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Christine Kortenoeven honderd jaar

 Op 30 april jl. bereikte Christine Kortenoeven deleeftijd van 100 jaar. Het is weinigen gegeven omzo’n heugelijk feit mee te mogen maken. Alle redenom daar in deze Nieuwsbrief aandacht aan te geven.‘Maar niet te veel’, zoals Christine het zelf zegt.

Geboren als Christine Toebarth op 30 april 1920 inWankum-Langdorf groeit ze op in de ouderlijkeboerderij. Tijdens de oorlogsjaren leert ze haar manAdri Kortenoeven kennen. Op latere leeftijd begintze als vrijwilliger bij de peuterspeelzaal in Velden.Jarenlang -tot ver na haar negentigste- begeleidt zesamen met een leidster groepen van zo’n 15 peu-ters. Als juf heeft ze zelfs peuters onder haar hoedegehad waarvan ze eerder al de pappa of mammaals peuter in de groep heeft meegemaakt. Ook deedze Welfarewerk, was vrijwilliger bij de Zonnebloemen zong ze -tot voor enkele jaren terug- in hetkerkkoor. Ze is lid van de KBO en het volksdansenis een geliefde bezigheid. Christine houdt van regel-maat met een vast ritme. Gezond eten vindt zebelangrijk: ‘niet te veel, niet vet en verse groenten’is haar devies. Waar ze vroeger veel met de fietseropuit trok, loopt ze nu vrijwel dagelijks eenrondje van ongeveer een uur om in beweging teblijven. Langs de Rijksweg richting rotonde Krane-veld en dan ‘via-via’ weer naar huis is een van haarfavoriete routes. Nog steeds woont zij zelfstandigen haar tuin houdt ze nog altijd zelf bij met eenbeetje hulp van haar kinderen. Christine: van hartegefeliciteerd met deze bijzondere verjaardag!
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Koninklijke onderscheiding voor twee KBO-leden
Op 24 april jl. is aan KBO-ledenJan Keijers en Hay Lucasseneen koninklijke onderscheidingtoegekend. Beiden zijn be-noemd tot Lid in de Orde vanOranje-Nassau. Het gebruike-lijke ceremonieel bleef dit jaarachterwege. Dus geen bezoekvan de burgemeester bij degedecoreerden thuis, geen uitreiking van het ‘lintje’in het bijzijn van familie en vrienden, geen toastmet oranjebitter, geen serenade van de Fanfare.Niets van dat alles maar daarom zijn de verrassingen de beleving er niet minder om. 

 Jan Keijers is in 2017 bij de KBO als aspirant-be-stuurslid begonnen en een jaar later tot bestuurslidgekozen. Hij coördineert o.a. onze deelname aanRaboClubSupport, de jaarlijkse clubsponsoractievan Rabobank Venlo. Recent heeft hij het penning-meesterschap overgenomen van Cor van der Zan-den. Al eerder had Ine Jacobs hem gepolst voor eenbestuursfunctie en -na een bezoek van FransVousten- is hij lid van de KBO geworden. Jan is alheel wat jaartjes als bestuurslid betrokken bij diver-se verenigingen. Via de lokale politiek wordt hijvoorzitter van de HuurdersbelangenverenigingArcen Lomm Velden. Het bestuurslidmaatschap vande Woningvereniging Arcen Lomm Velden volgt. Nade omzetting van deze vereniging tot de Woning-stichting Arcen Lomm Velden, wordt hij er commis-saris / toezichthouder totdat de Woningstichtingopgaat in het tegenwoordige WoonWenz. Ook is hijvanuit het CDA lid geweest van de Commissie Fi-nanciën van de toenmalige gemeente Arcen & Vel-den. Inmiddels is Jan al ruim 15 jaar actief als bestuurderen penningmeester van de Stichting VeldenseVolkscultuur. Deze zet zich in om -samen metvrijwilligers- culturele en maatschappelijke initiatie-ven uit te werken en te ondersteunen. Denk maaraan het Gekke Maondaag Kunstwerk (de bierfonteinop de Markt) of aan de recente ‘Evacuatie op her-haling’ en de manifestatie Velden 75 jaar bevrijd.

Jan: ‘In het begin was dat vaak pionieren en zoekennaar mogelijkheden om het allemaal voor elkaar tekrijgen. Dan moet je denken aan het regelen vande financiën en ervoor zorgen dat je aan de subsi-dieregels en voorwaarden voldoet’. Voor het SociaalCafé verzorgt Jan het financiële werk. Sinds hijgestopt is met werken, heeft hij meer tijd voor de-toch vaak grotere- klussen. ‘Dat komt goed uit’ zegthij, ‘want het is allemaal veel complexer geworden,zeker als het gaat om internationale samenwerkingbij projecten en de eisen die daar door de Europeseinstanties aan worden gesteld’. Daarnaast zorgt Janvoor het beheer en -samen met anderen- het on-derhouden van de vijf wandelroutes, die in 2007 inhet kader van ‘Binneste Boete’ zijn uitgezet. En lastbut not least, is hij verbonden aan SeniorWeb, waarhij senioren vertrouwd maakt met het gebruik vande computer. Organisatie en financiën vormen derode draad in zijn vrijwilligersactiviteiten. De feite-lijke invulling ervan is vooral ingegeven door ‘toe-vallige ontmoetingen’, is zijn conclusie. Hay Lucassen deed voor zijn KBO-lidmaatschap alvan tijd tot tijd ‘hand- en spandiensten’ voor deNieuwsbrief, om het zo maar te noemen. TotdatFrans Vousten op bezoek kwam: ‘Dan kun je ookwel lid worden’. En zo is Hay in 2012 lid geworden.Vijf jaar later ging hij het redactieteam van deNieuwsbrief versterken en vanaf maart 2019 is hij(aspirant)bestuurslid.   

Sinds 2001 is hij lid van Toneelgezelschap Spelen-derwijs. Inmiddels 13 jaar actief als secretaris vandeze vereniging en later is daar het penningmees-terschap bijgekomen. Als vrijwilliger bij de St.-Andreaskerk is hij onder andere contactpersoonvoor de Pilgergruppe Kevelaer – Velden. Eeuwen-lang onderneemt een groep mannen uit Kevelaereen jaarlijkse pelgrimage naar Velden. Voor eind ditjaar ligt de viering van het 450-jarig bestaan vandeze traditie in het verschiet. Net als Jan Keijers isHay betrokken bij het werk van de Stichting Velden-se Volkscultuur en heeft meegewerkt aan publicatiesen informatieborden over onderwerpen zoals GekkeMaondaag, smokkelpad en oorlogsgeschiedenis.
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Vanaf 2016 draait hij bij toerbeurt mee in het teamInformatie en Advies in Venlo-Noord. Een servicevoor inwoners van de gemeente Venlo. Deze teamsworden door vrijwilligers ingevuld. Mensen kunnenhier terecht voor allerlei vragen op het gebied vanwerk en inkomen, zorg en wonen, gemeentelijkevoorzieningen. Vanaf de heroprichting van het Openluchttheater -nu zo’n zes jaar geleden- is Hay als bestuurslidbetrokken bij de organisatie en voorbereiding vanoptredens. Het is elk jaar weer een uitdaging omeen mooi programma samen te stellen waarvoormensen naar het theater komen.   

Dat niet alleen, tevens vragen de financiën, hetbeheer en het onderhoud van het theater de nodigeaandacht. Daarnaast is Hay onder andere betrokkenbij de Stichting Kruisen en Kapellen Arcen LommVelden en de Kerstmarkt. ‘De kennis en ervaring dieje bij een activiteit of een vereniging opdoet, is vaakook bruikbaar voor een andere club waarbij je be-trokken bent’, is de ervaring van Hay. Bovendien:vrijwilligerswerk doe je niet alleen. Het staat niet opzichzelf. Het is de samenwerking met anderen diehet resultaat geeft en daarmee ook de voldoening.En dat laatste is zeker zo belangrijk. Jan en Hay: van harte gefeliciteerd!

Van de redactie
Alweer is een maand voorbij zonder onze vertrouw-de activiteiten. Onwezenlijk eigenlijk in een periodewaarin alles anders is met voortdurend oppassenwat wel en niet kan. Het lijkt bijna onwerkelijk, maartoch is het alsof je er op de een of andere manieraan went: op weg naar het ‘nieuwe normaal’. Maarongemakkelijk is het zeker nu het ‘spontane con-tact’ op een veel lager pitje staat en veel seniorenhet bezoek van en aan kinderen en kleinkinderennoodgedwongen moeten missen. Hopen maar datde aangekondigde versoepelingen in de komendemaanden wat meer contactmogelijkheden en daar-mee ook weer meer afwisseling gaan bieden. 

Intussen is de redactie erin geslaagd een Nieuws-brief met zelfs 8 pagina’s samen te stellen. En datzonder verenigingsactiviteiten, die zorgden voor eengroot deel van de invulling. Deze keer hebben weniet alleen leuke berichten te melden; verschillendelezers hebben redelijk wat aangeleverd, dat in dezeNieuwsbrief een plekje heeft gekregen. Enkele vasteonderwerpen, zoals de gedichten, een afleveringvan ‘Frenske’ en de niet te missen ‘zoekplaatjespa-gina’ op het einde, completeren deze uitgave. Wewensen iedereen hiermee het nodige lees- en kijk-plezier. En vooral: blijf gezond! Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
Brief van “Frenske” van de Kwartelemerrt

Uit de “Kieskop” 3e Jaargang num-mer 19, van 1 – 15 September 1949 Liefe  jongensen mientje van lukasse wiel heef oknog peg gehat want wimmie vanlukasse heef haar voor de lol meteen biel voor de kop getimmert ennu ziet ze in ut ziekehuis al 3 weeke niets dansterre en o jonges de nieje huize in de kazernestr.agter scholse zein nu al beina allemaal gewoontalleen hadde ze in ut begin allemaal geen waater engeen elektries en jonges die mensen leven unormin die nieje huize wat as ze de raam digklatse staatie tog nog overal ooppe is dat niet fein he en mievan sniejers graat haare mens uit de twaalf apos-tele had deze week ok al mazzel want die hat eenton van de beerkelder gans vol op een kar gelaajeen toen begon ut paart te steiggere en kreeg hei deganse ton open booven over zig heen en nu ruikgans hasselt naar roze geur in de maane schein ende proofeser van sniejer van hees wort nu kapelaan

in bleruk en kapelaan frans van mieje frenske gaatnaar tegele en nu zeg joepie van de koster dat datkoppus frenske van de vilgert is maar dat geloof iktog niet hoor jongens en deeze week is ter een heelhooge oomme van de proovinsie hier gewees om deschoonheit van velde te bezigtigge en toen hei opde ouwe plak van mulder an zein oudhuis stond stakhei zein arme weit oope en zei eers velde zien endan sterve en toen zakte hei opeens door de rottekelder van an zein out huis naar de diepte want degemeente is nog alteid vergeete die rommel daarop te ruimen en pompe piet is van een 10 meterhooge berm naar beneeje geduveld presies naaseen kar en dat is nu al ut 13 ongeluk maar dat geeftog niks zeg mein vaader want die piet is tog niette veraanuweerre en dat zeg joepie van de kosterook en daarom ga ik nu weer gouw naar bet en wensjullie ok van joepie van de koster heel veel groetevan jullie eeeeenig liefhebbende FRENSKE.  F.V.

Kracht is nodig om dingen te aanvaarden die onvermijdelijk zijn Moed is nodig om dingen te veranderen die veranderd moeten worden Maar bovenal is wijsheid nodig om die twee van elkaar te kunnen onderscheiden.
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Steenmarter
Heel veel mensen zetten‘s avonds de auto nietmeer in de garage, maarlaten deze buiten bij hunhuis of op de straat staan.Op zich is daar ook hele-maal niets mis mee. Wel is het aan te raden om bijhet olie peilen of zo eens af en toe onder de motor-kap te kijken of dit uw kinderen of kennissen te latendoen. Waarom? Wellicht hebt u via de krant of anderszinsvernomen dat een steenmarter zich graag verschuiltonder een motorkap van een auto. Enige maandengeleden werd ik zelf ook verrast toen ik dit deed.Het schuim van het isolatiedeken was beschadigden een aanvang was gemaakt om met dit materiaaleen nest te maken. Beknopte informatie over steenmarters en deschade die ze kunnen veroorzakenOnder de motorkap kunnen steenmarters groteschade veroorzaken aan bedrading en isolatiema-teriaal. Dit kan soms tot gevaarlijke situaties leiden,bijvoorbeeld wanneer bij hoge snelheid de motor

ineens geen vermogen meer geeft door een lek ineen benzineleiding, of de remmen weigeren dooreen kapotte remslang. Deze incidenten hebben vaakeen piek in het late voorjaar, wanneer jonge steen-martertjes het verschil tussen eetbaar en niet eet-baar nog niet kennen. Je mag een steenmarter al-leen verjagen en dus niet bestrijden met gif, vangenof doden. De steenmarter behoort namelijk tot debeschermde diersoorten.  Maatregelen die u kunt (laten) doenSteenmarters zijn in principe goed te verjagen dooreen speciale spray te gebruiken. Deze spray is onderandere verkrijgbaar bij de bouwmarkt of in de die-renwinkel. Verder is het mogelijk om een kleingoedkoop geel kastje bij de accu te plaatsen die eenspeciale frequentie produceert waardoor de marterde auto vermijdt. Beide maatregelen heb ik ookgetroffen. Tip: Kijk zelf - of laat dit doen-  zo af en toe eensonder de motorkap als u de auto buiten laat staan.  GvR

Wat gebeurt er als je voet slaapt?
Een slapende voet is een stoornis in de gevoelswaar-neming, die ontstaat wanneer iets langdurig op jevoet drukt, bijvoorbeeld een krappe schoen of eenslapende hond, daardoor raken zenuwen in de voetbekneld. Die zenuwen leiden gewoonlijk signalenvan de hersenen naar de voeten en andersom, maardoordat ze geknakt zijn als een soort tuinslang,komen de signalen niet meer door. Dat heeft alsgevolg dat je geen gevoel hebt in je voet, doordatde gevoelssignalen de hersenen niet bereiken. Enje kunt je voet niet goed bewegen, doordat de be-wegingssignalen vanuit de hersenen niet in de voet

aankomen. Een slapende voet levert geen blijvendeschade op, tenzij de toestand heel lang aanhoudt.Gelukkig hebben de hersenen een waarschuwings-systeem om dat te voorkomen. Sommige bekneldezenuwen sturen een deel van de signalen toch nogwel naar het brein, die gebroken signalen veroorza-ken een tintelend gevoel zodat je weet dat je je voetmoet verplaatsen.  Bron Quest Ben Gelaudemans

Laef Vruike ván Genuue
Och Maria, ós Laef Vruike,De ganse werreld is in noeëd.Uvveral zien kranke minse,En sommige gaon ok nag doeëd. Gaef eur krach dit leid te drage,Gaef de minse wer wát lóch,Ok al hebbe zeej al jaore,Naet mier duk aan Óch gedóch. Ós Laef Vruike, Mam ván Jezus,Luuster, nar ós smekende vraog:“Maak ós sterk te uvverlaeve,Verlos ós ván de corona plaog.” Jan Arts 2020

Ik zit op diene schouwer
Ik zit op diene schouwerEn Ik bin neet groeëtDiene engelbewaarderDiene helper in noeëd.         Ik bin altied beej dichEn ik deil dien verdreetEn drueg ok dien traoneOk al zuuste mich neet.   Ik bin neet echt krankMaar ok genne sjouwerEn toch zoe lang ik laefZit ik op diene schouwer. Frans Theeuwen

4



Klompen
AlgemeenHeel veel KBO-leden hebben in vroegere tijden zelf(de een wat meer, de ander wat minder) op klompengelopen en hebben daar eigen herinneringen aan.Zelf herinner ik me nog goed dat ik in 1949 naar de1e klas van de lagere school ging en de klompen inde gang op school, netjes onder de kapstokhaken,bij een hele rij andere klompen van kinderen moestneerzetten. Informatie uit WikipediaWanneer de klomp ontstond en hoe de evolutie vande vormen verliep, is moeilijk te achterhalen. Opdiverse plaatsen zijn er in Europa klompen terug-gevonden uit de 12e eeuw. Sinds het prille ontstaanwas de klompenmakerij voornamelijk op het platte-land en in de winter te vinden. Boeren maakten 'swinters hun eigen klompen als het werk op het landstil lag. Ook doorgewinterde ambachtslieden alsstratenmakers, tuinders, vissers en metaalbewer-kers droegen klompen. Vanaf de 19e eeuw evolu-eerde dit en hadden de meeste dorpen in België eenklompenmaker-ambachtsman die instond voor debevoorrading van het dorp en de directe omgeving.Het beroep kwam tot volle bloei vanaf de 2e helftvan de 19e eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog.In de oorlog was er een opleving in het gebruik vanklompen door schaarste aan schoenen. Vanaf dejaren 1950 begon de verkoop achteruit te gaan doorde opkomst van leren schoenen, rubberlaarzen ende stijgende welvaart. Tegenwoordig worden klom-pen nog wel als werkschoeisel gedragen, onderanderen door boeren. De houten variant wordtdaarbij steeds meer verdrongen door de comforta-

belere leren schoenklomp. In 2017 waren er nog 15klompenmakers in  Nederland. Wilgenhout of Cana-dapopulierenhout wordt het meest gebruikt omklompen te maken, hoewel men in principe allehoutsoorten kan gebruiken behalve de harshouden-de soorten. Daar blijven namelijk de messen aankleven als men het hout wil bewerken. Door de week droeg men vaak onbeschilderdeklompen, terwijl er op zondag eerder geschilderdeof versierde klompen gedragen werden om naar dekerk te gaan. Meestal versleten mensen meer danéén paar per jaar. Toch waren ze er zuinig op: eengebarsten klomp werd niet zomaar weggegooid.Men maakte er een groefje in en met ijzerdraad werdde klomp hersteld. Als de klompen echt afgeschre-ven waren, werden ze nog gebruikt als voederbak-je, nestkastje of dienden ze als brandhout. Openluchtmusem De LochtWil Thijssen en Carel Jeuken schrijven in een ver-halenbrief van Openluchtmuseum De Locht hetvolgende: Het vak van klompenmaker is inmiddelscultureel erfgoed. Carel Jeuken uit Leunen is klom-penmaker als zesde generatie klompenmakers sinds1779. Hij heeft thuis een kleine klompenmakerij.Naast zijn optreden bij De Locht, (zie foto rechts-onder) laat hij zijn vakmanschap nog in twee ande-re musea zien. Hij wil in deze musea graag uitleggenhoe het klompen maken begint met bomen eneindigt met mooie klompen. GvR
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Zoekplaatjes 
Regelmatig wordt er in de Nieuwsbrief een paginageplaatst waarop foto’s van panden/gebouwen ofdetails hiervan worden  weergegeven. Dikwijls zijndeze objecten voor onze leden direct herkenbaar.Maar met name bij details is dit soms wat moeilijkerof zijn deze helemaal niet thuis te brengen. Diverseleden hebben daarom aan de redactie gevraagd omde aanduiding van de zoekplaatjes in de volgendeNieuwsbrief te vermelden. Voor de redactie is ditgeen enkel probleem. Zoekplaatjes Nieuwsbrief 131Bovenste foto’s van links naar rechts: woning fami-lie Peeters-Brueren Oude Schandeloseweg; woningfamilie Keltjens Lingsendijk.

Tweede rij: detail woning Frits Berden Schandelo-seweg; geitjes: Rijksweg aan de linkerzijde richtingVenlo voorbij de Hoeverstraat. Derde rij: achterzijde van voormalig brandweerhuis-je Schandelo; woning van de familie LucassenPaaweg. Onderste rij: woning van de familie Brummans-Boo-nen in Schandelo; molen: hoek Molendijk -Hassel-derheidelaan.  Redactie 
Toen… en nu
In Nieuwsbrief 124 van juni vorig jaar staan tweeoverzichtsfoto’s van Velden. Een met uitzicht op deOude Heerweg en één gericht op de markt met hetwoon-winkelcomplex Marktstaete. Ger van Renschheeft deze opnamen gemaakt vanuit de galmgatenvan de kerktoren. Langs de foto richting Oude Heerweg leggen we indeze uitgave een vrijwel identieke opname uit 1948.Deze is destijds uitgegeven als ansichtkaart. In dietijd zijn veel van dergelijke luchtfoto’s gemaakt,waaronder plaatjes van boerderijen met de omrin-gende landerijen. Het mooie van dergelijke beeldenis dat ze een bijzondere kijk geven op een vertrouw-de omgeving. Zo ook wat deze opnamen betreft. Bijdeze vergelijking valt op hoeveel er in de tussenlig-gende 70 jaar veranderd is. Nu kunnen we zeggen:‘zoek de verschillen’ maar dat is onbegonnen werk.De overeenkomsten zijn sneller benoemd. Daaroverdadelijk meer. De foto uit 1948 toont ons linksboven de Maas, diezich kronkelend een weg baant tussen Grubbenvorsten Velden. Vanaf de Veerweg – Kloosterstraat totaan de Maas zien we een weids panorama van hogergelegen akkers en lager gelegen weilanden. Wat

bebouwing betreft zien we rechtsboven alleen hetin 1948 opgeleverde huis van Miel en Paula Brue-ren – Martens. Gebouwd door Herman Martens tervervanging van de ervoor gelegen en in de oorlogverwoeste boerderij met de rustieke naam ‘Welte-vreden’. Tot zover de eerste overeenkomst met de recentefoto. Keren we terug naar de dorpskern, dan ont-waren we welgeteld drie gebouwen die de tand destijds nagenoeg onveranderd hebben doorstaan: hethuis van meubelmaker Thei Rieter uiterst rechts, dekarakteristieke boerderij ‘Hube’ van Bèr en TinySchlooz en de pastorie. Verdwenen zijn café-restaurant ’t Centrum (puntdaklinksonder) en het uit 1937 daterende woonhuis vankoster Piet Berden. In de jaren ’70 moest dit huiswijken voor de nieuwbouw van de Rabobank, die erinmiddels al een aantal jaren niet meer in gevestigdis. Ook het klooster met meisjesschool en aan derechterzijde het oude schoolhuis (hoofdonderwij-zerswoning), jongensschool (later gymzaal) en deoude kleuterschool en tenslotte het transformator-huisje tussen pastorie en Blaeckhof zijn ten prooigevallen aan de slopershamer.

Wie niet sterk is, moet slim zijn
Een van onze KBO-leden vertelde mij een kleinverhaaltje. Ik vond het wel leuk en de moeite waardom dit met u te delen. Deze mevrouw vertelde datze op een zonnige morgen in mei haar kanaries gingvoeren. Tijdens het voeren wist een van haar kana-ries door een heel kleine opening te ontsnappen.Heel jammer, een heel mooie gele kanarie was‘pleite’. ‘Niet getreurd‘ dacht die mevrouw. ’Ik hebnog een mooi netje en dat komt nu goed van pas.’Maar wat ze ook probeerde, bij elke poging was ‘devogel gevlogen’. De vrouw ging in de tuin, met eenbeetje slecht gevoel, dan maar verder met haarbloemetjes water geven en dacht bij zichzelf: ‘Alsjij denkt dat je buiten de volière een beter leven

denkt te hebben dan los het zelf maar op.' Al gauwwerd er geen aandacht meer geschonken aan dezevogel. Na een tijdje zit de kanarie tegen de volièregeklampt. De mevrouw ziet dat, bedenkt zich geenmoment en richt een volle waterstraal op deze gelevluchteling. Volkomen verslagen blijft de armestakker drijfnat tegen de draad zitten en moet zichwel overgeven. Nu is het een koud kunstje om devogel weer met zijn ‘vriendjes’ te herenigen. Hebt u ook ook een klein verhaaltje dat u wilt delen?Stuur het naar de redactie. GvR
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Aan de ene kant misschien jammer, maar er is ookveel voor in de plaats gekomen. Denk maar aan hetwooncomplex Blaeckhof en het woonzorggebouw DeVier Torens uit 2013 dat het beeld van de vorig jaargemaakte foto domineert. Ook de uitbreiding vanVelden wordt goed zichtbaar: zowel Kloosterstraatals Oude Heerweg zijn intussen nagenoeg geheel‘volgebouwd’.  

Het is verrassend dat zo’n overzichtsfoto eigenlijkeen heel andere ‘kijk’ geeft dan het beeld dat je allopend of fietsend gewend bent. Een ding is welzeker: ook vanaf een zekere hoogte ziet Velden erfraai uit. En daar mogen we best trots op zijn.  HL

7



Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief: 24 juni 2020   

Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@ziggo.nl
Cor van der Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl
Voor overige contactpersonen: zie Jaarprogramma.


