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Van de redactie
Bij het voorbereiden van dit woordje van de redac-
tie ligt Velden verscholen onder een dekentje van
sneeuw. Een winters tafereel in ons dorpje aan de
Maas terwijl we ons een week eerder konden koes-
teren in het zonnetje bij zomers aandoende tempe-
raturen. Het kan verkeren en weer eens zijn we met
de neus op de bekende feiten gedrukt: april doet
wat hij wil. Over neus gesproken: naast deze
beeldspraak staan er nog veel meer zegswijzen over
de neus in deze Nieuwsbrief. En ook spreekwoorden
over oren en oogjes ontbreken niet. Alles bij elkaar
een heleboel. Een vaste waarde zijn de zoekplaatjes,
die steevast reacties opleveren. Er komt meestal
wel wat speurwerk aan te pas om een bepaalde plek
op te sporen. Dat laat ook zien, dat Velden rijk is
aan mooie plekjes waar je zo gemakkelijk achteloos
aan voorbij gaat, zonder dat het echt opvalt. Daar-
naast treft u in deze nieuwe Nieuwsbrief natuurlijk
weer een keur van onderwerpen en foto’s aan;
gevarieerd, informatief en ontspannend.
 
Als actieve vereniging willen we via de Nieuwsbrief
de band met en tussen de leden onderhouden. In
dit nummer hebben we ons jaarverslag over het
voorbije jaar 2020 opgenomen. Een weergave van
een jaar dat mooi begon maar al snel een drastische
wending kreeg. Normaal gesproken is het verslag

van het afgelopen jaar opgenomen bij de uitnodiging
en agenda voor onze Algemene Ledenvergadering.
Als regel wordt die in maart gehouden; nu is dat
(nog) niet mogelijk. Daarom het verslag via onze
Nieuwsbrief.
 
Naast de in het vooruitzicht gestelde geleidelijke
versoepelingen, zullen we de komende tijd even-
goed nog met beperkingen moeten leven. Maar er
gloort hoop: steeds meer mensen worden gevacci-
neerd en de eerste test-experimenten met grotere
groepen laten gunstige resultaten zien. Tot het
moment dat er meer mogelijk is, blijft het nog even
dagdromen over wat nu nog niet kan, zoals het in
een recent artikel treffend is beschreven. Hopelijk
komt het einde van de tunnel spoedig in zicht. Het
devies is: hou vol en blijf gezond. Voor nu veel
leesplezier met deze Nieuwsbrief.
 
Redactie KBO-Nieuwsbrief
 
 
Agenda mei
Met activiteiten zullen we naar alle waarschijnlijk-
heid nog even geduld moeten hebben. Er kan nog
niets concreets worden gezegd over het moment
van opstarten van onze verenigingsactiviteiten.
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Het merendeel van onze KBO-leden heeft vroeger
of misschien wel de laatste tijd gewandeld in het
natuurgebied van Landgoed De Hamert. Dit natuur-
gebied maakt deel uit van het Nationaal Park De
Maasduinen, dat globaal is gelegen tussen Bergen
en Venlo en tussen de Maas en de Duitse grens. Een
mooi gedeelte van de wandelroute op Landgoed De
Hamert loopt langs het Geldernsch-Nierskanaal.
Onderstaand heel beknopt de tekst die op het infor-
matiebord langs het kanaal staat vermeld, korte
eigen tekst, een collage met foto’s van het kanaal
en van de plattegrond, waarop de loop van het
kanaal zichtbaar is.
 
Kanaal blijkt woeste beek
Het Geldernsch-Nierskanaal werd rond 1710 gegra-
ven om natte moerassen rond de Niers in Duitsland
te ontwateren en ze zo te kunnen ontwikkelen tot
landbouwgronden. Het werd aangesloten op de
Fossa Eugeniana, een kanaal dat de Rijn met de
Maas moest verbinden. Op de plattegrond is het
Geldernsch-Nierskanaal vanaf Geldern tot de uit-
monding in de Maas nabij (voormalig) Hostellerie
'De Hamert’ duidelijk aangegeven. De afstand die
het kanaal door Nederlands gebied stroomt, is
slechts enkele kilometers. Omdat het hoogteverschil
op De Hamert een flink verval heeft, stroomt het
snel en lijkt dit kanaal veel meer op een beek. Het
slingert zich een weg door vochtig loofbos met elzen,
essen en zomereiken. De buitenbochten zijn steil,
omdat het water daar snel stroomt en oevers afkalft.
De binnenbochten zijn veel glooiender, want het
langzaam stromende water zet daar juist zand af.
 
 

Op diverse plaatsen worden de scherpe bochten
afgesneden waardoor de overgebleven bochten
(meanders) als moeras achterblijven. In de loop van
zo’n 200 jaar heeft het kanaal het eigen dal uitge-
sleten.
 
Adembenemende ijsvogel
 

 
‘De vliegende diamant’, 'de blauwe parel’- woorden
schieten tekort om de pracht uit te drukken van de
ijsvogel, een droomvogel met een hemelsblauw
verenkleed, besprenkeld met witte druppels. De
ijsvogel maakt zijn diepe nestgangen in de oevers
van snelstromende beken als het Geldernsch-Niers-
kanaal. Deze nestgangen zijn ter plaatse duidelijk
zichtbaar en als je geluk hebt en de tijd ervoor
neemt, kun je deze mooie vogel af en toe ter
plaatse bewonderen.
 
 
GvR

Geldernsch-Nierskanaal
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Jaarverslag 2020  KBO Velden
 
 
 
1. Algemeen
Het jaar 2020 is voorbij. We hebben een bizar jaar achter de rug. Het jaar begon rustig en gelukkig
hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering nog kunnen houden op 10 maart. Dat was dan de laatste
keer dat we als KBO met een grote groep bij elkaar waren in 2020. Daarna ging het compleet mis. Het
coronavirus zette ons allen in een lockdown en alle geplande activiteiten moesten worden stopgezet.
M.i.v. 19 mei was er een verruiming van de maatregelen, maar toch heeft het KBO-bestuur besloten om
nog niet met de activiteiten te gaan starten. Deelname aan groepsbijeenkomsten voor meer dan 30
personen waren niet mogelijk. Nog steeds gold de 1,5 meter afstand en omdat onze leden bijna allemaal
boven de 70 jaar zijn en tot de risicogroep behoren, bleef het akelig stil binnen onze vereniging, voorlo-
pig tot 1 september. Heel jammer, want deze sociale contacten zijn het hart van onze vereniging. Helaas
bleek dat er in de toestand na 1 september weinig veranderde, de maatregelen bleven streng en dus
werden wederom de spaarzaam opgestarte activiteiten geannuleerd.
 
In oktober hebben we, met pijn in ons hart, onze leden laten weten dat alle activiteiten zeker tot 1 janu-
ari 2021 niet door konden gaan. Wij hebben iedereen toch het hele jaar verrast met de maandelijkse
Nieuwsbrief met daarin opbeurende woorden, informatieve stukjes, gedichten, zoekplaatjes, foto’s en een
leuke quiz. Zo bleef er toch een band bestaan tussen bestuur en leden.
 
In december hebben we alle leden verrast met een kerstattentie: een vintage bloempot met daarin een
amaryllis die tijdens de kerstdagen in bloei stond. Dat werd zeer gewaardeerd. Zo hebben we het jaar in
december heel stilletjes afgesloten. De coronacrisis is nu al vanaf maart, wereldwijd, aan de gang en het
einde is nog niet in zicht. Hopelijk gaat 2021 toch weer een beter jaar worden voor onze vereniging en
kunnen we elkaar weer ontmoeten.
 
2. Bestuur en overlegvormen
Het bestuur, 10 leden en 1 adviserend bestuurslid, is dit jaar 7 maal bij elkaar geweest. In de eerste 3
maanden nog vergaderen, maar in de tweede helft van het jaar alleen maar bijpraten over de regels
rondom corona en de afgelastingen van onze activiteiten. Door de strenge coronamaatregelen werden
alle regionale en de provinciale vergaderingen van de KBO geannuleerd. De Algemene Ledenvergadering
in Roermond vond online plaats en kon worden gevolgd via een livestream. Dat was op 12 november.
Heel onwerkelijk allemaal.
 
3. Leden
Onze vereniging telde op 31 december 2020 418 leden. Het ledenaantal is ten opzichte van 2019 sterk
gedaald. We namen in 2020 afscheid van 47 personen: 26 ten gevolge van overlijden en 21 door opzeg-
ging/verhuizing. We mochten dit jaar 6 nieuwe leden begroeten. Binnen ons ledenaantal tellen we 248
vrouwen en 170 mannen. Het oudste lid is een mevrouw van 100 jaar en het jongste lid een meneer van
52 jaar.
 
4. Vrijwilligers
Wij zijn trots op onze enthousiaste vrijwilligers die steeds klaarstaan om de diverse werkzaamheden uit
te voeren. Deze taken zijn: het bezorgen van onze Nieuwsbrief, het bezoeken van senioren door de feli-
citatiedienst, het verzorgen van de Eettafel, het houden van de ‘Open Inloop’, en het regelen/begeleiden
van de diverse KBO-activiteiten. Zonder de belangeloze inzet van deze betrokken vrijwilligers zou het
onmogelijk zijn om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Onze hartelijke dank daarvoor! Helaas was er in
het huidige jaar weinig werk te doen voor onze trouwe vrijwilligers.
 
5. Financiële positie
De kostenbeheersing is elk jaar een belangrijk punt in onze vereniging. Door de coronaperikelen hebben
we toch wel ingeboet op onze reserves. Desondanks hebben we nog een redelijke reserve. In detail zal
de penningmeester hierop ingaan tijdens de Algemene Ledenvergadering. Over het jaar 2020 kregen we
van de Gemeente Venlo een subsidie van € 1808,00. Via deelname aan de Rabo Club Support ontvingen
we het mooie bedrag van € 502,00. Een andere inkomstenpost is de contributie die onze leden betalen
en deze bedroeg in 2020  €24,00. Een gedeelte van de contributie gaat naar de KBO Limburg en naar de
Unie KBO. Dit ten behoeve van de algemene belangenbehartiging en voor het KBO-PCOB Magazine. Ons
streven is om de activiteiten kostendekkend te houden; daarom betalen de deelnemers aan de sport- en
ontspanningsactiviteiten een eigen bijdrage. In 2021 wordt de contributie niet verhoogd.
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02  januari Nieuwjaarsbijeenkomst in BMV De Vilgaard  
10  maart Algemene Ledenvergadering Café Bouten. Daarna kienen met mooie prijzen  
24  april  Toekenning Koninklijke onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau' aan onze

bestuursleden Jan Keijers en Harry Lucassen.
 

6. Jaarprogramma 2020 met diverse activiteiten
De wekelijkse activiteiten zoals het biljarten/kaarten, volksdansen, linedance, gymnastiek, zitdansen,
kienen, koersballen, de Eettafel, de ‘Open Inloop’ etc. werden goed bezocht in de weinige maanden dat
dit nog mogelijk was in dit coronajaar.

 
Daarna werden alle reeds geplande activiteiten in dit kalenderjaar afgelast i.v.m. de coronamaatregelen.
Wat nog wel doorging was de Rabo Club Support actie in november. Zie hierover punt 5: de financiële
positie.                            
 
7. Ouderenadviseurs en Belastinginvullers
De leden kunnen gebruik maken van onze Belastinginvullers en Ouderenadviseurs. Jaarlijks worden ze
bijgeschoold en daardoor zijn ze op de hoogte van de veranderingen in de regelgeving. Dit jaar  hebben
68 KBO-leden gebruik gemaakt van deze service.
 
8. Nieuwsbrief, Jaarprogramma en Website              
De Nieuwsbrief, die inmiddels al 14 jaar bestaat, werd in 2020 10 keer bezorgd. De redactie staat open
voor suggesties. Onze website www.kbovelden.nl wordt steeds meer bezocht en deze wordt momenteel
keurig bijgehouden door onze webmaster Herman Middelink. 
 
Ten slotte
Dit jaarverslag geeft een beeld van hoe ons KBO-jaar verlopen is. Namens het bestuur wil ik iedereen
bedanken voor alle energie en inzet voor onze vereniging al was dat in dit coronajaar jammer genoeg
minimaal. Wij gaan echter het jaar 2021 met vertrouwen tegemoet en wij hopen dat het virus snel onder
controle zal zijn, zodat we weer met onze activiteiten kunnen starten.
 
Marie-José Peters
Secretaris KBO Velden

Actief meedoen, samen sterk!

Spreekwoorden en zegswijzen
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u gevraagd om
mee te denken over spreekwoorden en zegswijzen
die gingen over organen waarmee we kunnen zien,
horen en ruiken (zintuigen). De bedoeling was om
spreekwoorden of zegswijzen te maken waarin de
woorden: oog, ogen, oogje(s) - oor, oren, oortje(s)
en neus, neuzen en neusje(s) waren opgenomen.
Onderstaand geven wij u een overzicht van 37-tal
spreekwoorden of zegswijzen over deze organen.
Kent u de betekenis nog?
 
oog, ogen, oogje(s
’t oog van de meester maakt het paard vet; ’t oog
is groter dan de maag; het oog ziet altijd van zich
af; ’t oog wil ook wat; oog om oog en tand om tand;
wat het oog niet ziet, wat het hart niet deert; door
het oog van de naald kruipen; uit het oog, uit het
hart; een oogje in het zeil houden; iets met droge
ogen kunnen aanzien; vreemde ogen dwingen; ie-
mand onder vier ogen spreken; zijn ogen voor iets
sluiten; zijn ogen de kost geven; hoge ogen gooien;
iemand naar de ogen zien; iemand de ogen openen.

oor, oren, oortje(s)                                 
iets in ’t oor knopen; iemand een oor aannaaien; ’t
ene oor in en ’t andere weer uitgaan; kijken of men
zijn laatste oortje versnoept heeft; iemand de oren
wassen; iemand de oren van ’t hoofd eten; nog niet
droog achter de oren.
 
neus, neuzen en neusje(s)
met zijn neus in de boter vallen; bij de neus nemen;
niet verder zien dan je neus lang is; door de neus
boren; onder de neus wrijven; op zijn neus kijken;
iemand iets aan de neus hangen; iets tussen neus
en lippen zeggen; overal zijn neus in steken; wie
zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht; het is
een wassen neus; ergens zijn neus voor optrekken;
het neusje van de zalm.
 
Weet u er nog die niet in dit overzicht zijn weerge-
geven, geef het dan even door naar mailadres:
ghrenschv@ziggo.nl of telefonisch: 077-4721797.
 
GvR

“Het kostbaarste geschenk dat we iemand kunnen geven, is onze aandacht.”
 
               tekst: Thich Nhat Hahn, Vietnamese boeddhistische monnik, ingezonden door MJP
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Jonge boeren- en tuindersbond Velden
De Jonge Boeren- en Tuindersbond Afdeling Vel-
den – kortweg ‘de jóng boere’, vierde op 14 mei
1962 haar 40-jarig bestaan. Bij deze feestelijke
gebeurtenis is onderstaande foto gemaakt. Op een
daarvoor uitermate geschikte plek: de trappen bij
het H. Hartbeeld. Talloze groepsopnamen zijn in de
loop der jaren op deze locatie gemaakt, zoals van

communicanten, verenigingen, families en bij gele-
genheidsbijeenkomsten. Deze foto is afkomstig uit
het Gemeentearchief in Venlo. Ze is eerder gepubli-
ceerd in de programmagids, uitgegeven door KPJ-
Velden bij de viering van het 60-jarig jubileum in
1982, echter zonder naamsvermelding.
 

Alle namen zijn achterhaald. Op de bovenste rij zien
we van links naar rechts: Dré Zeelen, Lei Theelen
(ván Aarde Sjeng), Cor Vosbeek (ván Benders Piet),
Jan van de Venne, Ben Lenders, Jan Fitten, Twan
Schoofs, Hay Theelen (ván Aarde Sjeng), Piet Gerits
en Heinz Evers.
 
Tweede rij: Jan Willemsen (ván Thisse Louis), Jan
Flinsenberg, Lei Janssen, Cor van der Zanden, Sjaak
Hendrix (Voort), Sraar Lommen (ván de Klef),
Pierre van der Haghen (ván Beeker Harie), daarach-
ter Lee Lommen, Sef Verbeek, Henk Geelen (ván de
Vlees), Hay Jacobs, Mies Reijnders, Jeu Schoofs.
 
Derde rij: Sraar Willemsen (ván Thisse Sef), Jan
Thiesen, Jac Geelen (ván de Vlees), Pierre Theelen
(ván Stappers Piet), Frans Engels (ván Hegger
Louis), Sraar Lucassen, Ton van de Venne, Jan
Heldens, Hay Heldens, Piet Heldens (allen ván Nate
Lei) en Hay Schreven.
 
Voorste rij: Hay Theelen (ván Stappers Piet), Frans
Rothoff, Joep Otten, Piet van de Venne, pastoor
Linssen, Lei Geelen (ván de Vlees), Jo Muijzers, Jan
Verspay (ván Bert) en Hay Fitten.

De mensen op de voorste rij vormden het bestuur
met Lei Geelen (voorzitter), Jo Muijzers (technisch
adviseur – sportinstructeur), pastoor Linssen
(geestelijk adviseur) en Piet van de Venne als
voorzitter van de LLTB afdeling Velden.
 
De ‘jóng boere’ waren loten aan de stam van de
plaatselijke LLTB-afdelingen. In Velden is de vere-
niging opgericht in 1922, mede op initiatief van de
toenmalige kapelaan Kessels; later pastoor in Vel-
den. Officieel is de verenigingsnaam: ‘JBTB afdeling
Velden’. De eerste initiatieven tot oprichting dateren
reeds van 1920. Het is in die jaren, dat de organi-
satie van de landbouw in verenigingsverband reeds
vaste vorm heeft gekregen. De meeste boerenor-
ganisaties zijn tussen ongeveer 1895 en 1915 tot
stand gekomen. Daarna is de tijd rijp om ook de
nieuwe generatie van agrarische komaf erbij te
betrekken. Met als directe aanleiding dat oud-
leerlingen van land- en tuinbouwscholen het onder-
linge contact wilden onderhouden om ervaringen uit
te wisselen en kennis met elkaar te delen. Vanuit
deze behoefte besluit het hoofdbestuur van de LLTB
om een organisatie voor jonge boeren en tuinders
op te zetten onder de vlag van de plaatselijke
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boerenbonden. Voor de afdeling Velden (dan ruim
60 leden) is het vaandelwijdingsfeest in 1936 een
heugelijke mijlpaal.
 
In 1940 bestaat deze agrarische jongerenorganisa-
tie in heel Limburg uit 166 afdelingen met in totaal
zo’n 6000 leden. De ‘jóng boere’ in Velden groeide
uit tot een grote en bloeiende vereniging van jonge
mannen, werkzaam op land- en tuinbouwbedrijven.
Het doel van de vereniging is de vorming van de
leden in sociaal, economisch en landbouw-technisch
opzicht. Uiteraard ontbreekt in die tijd ook het
godsdienstige aspect niet. Dit krijgt vorm in retrai-
tes en deelname aan bedevaarten en kringproces-
sies. Het programma is verder gevuld met thema--
avonden, lezingen, uitwisselingen, cursussen en
excursies. In de oorlogsjaren liggen de activiteiten
stil. Na de oorlog maken leden zich verdienstelijk
als vrijwillig bedrijfsverzorger bij ziekte van een boer
of tuinder. Vanaf de jaren ’50 worden sport en
ontspanning steeds belangrijker; de vakinhoudelij-
ke vorming wordt dan gedaan via studieclubs. Naast
eigen sportactiviteiten onder leiding van sportin-
structeur Jo Muijzers (sinds 1948) wordt deelgeno-
men aan regionale en provinciale kringwedstrijden.
Het sporten bestaat uit hardlopen, ritmische oefe-
ningen en diverse vormen van atletiek. Bekend is
het ‘piramide bouwen’ waarmee leden bij hun
trouwfeest zijn verrast. In menig fotoalbum zullen
daar nog plaatjes van te vinden zijn.
 
In 1962 heeft de vereniging ongeveer 40 leden.
Terugkijkend kunnen we stellen dat het merendeel
van hen in de agrarische sector actief is gebleven,
hetzij als zelfstandig landbouwer of tuinder. Anderen
zijn werkzaam geweest in toeleverende of afnemen-
de bedrijven; de agribusiness. In agrarisch opzicht
kenmerken de begin jaren ’60 zich door specialisa-
tie, mechanisatie en schaalvergroting. De opkomst
van de Europese Gemeenschap, de ontwikkelingen
in teeltmethoden, de veehouderij en niet te vergeten
de techniek en toenemende automatisering spelen
een belangrijke rol. Zo komt er steeds meer glas-

tuinbouw, de intensieve veehouderij doet haar in-
trede, de omvang van agrarische bedrijven neemt
snel toe en het aantal bedrijven daalt.
 
Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de
Limburgse JBTB: Het aantal leden, dat agrariër wil
worden, neemt in rap tempo af. In 1969 wordt een
naamswijziging doorgevoerd: de JBTB gaat voort-
aan KPJL heten: Katholieke Plattelandsjongeren
Limburg. Nog steeds zijn het alleen jongens, die hier
lid van kunnen worden. Eerder -in 1947- was al een
aparte afdeling voor meisjes van agrarische komaf
opgericht: de BJB (Boerinnen Jeugd Bond). Deze
vereniging is in 1964 omgedoopt in Meisjes Bewe-
ging Limburg, ook georganiseerd in plaatselijke
afdelingen. Beide verenigingen werken veel samen
en delen hun programma’s op het gebied van vor-
ming en ontspanning. Dat leidt in 1972 tot een fusie,
zodat de plaatselijke afdelingen zo veel mogelijk
levensvatbaar blijven. Zo ontstaat een brede vere-
niging die jongeren tussen 15 en 30 jaar een veel-
zijdig programma biedt.
Het is ook het jaar, dat de Veldense KPJ met 50
leden (jongens en meisjes) het 50-jarig jubileum
viert. Verenigingsbijeenkomsten worden in diverse
lokalen en cafés gehouden. Dat verandert als in mei
1980 een eigen verenigingslokaal in gebruik wordt
genomen: de oude kleuterschool aan de Klooster-
straat. Dit geeft weer een nieuwe impuls aan de
vereniging, die dan zo’n 55 leden telt. Jongeren
kiezen echter steeds meer voor sport in verenigings-
verband en met de JFK heeft Velden een florerende
jeugdclub. Er worden geen nieuwe leden meer
aangenomen en uiteindelijk valt in de jaren ’90 het
doek voor deze Veldense vereniging. In de loop van
de ongeveer 70 jaar van haar bestaan heeft de KPJ
en haar voorgangers met hun activiteiten voor de
jeugd een verdienstelijke bijdrage aan de Veldense
samenleving gegeven.
 
Tekst: HL
 
Reageren? Stuur een mail naar de redactie.

Wat is 't moeilijkste muziekinstrument om te leren bespelen?
Krijgt de een na dagenlang oefenen nog geen toon
uit een dwarsfluit, de ander is een gebrek aan vin-
gervlugheid het grote struikelblok tijdens pianoles.
Officieel onderzoek naar het moeilijkste instrument
om te spelen is nooit gedaan. Je zou kunnen zeggen
dat het spelen lastiger wordt naarmate je op meer
dingen tegelijk moet letten, daarom wordt de viool
vaak het moeilijkste instrument genoemd. Ga maar
na: je moet letten op de vingerbewegingen buiten
je eigen gezichtsveld, de positie van de viool op de
schouder en het gebruik van de strijkstok om het

geluid te krijgen uit de snaren. Een instrument dat
ook de titel ‘moeilijkste’ zou kunnen krijgen, is de
hoorn. Voor de meeste blaasinstrumenten geldt al
dat er niet zomaar geluid uit komt als je erop blaast,
maar de hoorn heeft een piepklein mondstuk: de
helft zo groot als bijvoorbeeld de trompet, wat een
specifieke stand van de lippen vereist.
 
 
Bron Quest
Ben Gelaudemans
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Voorjaarsbloemen
De lente is begonnen. Er wordt door de leden van de KBO veel gewandeld. Heerlijk, even de frisse lucht
opsnuiven. Als je buiten bent, zie je nu overal voorjaarsbloemen. In de fotocollage zijn afbeeldingen van
diverse voorjaarsbloemen weergegeven.
 
Herken jij ze? Weet je waar ze hier in Velden voorkomen?
 
Keuze uit: hyacint, witte dovenetel, ereprijs, paardenbloem, sleutelbloem, weegbree, bosanemoon,
speenkruid, lelietje-van-dalen, krokus, herderstasje en madeliefje.
 
In de volgende Nieuwsbrief de oplossing.
 
Louis Brüll
 

Zoekplaatjes uit Nieuwsbrief 141
Bovenste rij van links naar rechts: woning Rijksweg
(ligt tussen voormalig Café ‘De Sport’ en de Markt);
woning Bernhardstraat, schuin tegenover de woning
‘Ôs Bergske’.
 
2e rij van links naar rechts: woning Schoolstraat,
aan de linkerzijde vanuit de Markt; pand op de hoek
Schandeloseweg – Schandelo (overzijde Bed &
Breakfast ’t Schellehoès).
 

3e rij van links naar rechts: pand Schandelo, links
vanuit Velden in de richting van ‘De Venkoelen’;
woning Oude Venloseweg aan de rechterzijde vanuit
Velden richting Venlo.
 
Onderste rij van links naar rechts: woning Bernhard-
straat; ploeg, in tuin aan het zandgrindpad tussen
de Rijksweg en de Beatrixstraat.
 
GvR
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