
H E E M K Ü N D E K R I N G "PEELLAND" 

30 september 1974. 

secr. Ruusbaroeclaan 50» 

"VELUWE" excursie (zondag 22/9 J«l.) succesvol verlopen. 

Ondanks het twijfelachtige weer dat midden op de dag het 
goede verloop van de excursie bedreigde, viel alles nog 
best mee en mag er gerust gesproken worden van een geslaagde 
da^. Dank zij de gedisciplineerde deelnemers kon precies 
half elf worden vertrokken. 
De hoofdschotel van de excursie bestond uit een bezoek aan 
het Openluchtmuseijm te Arnhem. Dit bezoek verliep zeer vlot 
zij het tussen de buien door. Zo nodig vluchtte men in de 
vele boerderijen en behuizingen die dit museum rijk is. 
Een gedegen rondleiding bracht fleur aan deze bezichtiging. 
Een wegene de aanhoudende regen geïmproviseerde trip naar 
Westerbouwing ging niet door omdat men op zondag niet 
uitvaart. 
Dank zij de besluitvaardigheid van onze jonge bestuursleden 
werd toen toch maar naar de Posbank getrokken, waar wij 
tenslotte een prachtige wandeling konden maken door een 
stuk imponerende natuur: bergen, dalen, eindeloze heidevelden 
en nog verder naar de horizon een prachtig panorama van 
de omgeving. 
Dit alles werd opgesierd door "verversingen" en afgerond 
met een diner dat klonk als een klok. 
De goede stemming en een groeiende vertrouwelijkheid daarbij 
mochten optimaal genoemd worden. 

W. Koolan . . . 
v o o r z i t t e r . 

L E Z I N G op 8 o k t o b e r . - — 

Op dinsdag 8 oktober a. s. om 20.00 uur zal de Heer Kakebeeke 
voor ons een lezing geven over de geschiedenis van het 
OOST- BRABANTS KULTÜUR LANDSCHAP. 
De Heer Kakebeeke is een interessant verteller en beschikt 
over mooie dia's. Alleszins de moeite waard om deze eerste 
lezing in het 2de halfjaar van 1974 hij te wonen. 
Het bestuur zal U op 8 oktober graag ontvangen in de bovenzaal 
van het cafe "AMEIDE" Ameidestraat 3. Dus niet zoals 
gebruikelijk in Eest. de Brug want deze zaak is gesloten, 

DATUM^(M^NU_AL^_YAST^TE^LEGGEN^• •' • • 

EXCURSIE POLITIEBUREAU. 

Op dinsdag 29 oktober om 20.00 uur zal de Commissaris van 
Politie de Heer Gijben de leden van onze Kring in het 
politiebureau ontvangen en uitleg geven van wat er zoal 
reilt en zeilt in de binnen en buitendienst. 
De avond zal geopend worden met het vertohen van dia's, 
die ons dan alvast een beeld geven van datgene wat we daarna 
gaan bezichtigen. 
Na afloop kunnen er vragen gesteld worden..' 
Wij rekenen erop dat vele leden van deze unieke gelegenheid 
gebruik zillen maken. 
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y^or eéejfte cur^u.^. U/e Uo^^ ^AJ'. yecycAu9/^a^, 9«p*rte*^Jtf 

ArcA/ytzr/^ y^tJi Me/^o^d, jraJ u^orcU-/X9^0*^ya, AeAl^/a je/cA /S^er^e>^fi^ 

oo9eo0ye/9. 
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f^ee/ jScccce/f « « ^r/e/^eZe^^^ 9^^^eAe/a ya^ 

j9r. jd. y.e/. y^/t. 


