweer door locoburgemeester weth. v. d. Venne onverrichterzake werd weggezonden en de blussing werd
overgelaten aan de plaatselijke brandweer. Dit geval is in de
gemeenteraadsvergadering van Arcen en Velden ter sprake gekomen.
Burgemeester Gubbels verklaarde, dat de wethouder in zijn recht stond toen hij de
Venlose brandweer wegzond. Uit een door hem ingesteld onderzoek was gebleken, dat de
Venlose brandweer was ontboden door iemand, die voorgaf namens "de
brandweercommandant en een raadslid" te spreken. Spreker verklaarde, dat de gemeente
de door de Venlose brandweer gemaakte kosten zal voldoen maar zal trachten die — zo
nodig met gerechtelijke dwang — op de onbevoegde die de brandweer van Venlo heeft
gewaarschuwd, te verhalen. Aan de landbouwschuur viel niets meer te redden, terwijl
er geen gevaar voor belendende percelen bestond.
Wethouder v. d. Venne oefende critiek uit op de Veldense brandweercommandant, die
zich na het brandalarm terstond naar de brand begeven had, terwijl de brandweerlieden
kampten met moeilijkheden om aan een vervoermiddel voor de spuit te komen, daar de
anders ter beschikking staande (particuliere) auto's toevallig niet aanwezig waren.
Ook laakte hij het onoordeelkundig gebruik van het slangenmateriaal. In het midden
van de brandslangenleiding had men een slecht gedeelte slang aangekoppeld, terwijl
men goede stukken slang overhield, zodat later de leiding opnieuw overgeschakeld
moest worden.
Een voorstel van de voorzitter om zo mogelijk met de Venlose brandweer een regeling
te treffen voor de gehele brandbestrijding in de gemeente, werd door de raad met
instemming begroet.
26 maart 1954 HOEPHAPS
De gemeenteraadsleden van Arcen en Velden keken vreemd op, toen in de
raadsvergadering een mededeling van Gedeputeerde Staten van Limburg werd bekend
gemaakt, dat bij de voorgenomen ontginning van het Arcens en Lommerbroek twee tot
drie hectare zouden moeten worden gespaard ter bescherming van de hop. "De hop is een
zeldzame vogel", verklaarde de burgemeester en dat klopte dan ook wel want
verscheidene raadsleden verklaarden nog nimmer iets van een hop gehoord of gezien te
hebben.
Een der raadsleden haalde echter een encyclopaedie te voorschijn, waarin inderdaad
een afbeelding van de hop voorkwam. Hij las voor, dat de hop een hier te lande
zeldzaam voorkomende vogel is, die zijn broedgebied vooral heeft in Zuid en OostEuropa en in Zuid-Rusland.
Het was echter de gemeentesecretaris, die het overtuigende woord sprak: "Ze noemen de
hop hier hoephaps". Toen vond de raad het in orde. (ANP).

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen

3475

3480

3485

3490

3495

3500

3505

3510

3515

3520

3525

3530

3535

Diversen
26 juli 1930 Verloren van Gasthuis naar Velden een lage schoen. Terug te bezorgen
bij H. Lenders, Rieterhof, Velden, Schandelo. 3874
30 september 1941 Ontloopen een herdershond, tijgerkleur, band om den hals; luistert
naar - de naam Cuno. Teg. bet. ter. te bez. bij J. In 't Zandt, Schandelo C 227,
Velden.
4 december 1943 Ontloopen in de richt. Castanjeeborg, Schandelo, Velden een witzwart ruwh. foksterr. (teef) luist. n. naam Dolly. Teg. bel. Iter. te bez. A. Basten,
Lingsfort no. 150, Arcen.
19 september 1927 Heden overleed tot onze diepe droefheid,
meermalen gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, in den ouderdom van 70 jaren,
onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-Vader en Grootvader
DE HEER
Lodewijk Hubertus Thijssen
ECHTGENOOT VAN
Hubertina Agnea Jentjens.
De bedroefde familie
Beesel Hubertina Thijssen geb. Jentjens
Roermond Jan Thijssen Barbara Thijssen geb. van Gevelt en kinderen
Beesel Gertruda Konickx geb. Thijssen
Linne Henri Thijssen Mia Thijssen geb. Adolf en kinderen
Wijnandsrade Herman Thijssen Antoinette Thijssen geb. Akkermans en kind.
Beesel Louis Thijssen Wilhelmina Thijssen
Rome Antoon Thijssen, fr. Passionist
BEESEL, 16 Sept. 1927.
De plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis zal plaats hebben Dinsdag 20 Sept.
om 9 uur.
Algemeene Kennisgeving.
30 april 1930 BEESEL-REUVER
Burg. Stand van 10-25 April. - Geboren: [...] Henricus Philippus Hubertus zoon van H.
H. Thijssen-Akkermans;
14 januari 1931 L. P. Steegh-Akkermans, z.;
13 juli 1931 Leonardus G. M. d. [=z.] van H. H. Thijssen-Akkermans, Beesel 111;
VELDEN. 9 februari 1932 J. L. F. Steegh-Akkermans, z,;
11 december 1934 idem Anna W. B, d. van H. H. Thijssen-Akkermans, Mgr. Theelenstraat
111;
6 mei 1936 idem Mathias H. J. z. van H. H. Thijssen-Akkermans, Mgr. Theelenstraat
111;
21 september 1943 Canada-planten. Verkrijgbaar mooie jonge Canada-pl.,
recht gezond en goed soort. H. H. Thijssen-Akkermans. boomkweek. Mgr. Th.[eelen]str.
111 Beesel [Rebusta Angelotum]
30 november 1942 Te koop een partij blauwe canada's alsmede partij Ligustrum
planten. J. H. Thijssen en Zn., Boomkweekerij, Beesel, telef. 338.
17 maart 1928 DE ONDERWIJSWET.
OVERGANG TOT DEN 7-JARIGEN LEERPLICHT.
HERZIENING VAN 'T LEERLINGENAANTAL.
Het initiatief-voorstel van den heer Zijlstra, vond bij de Kamer steun en het werd
aangenomen.
Voordat de heer Zijlstra zijn voorstel nader mocht toelichten, waren er echter,
volgens de meening van den heer Ketelaar z.g. "knabbelaars", die, hoewel dit
misschien niet hun rechtstreeksch doel was, werkelijk aan het knabbelen gingen aan de
pas aangenomen zevenjarige leerplicht.
Zoo bracht de heer Van den Heuvel met zijn amendementje om den leerplicht niet te
laten eindigen voor het kind de 12½-jarige leeftijd had bereikt heel wat beroering.
De heer Van den Heuvel dacht hier aan kinderen, die op een leeftijd van 5½ jaar reeds
de Lagere School bezoeken.
Zeker, komt wel voor, laten we echter liever zeggen "komt wel eens voor".
Als de heer Van den Heuvel werkelijk zoo bevreesd is, dat zulke leerlingen weer te
vroeg de school verlaten, zou hij misschien meer gebaat zijn met hetgeen de heer
Suring hem ook aanraadde n.l. dring er bij den minister op aan de L. O.-wet zoodanig
te wijzigen, dat de kinderen den zesjarige leeftijd moeten bereikt hebben, voor zij
op de Lagere School worden toegelaten. Laten wij toch niet gebonden worden aan de
leeftijd van 12½ jaar. De klove, tusschen onderwijs- en arbeidswet, die men reeds
overbrugd waande, wordt er weer een half jaar door vergroot. Dit hiaat blijft nu ook
al groot genoeg n.l. van den 13- tot 14-jarige leeftijd. Wanneer doet zich een geval
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voor dat een kind vroeger de school verlaten kan?
Slechts wanneer de leerling op 5½-jarigen leeftijd op school komt, de leerling
daarbij zeven klassen doorloopt zonder doubleeren, en daarbij nog, slechts wanneer
het na de Lagere school geen ander onderwijs meer volgt.
Deze drie "wanneers", zegt de heer Suring dan ook, zijn noodzakelijk voor zoo'n
uitzonderingsgeval. Trouwens het zal de kinderen heusch geen kwaad doen, maar hun
eerder van groot nut zijn, als ze op 12½-jarigen leeftijd nog een klein jaartje
moeten schoolloopen.
Minister Waszink moest ook nog even den heer Zadelhoff gerust stellen, die bang was
dat de nieuwe leerplichtwet niet zou worden nageleefd, vooral op het platte land.
Onze Limburgsche minister had echter reeds geconfereerd met zijn collega's van
Justitie en Arbeid, zoodat aan de wet wel de hand zal worden gehouden.
De heer Bijleveld had echter nog een juiste opmerking.
Bij de invoering der zevenjarige leerplicht had men geen rekening gehouden met het
feit dat kinderen die reeds met 1 April a.s. niet meer leerplichtig zijn, maar toch
nog vrijwillig op de school blijven, op 1 Juli weer plotseling wel leerplichtig
worden. Dit zal het geval zijn met scholen die in April overgang van klassen hebben.
De heer Bijleveld wees hier werkelijk een lacune aan, en hij hoopte dan ook dat de
heer Ketelaar zou merken dat hij niet bezig was met knabbelen, maar met oplossen.
Zonder eenige verdere overgangsbepaling kunnen zich dan ook drie gevallen voordoen,
n.l.: een kind dat in April van school gaat en leegloopt, is geheel vrij; een kind
dat vrijwillig op school blijft valt op 1 Juli weer onder leerverplichting; een kind
dat op een of andere manier aan het werk is gezet, zou teruggehaald moeten worden. Na
nog nadere toelichting van de heer Bijleveld en Gerhard nam de regeering over het
amendement-Bijleveld om een nieuw artikel in te voegen luidende:
"Indien ten aanzien van een kind op 30 Juni 1928 volgens de op dien datum geldende
regelen de in artikel 1 der Leerplichtwet opgelegde verplichting is geeindigd, wordt
ook na dien datum te zijnen aanzien die verplichting als geeindigd beschouwd".
De leerlingenschaal
Het voorstel van wet van den heer Zijlstra over het aantal leerlingen in verband met
de leerkrachten kwam dan in behandeling. Dat het 48-stelsel bij wet van 30 Juni 1924
aangenomen, als een bezuinigingsmaatregel funest heeft gewerkt op het onderwijs, mag
men onderhand wel als bekend veronderstellen. Deze 48-schaal zou feitelijk geldend
zijn tot 1 Januari 1930 op welke datum de schaal van artikel 28 der onderwijswet in
werking treedt. De heer Rutten verklaarde zich ook voor het amendement-Zijlstra. In
zijn rede wees hij vooral op het belang dat de dorpen hierbij zouden hebben. De heer
Zijlstra had met zijn voorstel een soort van geleidelijken overgang op het oog naar
den toestand van 1 Januari 1930. [...]
31 januari 1933 DE ACHTJARIGE LEERPLICHT VOORGESTELD.
Sterke aandrang op schoolvoeding en -kleeding.
GEEN LANDBOUWVERLOF MEER.
De heer K. ter Laan, c.s., lid Van de Tweede Kamer, heeft een wetsvoorstel ingediend
tot wijziging van de Leerplichtwet. De bedoeling is, dat vastgesteld worde:
"De verplichting, (n.l. die tot het volgen van onderwijs) eindigt, zoodra het kind
acht jaren leerling is geweest van een lagere school of twee aaneensluitende lagere
scholen, waarvan de klassen een leertijd van acht jaar omvatten, en het alle klassen
doorloopen heeft; of, indien het onderwijs aan die school of scholen gegeven wordt in
klassen, die samen een langeren leertijd dan acht jaren innemen, zoodra het zoovele
klassen doorloopen heeft, als samen een leertijd van acht jaren omvatten. "De
verplichting eindigt in ieder geval bij het bereiken van den leeftijd van vijftien
jaren. "Ten aanzien van een kind, waaraan vóór of sinds het bereiken van het zesde
levensjaar huisonderwijs in den zin dezer wet wordt verstrekt, eindigt deze
verplichting bij het bereiken van den leeftijd van veertien jaren, indien het kind
alsdan acht achtereenvolgende jaren onderwijs heeft genoten. "Ten aanzien van het
kind, dat op een later tijdstip aanvangt huisonderwijs te genieten, eindigt de
verplichting bij het bereiken van den leeftijd van vijftien jaren."
In de memorie van toelichting — die mede onderteekend is door ir. J. W. Albarda, mej.
S. Groeneweg, G. van der Houven en J. H. F. van Zadelhoff, allen sociaaldemocratische leden der Tweede Kamer — lezen wij:
De in 1921 ingevoerde uitbreiding van den leerplicht met het zevende leerjaar heeft
heilzame gevolgen gehad. Maar het voornaamste, de achtjarige leerplicht, is nog
altijd niet bereikt, en daartoe achten de voorstellers nu meer dan ooit den tijd
gekomen. Zij vinden in hun opvatting steun bij de geheele moderne arbeidersbeweging.
Het invoeren van het achtste leerjaar behoeft niet aanstonds groot verandering te
brengen in de organisatie van de volksschool. Voorstellers bepalen zich uitdrukkelijk
tot het geen nu mogelijk en naar hun overtuiging dringend noodzakelijk is: inperking
van den kinderarbeid en tegelijk, en mede daardoor, aanmerkelijke verbetering van het
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volksonderwijs en van de volksopvoeding. Tevens maken zij van de gelegenheid gebruik,
om opnieuw een voorstel te doen, om te komen tot het verplicht stellen van de
gelegenheid voor voeding en kleeding voor alle leerplichtige kinderen, die daaraan
behoefte hebben.
Leerplicht tot veertien jaar.
De ontwikkeling van het bedrijfsleven is in de laatste jaren buitengewoon snel
gegaan; de maatschappij van heden en nog meer die van morgen eischt voor letterlijk
iederen bedrijfstak jongelieden, die althans het lager onderwijs in zijn vollen
omvang genoten hebben. De eisch van leerplicht tot en met het veertiende jaar klemt
te meer, omdat dit nog volstrekt niet beteekent, dat alle kinderen de acht klassen
der lagere school zullen doorloopen. Immers is het aantal zeer groot der leerlingen,
die in den loop der acht jaren athans wel éénmaal blijven zitten. Zeer velen zullen
ook dan nog niet verder komen dan de zesde of de zevende klasse. Maar zij komen bij
aanneming van dit voorstel dan toch in ieder geval één jaar verder dan nu het geval
is, en ook voor hen komt het beste jaar er bij. De voorstellers geven een schematisch
overzicht van den duur van den leerplicht in verschillende landen. Uit dit overzicht
blijkt, dat wij in Nederland ten achter zijn bij België, Duitschland, Denemarken,
Engeland en Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Zweden en
Zwitserland.
De kosten.
Welk bedrag er noodig zijn zal voor de invoering van het achtste leerjaar is moeilijk
met nauwkeurigheid te ramen. Het dichtst bij de waarheid komt men, door het aantal
kinderen boven dertien jaar, die niet schoolgaan, te ramen, en dat aantal te
vermenigvuldigen met het gemiddelde bedrag, dat een leerling van het lager onderwijs
kost per jaar. Indien het achtste leerjaar wordt ingevoerd, is het niet te gewaagd,
om aan te nemen, dat niet meer dan ongeveer 50 pct. van de kinderen in de hoogste
klasse plaats zullen vinden; dat is bij benadering 62.500 leerlingen. En het is
wederom niet al te gewaagd, te onderstellen, dat de helft van deze leerlingen plaats
vinden kan, zonder dat er aanstonds gezorgd behoeft te worden voor nieuwe lokalen.
Het landbouwverlof.
Ten aanzien van het landbouwverlof deden de voorstellers boven reeds opmerken, dat
het van zes weken ingeperkt is tot veertien dagen, en dat een leerplichtig kind
gedurende de schooltijden niet meer in loondienst werken mag. De tijd is nu gekomen,
om aan het geheele landbouwverlof een einde te maken.
De wegneming van het landbouwverlof is dubbel noodig bij het voorstel, dat bij dezen
wordt gedaan. Het is te verwachten, dat juist de leerlingen van dertien jaar en
daarboven er verre weg het meest van te lijden zullen hebben. Dit is ook in het
belang van land- en tuinbouw zelf niet langer toe te laten.
Schoolvoeding en -kleeding.
Een meer dan dertigjarige practijk heeft geleerd, dat zonder verplichtstelling geen
zekerheid te verkrijgen is, dat alle kinderen, die schoolvoeding en kleeding noodig
hebben, die ook zullen genieten. En dat is gebiedend noodzakelijk tot bevordering van
het schoolbezoek, om het onderwijs voor die kinderen beter tot zijn recht te doen
komen. Het particuliere werk op dit gebied verdient grooten dank, maar vooral is het
te kort geschoten en moest de overheid bijspringen. En ook dan nog bleven op vele
plaatsen de kinderen er van verstoken.
Bovendien klemt een ander bezwaar. Particuliere zorg, hoe prijzenswaardig ook, drukt
op kindervoeding en kleeding het stempel van liefdadigheid, soms zelfs van armenzorg.
Dit ontnemen en dit kan niet anders geschieden dan door aanvaarding van de
verplichting der overheid, om er voor te zorgen.
De kosten daarvan zullen niet zóó hoog zijn dat daarin eenig bezwaar gelegen wezen
kan. Toch is het bedrag wel van zooveel belang, dat de helft er van voor rekening van
het Rijk behoort te worden gebracht, te meer omdat in het stelsel der Lageronderwijswet de kosten van den bouw, de inrichting en het onderhoud van de noodige
nieuwe schoollokalen voor rekening van de gemeente komen. Als eenmaal vast staat, dat
er alom in het land schoolruimte zijn moet voor acht leerjaren, dan is er eenige tijd
noodig om daarin te voorzien, overal waar de tegenwoordig gebruikte of leegstaande
lokalen de leerlingen niet allen kunnen opnemen, die voortaan een jaar langer moeten
blijven. Die tijd behoeft niet overmatig lang te zijn, maar is nu toch niet op een
maand na te ramen. Daarom stellen voorstellers voor, dat deze wet in werking zal
treden op een nader te bepalen dag. De regeering kan dan nagaan, welke tijd vereischt
wordt, om de gemeenten en de schoolbesturen in staat te stellen de nieuwe
voorschriften behoorlijk uit te voeren en zij kan waken tegen onnoodige vertraging.

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen

3670

3675

3680

3685

3690

3695

3700

3705

3710

3715

3720

3725

3730

3735

Reconstructie van wijk A, B en C van Velden
"Maashof", Schandelo;
"Ons Buiten", Genooi;
"Rieterhof", C 221 Schandelo;
[...] Lingsforterweg A 128, tel. 276;
[2 kostgangers] Rijksweg C 302, Krosselt;
[cafe] Lingsfort A 146;
[dienstbode] Lingsforterweg A 106a;
[drogist/laborant,] Lingsforterweg A 132a;
[hondenfokker] Lingsforterweg A 123;
[kachel en piano] Rijksweg C 49;
[maalkalf] Rijksweg 291;
[ontloopen: Tommy] Rijksweg C 297;
[overcompleet] Rijksweg C 86c;
Aarts, "Maassenhof", Schandelo;
Aarts, Schandelo; J.
AERDTS Weduwnaar van CORNELIA HANSSEN, Schandelo; PETER
Aerdts-Theelen, Schandelo C 225; P.
Aerdts, "Maashof", Schandelo; M.
Akkermans-Genders; J.
Te koop een bijna voldragen KOE, zwartbont, een guste KOE, en een 4 jarig bruin
MERRIEPAARD, bij J. Akkermans Beesel, Rijkel, Klerkenhof. (11/18 januari 1924/4
februari 1927)
14 september 1929 BEESEL. - Not. v. Koolwijk 16 Sept. 2 uur ten huize
van dhr. J. Akkermans, landbouwgereedschappen, paardentuig, maaimachines, enz.
Apeldoorn, Bong C 148; W.
Appeldoorn-Bouten, Bong; A.
Appeldoorn, Bong C 199; A.
Appeldoorn, Lingsfort A 135; J.
Appeldoorn, Schandelo; A.
Ardts, Maashof, Schandelo; Gebr.
Arts, Lingsforterweg; J.
Backes, Lingsfort; G. J.
Backes, Lingsfort; J.
Basten, driesprong Lingsfort; Erven P. A.
Basten, Lingsfort; Antoon
Basten, Lingsfort; Café H.
Basten, Lingsforterweg A 150; A.
Beeker, Vilgert C 204; Jac.
Beeker-Driessen, Rijksweg; P. [tel. 10]
Berden-Keltjes, Velden; G.
Berg, Rijksweg C 78; Anna vd.
Beurskens en Agnes van Megen, Vilgert C 265; Peter
Beurskens-Leyssen, Schandelo; H.
Beurskens, Genooi;
Boonen, Schandelo C 168; J.
Boonen, Schandelo C 214; L.
Boonen, Schandelo C 219; Jac.
Bouten, Hasselt C 136; J.
Bouten, Voort B 25; Alf.
BUSKES en PIET HOLIHUIJZEN "De Krosselt", Rijksweg C 304; ANNIE
Buskes, De Krosselt, tel. 293; H.
Caris, Rijksweg; [kapper] J.
Ceron, Bong; weduwe
Ceron, Hasselt; W.
Clabbers, Rijksweg 91; Jantje
Coppes en Henri Geurts, Lingsfort; Henriëtte
Coppus/Coppes, Rijksweg; W.
Cox, Lingsfort Leeremarksche heide; Gerard Hendrik, timmerman
Cox, Lingsfort; G. H.
Cox, Rijksweg 57; H. J. [dienstbode]
Decker, Lingsfort; H.
Deenen, Schandelo; H.
Denissen, Lingsfort; Mina
Derix te Velden—Velgart; W.
Dijks, Krosselt; J.
Dinnissen, Lingsfort; L.
Driessen, Genooi C 8; G.
Dubbeld, Lingsforderweg A 122; mevr.
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Enckevort, Boschweg 307, Genooi; v.
Engels, Schandelo C 180; weduwe S.
Engels, Schandelo C 227; Fr.
Engels, Schandelo C 232; L.
Erdman/Erdmann, Lingsfort; A.
Evers, Hasselt; J.
Fischermann, Lingsfort;
Flinsenberg/Flinzenberg, Voort; J./weduwe
Flinsenbergh, C 166; H.
Gaemers, Lingsforterweg A 122b; P. ["Huize Kamerdel"]
Geelen-Aarts, Bong; G.
Geelen-Thiesen/Jac. Gielen-Thiesen, Bong; J.
Geelen, Bong C 197; G.
Geelen, Hasselderheide; Adr. J.
Geelen, Schandelo C 207; H.
Geelen, Schandelo C 212; H./A.
Geelen, Schandelo C 216 ; H.
Geelen, Vilgert; W.
Geelen, Velgert C 252; J.
Geerlings, Bong C 201; Th.
Gerits, Genooi C 5; L.
Geurts-Aan de Brug, Schandelo; Bern.
Geurts-Coppes, Schandelo C 235; H.
Geurts-v. Wijlick, Vilgert; P.
Geurts, C 264; A.
Geurts, Schandelo C 216; J.
Geurts, Schandelo C 229, Dorp C 80 H. H. en H. H. Geurts; Gebr. [melkslijterij]
Geurts, Schandelo C 229a; Henri
Geurts, Schandelo, C 221; Joh. G.
Geurts, Schandelo, Dieperhof; P.
Geurts, Schandelo; Bern.
Geurts, Vilgert C 266; P.
Geurts, Vilgert; Andries
Geurts, winkelier, Schandelo C 216; J.
Gielen, Bong C 198; J.
Gielen, Schandelo C 212; H.
Gielen, Schandelo; H.
Gockel, Lingsfort; Herman
Gommans-Peeters, Schandelo-Bong C 201; kinderen P. J.
Gommans, Schandelo C 208; Y.
Goot, Lingsforterweg A 90a; Elizabeth T. v. d.
Haanen, Vorst C 18; Herm.
Haef, Krosselt; weduwe van
Haegens, Dieperhof, Schandelo; H.
Haeghen, Schandelo C 211; P. v. d.
Hael, Krosselt C 286; Th. van
Haenen, Donk 273; C. M.
Haghen, Krosselt C 282; F. v. d.
Haghen, Velgart C 247; F. v. d.
Hees, Lingsfort; weduwe L. van
Hees, Lingsfort; weduwe van
Heldens, Schandelo C 238; L.
Heldens, Vilgert C 248; J.
Heldens, Vilgert C 256; J.
Hendrikx-Croymans, C 7a Genooi; H.
Hermkens, Rijksweg C 50; J.
Hinten, Lingsforterweg; P.
Hoedemakers, Rijksweg C 61; J.
Hoesen, Lingsforterweg; L.J.H.
Hoeymakers; Th. [Chinese wolhandkrab]
Holla/Fr. Holla-Toonen, A 124; café F.
Holthuijsen, Rijksweg 170; M. E. W. [dienstbode]
Holthuizen—Geelen H. Beek—Holthuizen en verd. fam., Krosselt; fam. G.
Holthuizen, C 107; P.
Hombergh, C 294, Krosselt; G. A. v. d.
Hombergh, Krosselt C 287; J. A. v. d. Verhuur grond aan J. A. v. d. Hombergh,
Velden. [21 augustus 1939]
Hombergh, Krosselt C 294; Jacques van den
Hombergh, Rijksweg C 106; Antoon van den [kruidenierswaren]
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Hombergh, Rijksweg C 263; kinderen v. d.
Hombergh. Krosselt; R. v. d.
Hombergh; H. van den. VENLO, 4 Sept. [1940] De heer H. van den Hombergh
te Velden (bij Venlo) vierde zijn zilveren jubileum als lid van den gemeenteraad
van Arcen en Velden. Van deze kwarteeuw was de zilveren jubilaris 24 jaar
onafgebroken werkzaam als wethouder.
Houben, Genooi C 4; P.
Hovens, Lingsforterweg A 82; P.
Hüssmann, A 104; H. [café]
Hussmann/Hüssmann, Lingsforterweg A 149; Heinrich
Jacobs, C 63; [kleermaker] K.
Jansen, Bong C 205; J.
Jansen, Tramhalte Rijksweg C 175; M.
Jansen/Janssen, Vilgert C 244; P.
Jeucken, Vilgert C 243; J.
Jong, Vilgert; A. de
K., Lingsfort A 98a; heer uit Blerick [verlof]
Kamp, A 126; Fr. van de
Kamps, Lingsforterweg A 158; A. [Winterhulp]
Kamps, Rijksweg 170; W. [dienstbode]
Keeken Jr., Laarberg C 10, Genooi; W. v.
Keldjens, Velden, Schandelo C 213; H.
Keltjens, Krosselt C 286; Jac.
Keltjens, Schandelo C 208; H. G.
Keltjens, Velden, Schandelo C 215; H.
Keltjens?, Schandelo C 210; H.
Kemper, Lingsforterweg; Ed
Knelissen, Lingsfort; A.
Koopmans, Schandelo; G.
Koopmans, Genooi; J.
Kuijpers, Rijksweg C 288; H.
Kuipers, Rijksweg C 278; H.
Laarakkers, Rijksweg C 285; J.
Lang Evertsen, Lingsforterweg; L. [F. J.] de
Leenen, Lingsfort; Herman [café]
Lehnen/Leenen, Lingsfort; café
Leipzig/H. v. Leipzigh, Genooi; Th. v.
Lenders-Theelen, Rieterhof/Rietherhof, Schandelo; H.
Lenders, Rieterhof, Schandelo C 221; H.
Lenssen, Rijksweg C 49; M.
Leupers, Schandelo C 210; Gebrs.
Leupers, Schandelo; weduwe L.
Lichteveld, Lingsforterweg A 135; A.
Lin, Lingsfort A 146; P. J. van
Lin, Lingsfort A 151; P. J. van
Lipzich/Lipzig, Schandelo C 237; J. v.
Litjens, kleermakerij, Rijksweg C 111; A.
Litjens, Velden C 83; gebroeders metselaars-aannemers,handel in bouwmaterialen
Loeij, Schandelo; Kinderen de
Lommen, Bong 200; H.
Lommen, Schandelo; H.
Lommen, Vilgert C 253; H.
Lucassen, Rijksweg C 51; G.
Luijpers, C 158; Jos.
Luijpers, Krosselt C 281; Chr.
Luypers C 280, Krosselt; W.
Martens, Lingsforterweg A 134; H.
Mattissen, Lingsfort; G./Fr. "Huize Ente"
Melick, Genooi; J. v.
Minten, Lingsforterweg A 82; P.
Mölders, Lingsforterweg; Heinrich
Muijres, Vilgert C 254; W.
Nagels, Lingsforterweg;
Nelissen, Schandelo; C.
Nellissen, Schandelo; C.
Nielissen, Jacobus Hendrikus en Akkermans, Maria Catharina, C 267;
Nielissen en A. P. Steegh, Schandelo; W.
Nielissen, naar Genooi 60; L., arbeider
Nielissen, Rijksweg C 109; G.
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Nielissen, Velden C 185; C. [café, dossier 1827]
Nijs, Hasselt; Joh.
Nillesen, Schandelo; C.
Nilissen, Kerkenhof, Velgert C 260; J.
Wordt gevraagd voor terstond een meisje van 14—17 jaar voor alle boerenwerk.
J. Nilissen, Kerkenhof, Velden, Velgert 260. [28 juli 1934]
Nielissen, Kerkenhof; Jac. [aanwijzing eikenbomen]
Nielissen, Cornelius, 28 j., landbouwer te Belfeld,
en Joanna Maria Theelen, 36 j., z. b., te Velden [6 mei 1899]
Peeters, Bomshof/Boomshof, Genooi, tel. 2671; L.
Peeters, Hovershof, Vorst C 14; Th.
Peeters, Krosselt;
Peeters, Genooierweg; J. H.
Peeters, Lingsforterweg A 131; Pension
Peeters, Rijksweg C 281; L.
Peters/Peeters, Rijksweg C 291; L./Leonard
Peeters, Vorst C 28; Jac.
Peeters/M. H. Peters, Conenhof, Hasselt; M.
Peters, Hasselt; Hein
Peters, Lingsfort; G.
Peters, Rijksweg C 291; J.
Pietersma, Lingsfort; S.
Reijnders, Rijksweg C 163; P.
Reijnders, Rijksweg C 169; P.
Renkens, Lingsforterweg; J.
Renkens/J. Renkens, Lingsforterweg A 107; Gerrit
Rens, Lomm B 52; J. van
Rens, Schandelo; A. van
Reutelingsperger-Steegh; J.
Reutelingsperger, Rijksweg C 162; P. J.
Roefs-Meijs, Schandelo; weduwe A. M.
Roefs, Schandelo; A.
Roefs, Schandelo; H.
Roefs, Schandelo; weduwe
Roefs, Velden, tel. 291; G.
Roefs (achter Enderhof), Schandelo; Antoon/A. M.
Rohe/Röhe/Rohé, Lingsforterweg A 126; [kippenbroederij] B.
Roosen, Lingsfort; J.
Roosen, Lingsforterweg A 152; (Anna Christine)
Rothof, Bong; J.
Rouleaux-Meurs, betr. haar vader, Weeshuis, Venlo, wonende Vilgert Velden; Mej. Fr.
Sanders; L.; [armbestuur]
Schattefor, Krosselt;
Schattefor, Lingsfort A 105; H. J. [dienstknecht]
Scholten, Lingsfort A 96; A.
Schoof, Lingsfort A 102; weduwe Joh.
Schoofs, Lingsfort; J.
Schoofs/Schoofs-Beeker, De Kamp, Vorst; G.
Schraven, Lingsforterweg;
Schreurs, Rijksweg 86, Lomm; weduwe H.
Seuwen, Lingsforterweg/Grensweg/Walbeckerweg 135; L.
Smits, Rijksweg C 108; W.
Soberjé-Roefs, Schandeloo; H. J.
Soberjé, Schandelo, [Enderhof] [tel. 236.]; H.
Steegh en Thiesen, Schandelo; P.
Steegh, Schandelo C 228; Frans
Sternheim, "Haus Ente", Lingsfort; O.
Tax, Genooi C 9 [Carissenhoeve]; weduwe A.
Theelen-Jacobs, Schandelo; F.
Theelen-Lenders, Schandelo C 230; J.
Theelen-Linders, Schandelo; J.
Theelen-Verhaegh, Schandelo; J.
Theelen-Vosbeek, Schandelo C 208; weduwe P.
Theelen, Raaierhof [Raaierhoeve], Schandelo C 215; Jac.
Theelen, Schandelo C 200; P.
Theelen, Schandelo C 213; F.
Theelen, Schandelo C 218; F.
Theelen, Schandelo C 218; weduwe
Theelen, Schandelo C 231; Fr.
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Theelen, Schandelo; Jacob
Theelen, Schandeloo C 169; Jac
Theelen, Velden C 98; meisje van 14 jaar
Thelen, aan den weg van Hasselt-Velden naar Schandelo; J.
Thiesen, Lingsforterweg A 132; Jacob
Thiesen, Schandelo C 233; Frans
Thissen, Rijksweg C 99; J. L. [Winterhulp]
Thyssen, Lingsforterweg A 142; Th.
Tiesen, C 228; F.
Timmermans, Lingsfort; J.
Toonen-Clabbers, Lingsforterweg; weduwe W.
Toren, Lingsforterweg; H.
Venne, Velgert; P. v.d.
Verbeek, Vorst; J. L./Jac.
Verhaegh, Genooi 7; G.
Verhees, Lingsfort;
Verheyen/Verheijen, Schandelo; A.
Verkoeijen, Rijksweg C 302; J.
Vermazeren, C 95; Nellie
Verpraet, Lingsforterweg A 122;
Verspay woonhuis met stalling in de Hasselderheide; Jean
Verspay, Schandelo;
Vis, Lingsfort A 131a; T.
Vosbeek, Hasselt; A.
Vosbeek, Vilgert C 258; weduwe P.
Vosbeek, Vilgert; J.
Vosbeek, Vorst; Piet
Wanroy, Bong C 201; J. v.
Wijlick-Theelen, Schandelo C 140?; H. van
Wijlick, Rijksweg, Lomm; H. van
Wijlick, Schandelo C 224; H. van
Wijlick/Wylick, Bong; H. van
Willemsen, Hasselt C 179; Jos.
Wylick Theelen, Schandelo C 224; H. v.
Zandt-Geurts, Schandelo; J. In 't
Zandt, Schandelo C 222; J. In 't
Zandt, Schandelo C 227; J. In 't
Zeelen, Genooi C 2; H.
Zeelen, Rijksweg C 112; G.
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