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HUIFKARRENTOCHT 
De huifkarrentocht op 8 september 2009 

vervalt. (paarden en voermannen die dag 

niet beschikbaar) Deze activiteit wordt 

verschoven naar dinsdag 29 september 

2009. In de volgende nieuwsbrief en “Het 

Klokje” volgen nadere mededelingen. 

Reserveer alvast de nieuwe datum.  
 

OPENING WEBSITE KBO 

VELDEN 
Aansluitend aan de presentatie van de 

Rabobank met betrekking tot het internet 

bankieren op 15 juli 2009 is op  enigszins 

feestelijke wijze de eigen website van de KBO 

Velden gepresenteerd. 

Onder het genot van een drankje en een stuk 

vlaai werd de naam van de site vrijgegeven:  

www.kbovelden.nl 
Vanaf heden zullen alle mededelingen, 

wijzigingen, programma’s etc. niet alleen via 

de Nieuwsbrief bekend gemaakt worden maar 

ook via de eigen website. 

Een reden temeer voor diegenen die nog niet 

over computervaardigheden beschikken om na 

te denken om in de nabije toekomst  te starten 

met een computer basiscursus. 

 
 De website ziet er netjes uit. 

 

NAJAARSREIS KBO VELDEN 
Het reiscomité heeft weer veel tijd en 

moeite gestoken om een mooie najaarsreis  

te organiseren. Op bladzijde 8 van deze 

nieuwsbrief zijn verdere gegevens en 

bijzonderheden vermeld. 

 

KBO VELDEN OP BRADERIE 
Op de braderie Velden die wordt gehouden  

in het weekend van 12/13 september 2009 

zal ook een stand te zien zijn van de KBO 

Velden. Producten die zijn gemaakt door 

het hobbygilde zullen worden getoond. 

Ook aan werving van nieuwe leden zal 

aandacht worden geschonken. 

 

DAG VOOR OUDEREN IN 

VELDEN 
Op 23 september 2009 organiseren de 

KBO Arcen, Lomm en Velden, Proteion 

Thuiszorg en Synthese een dag voor 

ouderen. Verderop in deze nieuwsbrief 

staan nog aanvullende bijzonderheden over 

dit onderwerp. Volg ook de mededelingen 

in “Het Klokje” 

 

KAARTJE KASTEELTUINEN 

MET MEER DAN 50% 

KORTING 
In 2009 is de entreeprijs voor de 

kasteeltuinen € 16,50,- U kunt via de KBO 

Velden (ook voor andere belangstellenden) 

kaartjes bestellen voor € 7,- per stuk. 

Deze kaarten zijn onbeperkt geldig.  

Bestellen uiterlijk 19 augustus 2009 bij 

Ger Peeters Schoolstraat 19 te Velden. 

Telefoon 077-4721422 (Heeft ook in Klokje 

gestaan) 

 

Een zaak is als een kruiwagen, als je er 
niet tegen duwt,staat hij stil. 
 

mailto:ghrenschv@kpnplanet.nl
mailto:h.v.d.hombergh@gmail.com
mailto:f.theeuwen@planet.nl
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MOOIE FIETSTOCHT KBO 

VELDEN  
Op dinsdag 14 juli 2009 om 13.30 

verzamelden zich ruim 40 KBO leden bij 

de bibliotheek aan de Veerweg in Velden. 

Mooi weer, er was wel een klein beetje 

wind. De organisatoren Sjaak Vermazeren 

en Ger Peeters hadden er weer alles aan 

gedaan om een mooie route uit te zetten.  
De veiligheidsvesten werden verdeeld en 

samen gingen we met de veerpont over de 

Maas. Aan de overzijde werden de fietsers 

in  3 groepen verdeeld. Via Grubbenvorst 

langs het spoor dan over stille mooie 

wegen en paden  richting Melderslo waar 

buiten de bebouwde kom een korte 

drinkpauze werd gehouden.  Door de Sjaak 

werd nog gevraagd of het tempo niet te 

laag of te hoog was. Vervolgens via de 

kern van Melderslo richting Broekhuizen 

waar we het mooie gebied “Het 

Schuitwater” passeerden. Binnendoor 

richting Broekhuizenvorst. In het 

buitengebied aldaar werd wederom even 

gestopt voor een korte drinkpauze. 

 
Even pauze in de schaduw van een boom 

 

 Dan via allerlei wegen en paden waar 

genoten kon worden van mooie natuur, 

rozen, sierteelt 

werd via de 

buitengebieden 

van Broekhuizen 

en Lottum 

gefietst naar de 

“Houthuizer 

molen” in Lottum. 

Speciaal voor onze groep uit Velden 

werden de deuren geopend en 

molenwieken in werking gesteld. We 

werden daar in 2 groepen verdeeld en de 

eerste groep kreeg een rondleiding van 

Chrit Keltjens terwijl de 2
e
 groep kon 

genieten van een lekkere kop koffie met 

speculaas. Daarna natuurlijk het 

omgekeerde. Tenslotte nog onder langs de 

Maas richting Grubbenvorst Velden. Een 

mooie middag met goed weer, een mooie 

route en een leerzaam bezoek aan de molen 

zit er weer op. Een geslaagde activiteit met 

dank aan de organisatie. 

 

Wie het niet veel te druk heeft, telt 
tegenwoordig niet meer mee 
 
FRENSKE 
Uit de “Kieskop” nummer 20      van 15 

Juli  – 31 Juli 1947  

BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. 

Kwartelemerrt.  

Liefe  jongens 

Nu waare we al beestig blei dat we hier een 

paar poolen hadde die bei onze boere ginge 

helpe en nu gaan der weer een paar trug 

naar engelant en dat vint mein zuster heel 

erch want die is al beina achtien en heef 

nog geen vreier maar ze wort nu dan ook 

erg greekerig want eers moes ze er een 

hebbe die knap en lief was maar nu hoef 

hei nog maar alleen liev te zein dus jullie 

moeten maar gauw trug komenen en ut 

geweer  meebrenge wand hier in hasseld 

zitte massaas roofmoordenaars want 

sjakkie van kornet is beestig zwaar 

aangevalle die zit bei ons op school maar 

zein sierade en zein porte fuile hebbe ze 

hem allemaal late houwe en nu is hei weer 

beina beeter we hebbe nu van jullie geen 

indiase prins meer nodig wand bei Sjaak 

litjus logeert der een en ut is een hele egte 

wand ik heb hem zelv gezien want hei hat 

zwarte haar en een wit hemt en een korte 

broek en mein vader heef wit haar en een 

zwart hemt en een lange broek en frenske 

van de velgert heef zig zo hart op zein 

duim gehout dat de boompoeste op de 

merret er van schudde en onze ruiterklup 

heef in eisselstein met 8 paarde 9 prijze 

gehaalt wand de eerste rende zo hart dat hij 

alles versloeg en nog eens de laatste preis 

kreeg met  renne maar dat was met de 

ponnie van Adolf  en de meeste peg  heef 

wiel van smittei gehat die ging met zein 

meisje triena op de motor naar ut 

ziekenhuis daar lag een zuster van triena 

met een ster op ut oog en toen zei weer 

ginge vertrekke  kwam wiel in velde aan 

zonder triena die was hei verlore en toen 
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hebbe ze haar op ut kerkbort geplak als 

verloren voorwerp en toen is wiel heel hart 

truggerede en vond triena weer die was der 

onderweg afgekiep en ze omhelsde zich 

heel erg onder elkander maar ik vint dat 

triena wiel op de motor niet heel lief heef 

vasgehouwe anders was dat  niet gebeurt 

en dat zeg mein moeder ook en in 

schandelo is ut tegenwoordig kippekermis 

want bei maas pietje komt reen kip om 5 

over 10 op de keukenkas een ij legge en 

dan gaat piet er met de muts onderstaan en 

dan gaat hij dat is voor piet zein half elfje 

want dan moet hei iedere morgen een 

geklop eike hebben voor zein hard kwaal 

en bei bakkus trien komt een kip om 10 

voor 12 op de raam zitte en klokslag 12 uur 

hout trien de slub dronder en daar gaattie 

dat is voor smiddags op de slaai en bei 

schelle frenske leg een kip alteid in een 

eimer dat is heel wat anders dan in ut 

noorden want daar werd alteid wat anders 

in een eimer gelag en der koome der nu 

heel veel uit ut noorden op viessiete en wij 

kreige der ook drie en daar is mein vader 

heel blei mee want dan kreig hei weer 

eigenteeld maar hei  heef nog 20 pont op 

de zolder staan dus hij zal tog wel niet heel 

ereg blei zein en nu ga ik weer naar bed en 

wens jullie allemaal harteluk welteruste  

jullie eenig  liefhebbende frenske 
FV 

 

KOM  IN  BEWEGING 
In beweging blijven is goed voor de 

gezondheid maar is ook leuk. Men ontmoet 

mensen en heeft plezier en gezelligheid 

met elkaar. Voldoende lichaamsbeweging 

verkleint de kans op hart- en vaatziekten, 

een actieve levenshouding remt 

botontkalking en spieren worden sterker 

waardoor de kans op vallen afneemt. 

In de maand september kunt u gratis  

kennismaken met alle beweegactiviteiten 

van Synthese voor senioren! 
SENIORENSPORT SYNTHESE IN VELDEN 

Gymnastiek“Kiêsstolp”donderdag 9.00 - 10.00  

Gymnastiek“Kiêsstolp”donderdag 10.00-11.00  

Intern.dansen“Kiêsstolp”maandag 14.45-15.45 

Intern.dansen“Kiêsstolp”maandag 16.00-17.00  

Countryline “Kiêsstolp”woensdag 14.00-15.00  

Kom vrijblijvend eens kijken u bent van harte 

welkom. 

 

 

OP ZIEN VELDES PLAT: 

Op de kermis in Velde zag Pietje taege 

zich zelf nao dat haen flink wat pilskes 

achtereuver had geslage, ik zal ze laote 

zeen dat ik nog good scheete kan, en ging 

nao de scheettent. 

Haen zwaaide wal erg van links nao rechts 

met de buks maar trof wonderwel de roeës. 

Haen kreeg as pries zoeë ein klein laevend 

schildpadje dat haen in zien tes stook en 

wieër de kermis op ging. Vief minute later 

dach haen, dat doon ik nog eine kier en 

beejnao neet te geluive ut waas waer raak. 

Nou, zag dae eigenaar van die scheettent, 

dat is toch geweldig um met ein stuk in de 

kraag zoeë good te kunne scheete. Wetste 

wat dich kriegs van mich veur deze 

prestatie ein fijne koekoeksklok as pries. 

Nae nemier, zag Pietje, doon mich nog 

maar zoeë eine lekkere gehaktbal net as 

dae ik straks gekrege heb dae vond ik echt 

lekker. 

 

INLOOPMIDDAG  OP 15 JULI 2009 

Op genoemde middag stond de situatie van 

de Rabobank in Velden op het programma, 

de hr. Vaessen, ouderenadviseur van 

genoemde bank gaf een heldere 

uiteenzetting met 

betrekking tot de bank en 

het bankieren in de 

toekomst. 

Ten einde aan alle 

speculaties een einde te 

maken werd duidelijk 

gemaakt dat in Velden een 

kantoor aanwezig blijft en minimaal enkele 

uren per dag service zal verlenen aan de 

inwoners van Velden. 

Onduidelijk is of de bank in de middag of 

in de ochtend deze service zal verlenen. 

Hoogstwaarschijnlijk zal het kantoor 

gevestigd blijven op de huidige locatie. 

 

Uitgebreid werd ingegaan op de 

mogelijkheden die het internetbankieren 

kan bieden, vanuit de thuissituatie kunnen 

in alle rust alle handelingen verricht 

worden die men wil verrichten. 

Door de hr. Vaessen werd gedemonstreerd 

hoe een en ander in zijn werk gaat en hoe 

het functioneert. De Rabobank is gaarne 

bereid om de helpende hand te bieden om 
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het internetbankieren onder de knie te 

krijgen.   

Voorwaarde is natuurlijk wel dat men 

enige basis vaardigheden op de computer 

beheerst die men zich in Velden via het 

Seniorweb eigen kan maken. 

 

Buitengewoon duidelijk werd door de 

Rabobank gesteld dat er geen weg terug is 

naar een situatie van enkele jaren geleden 

waarin het kantoor Velden gedurende  de 

gehele dag beschikbaar was voor alle 

bankzaken. Het dringende advies gericht 

aan alle jonge senioren was om middels 

cursussen zich de basisbeginselen van de 

computer eigen te maken. 

 

Overigens zal de Rabobank voor de oudere 

senioren altijd mogelijkheden blijven 

bieden om op een correcte wijze hun 

bankzaken af te wikkelen. 

 

In Velden worden de basis- en 

internetcursussen verzorgd door het 

Seniorweb: 

Mevr. Hendrix – tel 0774722163 

Mevr. Bol – tel 0774721065 

 

Alle jonge mensen komen af en toe tot de 
ontdekking, dat ook hun ouders soms gelijk 
hebben. 
 
IEMAND AAN DE DEUR? 

10 tips van de politie. 

 

1. Doe nooit zomaar open. Kijk eerst 

wie er voor de deur staat. 

2. Laat de deur dicht en kijk door het 

raam of deur-spion of gebruik de 

intercom. 

3. Vraag wie de persoon is en wat 

deze komt doen. 

4. Vraag om een legitimatie. 

5. Als u het niet vertrouwt, bel het 

bedrijf of instantie om te 

controleren. 

6. Maak eventueel een nieuwe 

afspraak en zorg dat er dan familie 

of bekenden bij zijn. 

7. Ga niet in op “zielige”praatjes. 

8. Geef nooit uw bankpas en/of 

pincode. Bankmedewerkers komen 

niet aan de deur. 

9.  Als u denkt slachtoffer te zijn 

geworden, blokkeer dan direct uw 

bankpas. 

10. Als u het niet vertrouwt,bel de 

politie op 1-1-2 

 

MINIMABELEID VAN DE 

GEMEENTE VENLO- 

BIJZONDERE BIJSTAND 
In de vorige Nieuwsbrief zijn de algemene 

bijstandsnormen aangegeven om in 

aanmerking te komen voor een van de 

hieronder genoemde bijstandsonderdelen: 

 

 bijzondere bijstand tegemoetkoming in 

de meerkosten van maaltijden- 

voorziening 

 GeldTerugregeling 

 kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen 

 schuldhulpverlening  

 duurzame gebruiksgoederen  

 

In deze Nieuwsbrief wordt ingegaan op  

het eerste bijstandsonderdeel.  

 

Bijzondere bijstand. 

Bijzondere bijstand moet worden gezien 

als een extra aanvulling op een inkomen ter 

hoogte van de bijstandsnorm voor 

noodzakelijke en bijzondere individuele 

kosten. Bijvoorbeeld eigen bijdrage 

thuiszorg, bril, steunkousen, eigen bijdrage 

advocaatkosten. 

 

Daarbij zijn een vijftal aspecten van belang: 

 de kosten moeten zich voordoen, d.w.z. 

er moeten (on)kosten 

 noodzakelijk: de kosten moeten 

noodzakelijk zijn en niet bijvoorbeeld 

wenselijk. Soms moet daarvoor bij een 

externe organisatie bijvoorbeeld het 

CIZ advies worden gevraagd. Ook 

moeten we hierbij denken aan die 
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kosten die door een andere instantie 

niet worden vergoed (voorliggende 

voorziening). 

 bijzonder: de gemaakte kosten moeten 

een bijzonder karakter hebben. 

Bijzonder zijn bijvoorbeeld medische 

kosten en niet het betalen van huur of 

energielasten of kleding enz., deze 

kosten moet men uit het eigen 

inkomen betalen. De aanschaf van een 

bril is medisch noodzakelijk en 

bijzonder omdat niet elke burger een 

bril nodig heeft.  

 individueel: betekent nadrukkelijk dat 

het van situatie tot situatie moet 

worden beoordeeld. Sommige kosten 

zijn in bepaalde situaties wel bijzonder 

en in andere situaties niet. (zo nodig 

het voorbeeld van toeslag 

alleenstaande ouder). 

 kosten: het moeten uiteraard kosten 

zijn die voor rekening van de klant 

blijven. Voor kosten waar elders een 

vergoeding voor verkregen wordt of 

kan worden, kan geen bijstand worden 

verstrekt. (Ook is van belang of deze 

kosten al zijn betaald).     

 

Bij de beoordeling of er recht op bijstand 

bestaat en zo ja op hoeveel, is de financiële 

situatie van de klant van belang. Zowel het 

inkomen (bv. AOW én pensioen) als ook 

het vermogen spelen daarbij een rol. Heeft 

men een inkomen op bijstandsniveau en 

geen vermogen, dan heeft men recht op een 

volledige vergoeding van de kosten. 

Is het inkomen en/of het vermogen hoger 

dan moet er berekend worden hoe hoog de 

eigen bijdrage van de klant in die kosten 

kan zijn. We spreken dan over draagkracht.  

 

Bij de berekening van de draagkracht is 

vanaf 1 januari 2009 aansluiting gezocht 

bij het Minimabeleid:  

- bij een inkomen tot 120% van 

de bijstandsnorm geldt geen 

draagkracht. 

- bij een inkomen van 121% tot 

en met 150% geldt een 

draagkracht van 50% over het 

meerdere. 

-  bij een inkomen vanaf 151% 

geldt een draagkracht van 100% 

van het meerdere. 

Voor personen van 65 jaar en ouder gelden 

dan de volgende inkomensgrenzen: 

 
 Tot 120% 121%-

150% 

Vanaf 

150% 

Gehuwden  € 1.543,20 

p.m. 

€ 1.929,00 € 0,00 

Alleenstaande 

ouder 

€ 1.386,56 € 1.733,20 € 0,00 

Alleenstaande  € 1.078,44 € 1.348,00 € 0,00 

Aanvragen bijzondere bijstand mogelijk tot 

1 april met betrekking tot het voorgaande 

jaar.  

 

Aanvraagformulieren voor bijzondere 

bijstand kunt u krijgen bij de Stadswinkels 

in Venlo en Blerick en het Werkplein 

(Prinsessesingel 10 in Venlo). 

 

In de volgende Nieuwsbrieven wordt 

ingegaan op de resterende onderdelen zoals 

hierboven genoemd. 

 

Schoonheid duurt een oogopslag, goedheid 
duurt eeuwig. 
 
LEUKE WOORDEN EN GRAPPIGE 

BETEKENIS 

 

Antiloop Middel tegen diaree. 

Continenten  Inenten op een delicate 

  plaats van het lichaam. 

Femoraal        Mondige vrouw.  

Ganzentongen Zoenen met een gans. 

Kaarsrecht.     Recht om kaarsen te  

  vervaardigen. 

Luchtkoker      Kok in een vliegtuig. 

 

Magistraal      Toevoegen aan flauwe 

   soep. 

Minister           Hele kleine ster. 

Oordeel           Lel van het oor. 

Piston              In onbruik geraakt  

   verouderd urinoir. 

 

VOOR BRIDGERS EN ZIJ DIE 

HET WILLEN LEREN 
In september start er in Arcen een cursus 

voor mensen die bridge willen leren. De 

Veldense bridgevereniging kan die cursus 

van harte aanbevelen. Inlichtingen kunnen 

ingewonnen worden bij Keith Woodfort, 

077-4732034. 



 6 

Wil je bridge leren, maar vind je een 

cursus te hoog gegrepen dan kan het ook in 

een kleiner verband en thuis. De Veldense 

bridgeclub zal je daarbij helpen. Neem dan 

contact op met Ton Wijnhoven 077-

4720006. 

In dit verband staat er in het 

augustusnummer van SPORTNIEUWS een 

groot artikel met meer informatie. Heb je 

de mogelijkheid van internet, dan kun je 

ook kijken op de website van de Veldense 

bridgeclub Tafel 1 onder “mededelingen” 

www.bridgeclubtafel1.nl 

 

LEUKE SPREUKEN: 
STIL ZIJN IN DE KLAS. 

DE ANDERE KINDEREN WILLEN OOK 

SLAPEN. 

 

BIJ VLAGEN BEN IK GENIAAL, 

ALLEEN NU IS HET WINDSTIL. 

 

IK WIL SLIM WORDEN NET ALS MIJN 

VADER, 

DIE WIL OOK SLIM WORDEN. 

 

HOE MEER DAT JE LEERT, 

DES TE MEER KOM JE ER ACHTER DAT JE 

NIKS WEET. 

 

ER ZIJN DRIE SOORTEN MENSEN, 

MENSEN DIE WEL KUNNEN TELLEN EN 

MENSEN DIE NIET KUNNEN TELLEN. 

 

SCHOOL IS BIJKOMEN VAN EEN WEEKEND. 

 

ZOLANG MIJN LERAAR DOET OF DE 

SCHOOL INTERESSANT IS , 

DOE IK ALSOF IK HARD LEER. 

 

LERAREN ZIJN ER VOOR PROBLEMEN, 

DIE JE ZONDER HEN NIET HAD. 

 

ALS DE WERELD EEN APPEL WAS, 

WAS DE SCHOOL EEN ROTTE PLEK. 

 

LEERSTOF: 

STOF DAT VRIJ KOMT BIJ AFVEGEN VAN 

HET SCHOOLBORD. 

 

Fr. Th. 

 

VOORAANKONDIGING DAG 

VOOR OUDEREN IN ARCEN 

LOMM  VELDEN  EN VENLO 
 

De ouderenorganisaties zijn in 

samenwerking  met Proteion thuiszorg, 

Maaltijdservice Noord Limburg (MSNL) 

en Synthese al enkele maanden bezig om 

voor senioren een Dag voor Ouderen te 

organiseren. 

 

De dag zal bestaan uit informatierondes en 

entertainment/ vertier. De dag voor de 

gemeente Arcen/ Velden zal gehouden 

worden op 23 september in de Kiêsstolp 

in Velden. 

Voor Venlo zal deze dag gehouden worden 

op 1 oktober in de Venlonazaal in Venlo. 

De toegang is gratis. 

 

Beide dagen kunnen gerealiseerd worden 

dankzij vrijwillige bijdragen van diverse 

sponsoren en subsidiëring van de 

gemeenten in het kader van de WMO. 

Doel van deze dagen is ontmoeting van 

senioren en het geven van informatie over 

wonen, zorg en welzijn. 

 

De mogelijkheid tot inschrijving voor 

Velden is op 8, 9 en 10 september. Het 

tijdstip zal later bekend gemaakt worden. 

Voor Venlo worden deze data nog bekend 

gemaakt. 

 

Op beide dagen kunnen 200 personen 

deelnemen. 

Noteer deze data in uw agenda wanneer u 

belangstelling hebt en hierbij aanwezig 

wilt zijn. 

 

U bent van harte welkom en laat u 

verrassen. 

 

 

Informatie kunt u opvragen bij: 

 

BOS (Belangenorganisatie Senioren):

    Bep Holla, 06 52669300 

Synthese:     

 Melanie de Kater, 077 4722534 

 

 

 

 
Een goede ambtenaar weet voor elke 
oplossing een moeilijkheid. 
 
 

 

 

http://www.bridgeclubtafel1.nl/
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WEET JE NOG VAN TOEN 

 
In juli 1975 zorgde Pierre Huys uit Velden 

voor een nieuwtje, waar de Nederlands 

huisvrouw destijds even raar tegenaan 

stond te kijken. Een nieuw koolgewas met 

de naam broccoli. Tegenwoordig is dit 

koolgewas niet meer uit de schappen van 

een groentewinkel weg te denken. 

 

KBO Velden  

BESTUURSMEDEDELINGEN 
Het bestuur is niet in vergadering bijeen 

geweest. Daarom geen 

bestuursmededelingen in deze nieuwsbrief. 

De volgende bestuursvergadering is op 

woensdag 2 september 2009. Een extra 

bestuursvergadering wordt gehouden op 

woensdag 9 september 2009. Deze 

vergadering gaat over structuur en 

werkwijze van het bestuur. 

 

STREEKMUSEUM 

HANSENHOF 
Open elke zondag tot en met 25 oktober 

2009 van 14.00 tot 17.00 uur of op 

afspraak. Contactpersoon Mevrouw A.M.G. 

Knaapen telefoon 077-4721218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOA’S - VRIJWILLIGE 

OUDEREN  ADVISEURS 
In het Nederlandse woud van regels is 

verdwalen niet moeilijk, derhalve beschikt 

onze vereniging over 5 VOA’s die  

opgeleid zijn om daar waar nodig voor 

onze leden de weg te vinden.  

De vrijwillige ouderen adviseurs zijn graag 

bereid om u ondersteuning te bieden.  

De VOA’s met een * willen u bovendien 

graag helpen bij regelen van uw 

belastingzaken. 

De VOA’s zijn als volgt bereikbaar: 

Huub van den Hombergh  - 4721955                                           

Sjaak Hovens    - 4721413 

Jo van Keeken  *  - 4721201 

Frans van Neer *  - 8502443 

Wiel Scheffer    - 4722782 

 
Om in je agenda te schrijven:  

15 september  2009 Najaarsreis      

“Land  van Maas en 

Waal” 

23 september 2009     Dag voor Ouderen 

29 september 2009  Huifkarrentocht 

 

De volgende Nestor en nieuwsbrief komen 

uit op 22 september 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.kbovelden.nl/index.php
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- Vertrek op dinsdag 15 september 2009 op de Markt in Velden om:  08.15 uur  
- We rijden vervolgens rechtstreeks naar Appeltern naar Partycomplex 
 “Moeke Mooren” en arriveren om:       10.00 uur 
- Ontvangst aldaar met een kopje koffie en gebak. 
- Aansluitend (10.45 uur) maken we onder leiding van een deskundige gids 

een grote rondrit door het eens door Boudewijn de Groot bezongen lied 
“Land van Maas en Waal” 

- De rondrit eindigt weer bij “Moeke Mooren” om ongeveer   12.30 uur 
- We kunnen vervolgens genieten van een prima verzorgde koffietafel 
- Na de lunch gaan we aan boord van passagiersschip “De Sluizer”   13.45 uur 
 De boottocht duurt ongeveer 2 uur. De kapitein vertelt onderweg over het 
 Recreatie- en natuurgebied “De Gouden Ham”, “De Maas” en over de historische 
 plaatsjes langs de rivier, zoals het stadje Megen. 
- De terugkomst bij “Moeke Mooren”zal zijn om ongeveer    16.00 uur 
 Voordat we aan de terugreis beginnen, kunt u nog een consumptie gebruiken 
 (De consumpties zijn voor eigen rekening) 
- De terugreis zal worden onderbroken voor een prima verzorgd diner. 
- Na dit diner weer huiswaarts waar we arriveren op de Markt in Velden rond  21.00 uur 
 

De totale kosten per persoon bedragen € 50,-  (alle kosten met uitzondering van 
gebruik consumpties zijn inbegrepen)  

 
 Zijn er verdere vragen dan kunt u contact opnemen met: 
 Ger Peeters telefoon 077- 4721422 of 
 Frans Vousten  telefoon 077-4722149         
    
 
 
 
 
 

OPGAVE DIENT TE GESCHIEDEN OP MAANDAG 31 AUGUSTUS 2009 in “DE KIӖ SSTOLP”  

TUSSEN 14.00 EN 15.00 UUR 
 
Ondergetekende …………………………………………………………………………………………………………. 
neemt deel met ……… personen aan de reis op 15 september 2009 
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