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VOORWOORD 

Juli 2021 

Goed nieuws!  
 
Vanaf zaterdag 26 juni kunnen we eindelijk 
weer zonder beperkingen en zonder mondkap-
jes te moeten dragen onze activiteiten weer 
opstarten. Wel moeten we voorlopig nog de 
1,5 m. afstandsregel in acht nemen.  
  
Het beloofd een heerlijke zomer te worden! 
 
In juli hebben we drie buitenactiviteiten op ons 
programma staan. 
Meer hierover leest u in deze Nieuwsbrief. 

Bezoek Tuinen 

Tuinbezoek  De Rozenhof Lottum 
 

Als start van het nieuwe seizoen 2021 is het be-
stuur JvV verheugd een tuinmiddag te kunnen 
aanbieden aan de leden van onze vereniging. 
 
Met een geleide wandeling maken wij kennis 
met de nieuw aangelegde Engelse landschaps-
tuin en horen wij de verhalen over de rozen. 
De groep wordt in 2 gesplitst.  
De ene groep start met de wandeling, de andere 
groep bekijkt de nieuwe film van de Rozenhof, 
onder het genot van een kop koffie/thee en een 
rozengebakje. Daarna wordt er gewisseld. 
 
Na af loop komen wij weer bij elkaar en wordt u 
een rozenlikeurtje aangeboden. 
 
 

Ten overvloede melden wij u, dat het een 
open terrein is, overal banken staan, maar 
misschien erg warm. 
Denk aan een zonnehoedje/pet en 1,5 m af-
stand van elkaar bewaren. 
 
Datum :  Woensdag 7 juli 2021 
Aanvang :  14.00 uur 
Adres :  De Rozenhof, Markt 2 in Lottum 
Kosten :  Er zijn  voor u geen kosten ver-
bonden aan deze middag. Uw introduce is 
welkom en betaald Euro 11,50. 
 
Aanmelden  tot 6 juli bij:  Agnes Oud,  
e-mail.  als.vanouds@home.nl 
Website: www.derozenhoflottum.nl  

 
 
Op dinsdag 24 augustus staat onze Algemene 
Ledenvergadering op het programma met 
een gezellige lezing.  En in september organi-
seren wij een dagtocht. 
 
Meer informatie hierover volgt in de Nieuws-
brief augustus-september.  
 
Graat tot ziens! 
Het bestuur. 
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Op woensdag 14 juli wordt er door Nelly  
Burhenne weer een ontspannende fietstocht  
georganiseerd. 
 
We komen bij elkaar om 13.30 uur bij Grand 
Café Maagdenberg in Venlo. 
 
Aanmelden en/of informatie: 
Nelly Burhenne: E-mail: newie@home.nl  
tel. 077-354 8667 of 06-382 55474  
Een Whatsappje sturen kan ook.  
 
We mogen ook weer de grens over, denkt aan 
uw identiteitskaart of paspoort. 
En neem voor de zekerheid een mondkapje 
mee. 

Fietsen 

Wandelen  

Op woensdag 21 juli gaan we wandelen in de 
omgeving van de Ravenvennen-Vreewater. 
Deze wandeling hebben we in juni moeten 
annuleren vanwege de te hoge temperatuur. 
 
Het is een uniek stuk natuur met prachtige 
wandelroutes waarin je nog de “echte ven-
nen” en zandverstuivingen kunt zien. 
Wij hebben juist voor deze wandeling geko-
zen omdat de waterlelies dan volop in bloei 
staan en er ondertussen ook weer water in de 
vennen staat . Dit is 2 jaar niet het geval ge-
weest vanwege de afgelopen droge zomers. 
 
Na afloop van deze wandeling gaan we een 
kopje koffie drinken of waar men zin in heeft 
bij Restaurant De Maasduinen in Velden.  

We komen bij elkaar om 13.30 uur op de  
parkeerplaats Spikweien 46, 5943 AC Lomm. 
 
Aanmelden en/of informatie: 
Bij Piet Driessen . Tel : 077- 3982 537  
Mobiel : 06-2371 7640 of per e-mail: 
phmdriessen@ziggo.nl 

 

Andries Hartsuiker (1903 - 1993) was 

een Nederlands componist, muziek- 

pedagoog en kunstschilder. Hij schreef in 

1927 dit kinderliedje. 

 

Kom mee naar buiten allemaal 

dan zoeken wij de wielewaal 

en horen wij dien muzikant 

dan is zomer weer in 't land! 

Dudeldjo klinkt zijn lied 

dudeldjo klinkt zijn lied 

dudeldjo en anders niet. 

 

Hij woont in 't dichte eikenbos 

getooid met gouden vederdos. 

Daar jodelt hij op zijn schalmei 

tovert onze harten blij. 

Dudeldjo klinkt zijn lied 

dudeldjo klinkt zijn lied 

dudeldjo en anders niet. 
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