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Oog voor Senioren

Pastoor Müller geïnstalleerd

 
Het is altijd heel mooi als onze Fanfare present is
bij een officiële gelegenheid in ons dorp. Zo ook op
zondag 15 maart als de Fanfare onze nieuwe pastoor
met familie bij de pastorie afhaalt en feestelijk naar
de kerk begeleidt.
Bij de kerk krijgt hij uit handen van Deken Spee uit
Venlo –symbolisch- de sleutel van de kerk.
De installatieplechtigheid geschiedt door Deken
Spee en de getuigen zijn pastoor Dautzenberg uit
Tegelen en Em. Pastoor Keller uit Swalmen.
In het begin van de dienst stelt Deken Spee onze
nieuwe pastoor als volgt voor: “Pastoor Carl Müller
is 58 jaar. Hij groeide op in een groot gezin met tien
kinderen. Zijn vader was geschiedenisleraar.
Carl gaat werken als ambtenaar bij de gemeente

Landgraaf. Als hij 33 jaar is, gaat hij naar het semi-
narie in Rolduc. In het jaar 1999 wordt  hij priester.
In de loop der jaren werkte hij in diverse parochies.
De laatste tien jaar is hij werkzaam in de parochie-
cluster Leunen-Veulen-Heide.
Zijn grote hobby is fotograferen."
Willy van Herpen leest namens het  kerkbestuur van
Arcen, Lomm en Velden de benoemingsbrief van
onze bisschop voor.
In de preek geeft Deken Spee aan dat pastoor
Müller in de parochies Arcen, Lomm en Velden zal
voorgaan. U heeft daarbij nodig: De mensen die met
u samenwerken, vrijwilligers, parochianen en vele
andere partijen. Buiten deze zaken hebt u echter
zeker nodig: sterkte, wijsheid en Gods zegen.
Pastoor Müller geeft zelf aan dat hij blij is dat hij ten
overstaan van God deze nieuwe taak op mag pak-
ken. Hij dankt al die mensen die veel werk hebben
verricht aan de pastorie en aan deze installatieplech-
tigheid. Met een visnet dat hij als voorbeeld heeft
meegebracht, maakt hij de vergelijking met Petrus
na een nacht vissen. “Ik gooi mijn netten uit en zie
vanzelf wel wat ik tegen kom.”
Na de installatieplechtigheid volgt er een receptie
bij Hostellerie De Maasduinen.
Vele mensen – waaronder veel KBO-leden- wensen
onze nieuwe pastoor het allerbeste in ons parochie-
cluster.
 
Ger van Rensch
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Algemene Leden Vergadering KBO-Velden 

Totaal 87 KBO-leden bezoeken op dinsdag 3 maart
2015 de ALV in het ‘Wapen van Velden’. De belang-
stelling is – wellicht door het slechte weer-  iets
minder dan het vorig jaar. De ALV verloopt goed en
voorzitter Ine Jacobs sluit na 1 uur weer de verga-
dering. In de navolgende opsomming de belangrijk-
ste zaken op een rij.
 
De namen van de overleden leden leest Ine voor en
vraagt om 1 minuut stilte in acht te nemen.
 
Met uitzondering van een klein (naam) foutje wor-
den de notulen en het jaarverslag 2014 goedge-
keurd.
 
Het financieel verslag van onze penningmeester ziet
er – zoals we gewend zijn- weer keurig uit. Een
opmerking uit de vergadering over kleine wijzigin-
gen in de tekst en de opmaak wordt volgend jaar
meegenomen. Martha Vercoulen en Gert Jacobs
hebben de kas gecontroleerd. ‘Penningmeester
heeft het goed gedaan’, aldus Martha.
Jan Theelen, Gert Jacobs, met Ger Peeters als re-
serve, vormen de nieuwe kascommissie. De begro-
ting 2015 wordt akkoord bevonden. Voorstel om
met ingang van 1 januari 2016 de contributie te
verhogen naar € 24,- wordt – zelfs onder applaus-
aangenomen.
 

Ine geeft toelichting over een 3-tal onderwerpen:
WMO voorlichting op 11 maart in Lomm. Gemeente
gaat alle 75+ senioren bezoeken om te inventarise-
ren wat nu of wat later nodig is. WMO raad loopt op
dit moment een beetje moeilijk. Dit jaar moet alles
vorm krijgen.
BMV ‘DeVilgaard’: Je hoort tevreden en ontevreden
geluiden. Zijn er klachten geef ze door aan het
bestuur.
Bestuursverkiezing: Fien Wijnhoven is aftredend en
Gerda Driessen (nu aspirant bestuurslid) volgt haar
als bestuurslid op.
Ine bedankt Fien voor haar inzet voor de KBO. ‘Je
bent er altijd’, benadrukt Ine nog eens extra. Ze
overhandigt haar een boeket bloemen.
Chrit Janssen is eveneens aftredend en wordt her-
kozen. Jo van Keeken is eerder afgetreden. Uit de
vergadering komt geen kandidaat naar voren. Het
bestuur gaat nu op zoek naar een nieuw bestuurslid
die tevens de functie van vicevoorzitter vervult.
 
Via het briefje bij de uitnodiging/agenda en de
rondvraag komen een 3-tal vragen binnen.
Deze gaan over: Regeling met biljarts/biljarten,
verlichting buitenzijde BMV en inrichting jaarstuk-
ken/ beperking kasverkeer. Het bestuur draagt zorg
voor verdere afhandeling van deze zaken.
 
De uitgebreide notulen van deze vergadering wor-
den door onze secretaris gemaakt en op de volgen-
de Algemene Leden Vergadering in 2016 aan de
leden verstrekt.
 
Na de vergadering begint het kienen voor mooie
prijzen. 

 
GvR

Lente
“Als bij het ochtendgloren,
een nieuwe dag weer wordt geboren
de Maas in nevelen nog gehuld
de bomen wachtend vol ongeduld
op het moment, dat hun knoppen open zullen breken
en de leeuwerik is neergestreken

denk ik, wat is onze natuur toch mooi
vol verwachting kijk ik dan ook uit,
naar haar lentetooi."
 
Gedicht van Mevrouw Mooren     
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Portemonnee gestolen - hoe is dat verzekerd?

 
Na een middag winkelen blijkt dat uw portemonnee
is gestolen. Creditcards, bankpassen, OV-chipkaart
en contant geld, alles is verdwenen. Heel vervelend,
maar zakkenrollers slaan helaas razendsnel hun
slag. Is deze diefstal eigenlijk wel verzekerd? En wat
moet u als eerste doen als uw portemonnee gesto-
len is? Gelden er andere regels als uw portemonnee
thuis gestolen is?
 
Onderstaand enige nuttige informatie die door de
verzekeraar ‘De Nederlanden van Nu’ op hun web-
site wordt gegeven.

Diefstal op straat: alleen verzekerd bij geweld.
Als je de polis van de diverse verzekeraars door-
neemt, regelt elke verzekeraar diefstal anders.
Tip: Kijk bij gelegenheid eens bij je eigen verzeke-
raar. Bij de meeste verzekeraars vallen geld, bank-
passen en andere zaken die u dagelijks meeneemt,
onder de inboedelverzekering.
Ook ‘De Nederlanden van Nu’ rekent uw portemon-
nee en inhoud tot de inboedel. Toch gelden er voor
de inboedel op straat andere regels dan thuis. Met
onze inboedelverzekering is diefstal van uw porte-
monnee op straat alleen verzekerd als er geweld is
gebruikt.

Onder geweld verstaan de meeste verzekeraars
duw- en trekwerk, een vechtpartij of bedreiging.
 
We raden aan om altijd aangifte te doen van diefstal
bij de politie. Als er geen geweld is gebruikt bij de
diefstal van uw portemonnee of u heeft de diefstal
niet opgemerkt, dan spreken wij van zakkenrollerij.
Onopgemerkte diefstal van uw inboedel is niet
verzekerd met de inboedelverzekering.
 
Wat te doen als uw portemonnee is gestolen?
Als uw portemonnee is gestolen, is het raadzaam
om snel maatregelen te nemen om meer ellende te
voorkomen. Neem de volgende maatregelen:
Blokkeer direct de pinpassen, blokkeer uw credit-
card, doe direct aangifte bij de politie en meldt de
diefstal bij uw verzekeraar. Als uw portemonnee
thuis is gestolen, dan is dit vaak wel verzekerd:
 
Bij diefstal van uw portemonnee uit de woning,
hoeven er geen aantoonbare inbraaksporen te zijn,
zoals een geforceerd slot of een ingeslagen ruit. Uw
portemonnee is dan in principe verzekerd tegen
diefstal. Ook diefstal door insluipers is in veel ge-
vallen verzekerd met de inboedelverzekering.
 
Buiten uw woning, in bijgebouwen, is diefstal niet
altijd verzekerd. Als uw portemonnee van uw tuin-
tafel is gestolen, dan is dit vaak niet gedekt met de
inboedelverzekering. Behalve als er sprake was van
geweld bij de diefstal of als er inbraaksporen zijn.
Vond de diefstal van uw portemonnee plaats in een
losstaande garage bij uw huis, dan is dit alleen
verzekerd als er sporen zijn van inbraak.
 
Let op: Als uw geld buiten uw woning met geweld
is gestolen, dan geldt een maximale vergoeding van
1.250 euro. Deze vergoeding geldt ook bij verlies of
beschadiging van geld, geldswaardig papier en het
saldo op de chipknip, óók als u dat in bewaring heeft
van anderen. 

Rectificaties
Fietsmiddagen KBO
In de vorige Nieuwsbrief staat vermeld dat de
fietsmiddagen van de KBO de 1e en de 3e woensdag
van de maand starten om 13.30 uur bij de kerk.
Dat is niet juist.
Dat moet zijn: De 1e en de 3e dinsdag van de
maand. De data die bij de activiteiten in dezelfde
Nieuwsbrief worden genoemd zijn wel juist.
 
Organisatie fietsmiddagen KBO-Velden
 
‘De Kiëskop’
Zoals u wellicht weet reikt Ger Koopmans jaarlijks
‘De Kiëskop’ uit. In de vorige Nieuwsbrief  is een
artikel met foto opgenomen dat Anny Theelen deze
onderscheiding dit jaar ontvangt. In datzelfde artikel

staat, dat joekskepèl ‘Noeijt Thoês’ ‘De Kiëskop’ in
het jaar 1982 in het leven heeft geroepen. Een van
onze leden merkt terecht op dat dit niet juist is. Deze
onderscheiding is volgens hem destijds in het leven
geroepen door joekskapel ‘De Linke Hab’. Dat is
volgens hem de joekskapel waar onder andere Huub
de Haas lid van was.
De eerste mevrouw die 'De Kiëskop’ ontvangt is
mevrouw Ewalts- De Bitter. Enkele jaren later heeft
joekskepèl ‘Noeijt Thoês’ een en ander overgeno-
men en verzorgt dit -elk jaar weer- op een voortref-
felijke wijze.
Kortom: Dank voor deze  opmerking.  
“Ere wie ere toekomt”
 
GvR
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Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” nummer 20 van
15 – 31 Augustus 1948
 
Liefe  jongens !!!
 
O jonges onze fannie heef op de
olimpiejade in engeland 4 goudeme-
daljes gewonne en fannie van bei

ons neve  heef vannach bei mei moeder een ganse
kous opgevreete  die vuillak maar nu verzuipe we
hem vanavond bei rieg asan de maas hebbe ze een
hoop vis uit de fuik gegap en nog wel meeste ge-
rookte palink  en toen rieg dat in de gate kreeg zei
hei een gebetje op en dat was persies de litanie van
allerheiligen en  nillisse sjeeske van de hei wil niet
meer gaan visse wand hei kan geen joodde meer
vange die zein allemaal naar palestiena zeg hei en
holthuize pietje heef er in aarse nog twee afgetrok-
ke en ut ware nog wel egte tankmeine en kamper
harie en ouwe  piet litjes zein allebei dood gegaan
maar der zein der gelukkig  weer een hele hoop
getrouwd bei hemke drie in een maant en die is nu
erch blei en marie van graat van de rooje ties is nu
ook al getrouwt en daar hebbe veel moeders speit
van wand dat was der nog een van het goeije soort
en dat zeg mein moeder ook die was nooijt te beroert
om de moeders te helpe en ook niet aster kinder
waare en ik zeg maar als velde der zo tien hadt
waare alle moeders geret  en dat zeg joepie van de
koster ook en as de fanfaar weer een serenaatje
brengt  dan eers naar marie wand die heef het
verdient en jan van driesse in genooij is nu smok-
kelaar  geworre die hat  van alles zitte in een groote

wage rog en toen hebbe de komieze de heele wage
leeggesmeete en toen toen vonde ze niets anders
dan 2 koolooraadookevers en nu is ut weer geen
smokkelaar maar mein groote zuster durf niet meer
door genooij gaan want daar woone ook nog jonges
die meisjes op de fiets laate valle en de pliesie is
ook nog daar gewees en o jonges jullie moete maar
niet gouw teruch koome wand zondagaves dan
houwe ze hier met koffiekanne wand bierglaaze zein
nu te duur  en bruure beer hat tor een agter op de
fiets zitte en dat koste hem een bon maar hei moes
veif  minuute  wachtte  wandt de pliessie hat geen
potlood bei zich  en dirk zuitgees was nu aan ut
traine op de merret  voor de ronde  van velde en
toen wert hei aangevalle door de hont van sjaak
litjes en toen vloog dirk over de straat en o jonges
als jullie toen dat liefdes liedje gehoort hadde daar
ben ik nu nog van onder de indruk en zondag heef
onze fanfaar een niej vaandel gekrege ze zegge dat
ut pragtig is en dat zeg joepie van de koster ook
maar ik vind de leew der bove op ut mooijste en nu
hebbe we weer beina alles behalve de kies op onze
merretpomp  en dat is toch ut waape van velde en
dat zal der tog moete trugkoome  en daar maake
ze nu een kiescommittee en daar moete alle binne
 en buiteveldese aan geeve  en ik zal wel een pos-
zegel geeve van nou die is over veiftig jaar ook veel
waart en als ik nu weer naar bet ga droom ik alleen
van onze kiejes en wens ik jullie allemaal heel veel
groette van julliie  eeeeeenigliefhebbende frenske.
                                                      
F.V.                                                            

Informatie over contactloos betalen 
Van ons lid Ben Gelaudemans
ontvingen we een berichtje met
een link van het SeniorWeb
over contactloos betalen. Vol-
gens het SeniorWeb maakt het

populaire programma Radar op 4 maart 2015 de
mensen onnodig bang over dit onderwerp.
 
Wat is contactloos betalen?
Met contactloos betalen wordt bedoeld dat u afre-
kent zonder dat u een pasje in de betaalautomaat
steekt. Het is voldoende om uw pasje in de buurt
van de automaat te houden.
 

Programma Radar
In het programma is kenbaar gemaakt dat bij verlies
of diefstal van een bankpas dagelijks zomaar € 25,-
van uw rekening kan worden gehaald.
 
SeniorWeb
Dat  is volgens SeniorWeb niet juist. Op de eerste
plaats is het zo dat met pasjes waar geen logo (zie
streepjeslogo) op staat niet contactloos kan worden
betaald. Verder is de beveiliging bij de banken zo-
danig geregeld dat de mensen wat dat betreft geen
risico lopen.                       
 
GvR

Wist u dat.....
De Boerenleenbank aan de Kloosterstraat in 1962
is geopend en in 1977 het huidige gebouw van de
Rabobank in gebruik is genomen.
 
De Venlose Gemeente Spaarbank, later SNS bank,
op 1 september 1970 een kantoor in Velden heeft
geopend.

Het nieuwe lager van de Boerenbond aan de Rijks-
weg in 1954 in gebruik is genomen.
 
 
Opmerking: Bovenstaande gegevens komen uit het
boek ‘Velde tusse grens en Maas wie’ste bis en
wie’ste vruejer waas’
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Weet je nog van toen?

Bovenstaande foto van de evacuatie van de mensen
van Velden in de sneeuw richting Straelen is alom
bekend. In diverse boeken over de historie van
Velden is deze foto opgenomen. Ook in enkele an-
dere boeken over de oorlog heeft ze een plek ge-
kregen. Dat geeft aan, dat het een bijzondere, zeg
maar gerust unieke opname is, die landelijke be-
kendheid heeft gekregen.
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat deze foto -op
zondag 14 januari 1945- is gemaakt. Op veel
plaatsen wordt dit jaar extra aandacht aan het
verschrikkelijke oorlogsgebeuren geschonken. Een
goede aanleiding om deze foto met een korte terug-
blik op de gebeurtenissen van toen te plaatsen.
Veldenaar Harrie Hermkens heeft deze foto ge-
maakt. In een interview, dat is opgenomen in het
boek ‘Velde tusse grens en Maas, wie’ste bis en
wie’ste vruejer waas’ vertelt hij hierover. Tijdens de
barre evacuatietocht stapt hij kort uit de rij mensen
en maakt aan de kant van de weg halverwege
Schandelo en Straelen een foto van de evacués op
weg naar het station Straelen. Harrie denkt dat hij
de foto op Duits gebied heeft gemaakt.
In deel 2 van het boekje ‘Kent u ze nog.. de Velden-
se Kiêszek’ staat verder dat de stoet 2 kilometer
lang is en op de voorgrond de familie J.Dirkx-
Zeelen (Knaapen Sjeng) loopt.

Over de reis met de veewagons, de evacuatie naar
Groningen en de bevrijding heeft iedereen die dit
bewust heeft meegemaakt wel zijn/haar eigen
verhaal. Zelf heeft ondergetekende de oorlog niet
bewust meegemaakt. Bij de evacuatie ben ik 1½
jaar en kan ik net lopen. Van mijn ouders krijg ik
later het volgende te horen: ‘In de sneeuw lopen we
van Wellerlooi naar Weeze. We slapen -voor zover
je dat slapen noemt- daar één nacht in een grote
loods van Geenen houthandel. Het vertoeven in de
veewagons -vooral met kleine kinderen- in barre
omstandigheden en onderweg naar een onbekende
bestemming is iets om nooit meer te vergeten. De
bewoners van de boerderij in Opende (een boer met
zijn huishoudster) waar we verblijven, behandelen
ons heel goed.' Bij thuiskomst treffen mijn ouders
-zoals vrijwel iedereen- een grote ravage aan en
moeten zij weer geheel opnieuw beginnen.
Wellicht roept het lezen van dit verhaal en het zien
van deze foto ook bij u herinneringen op aan de
evacuatie. Het is goed deze ervaringen vast te
leggen en zo te bewaren. Stuur uw herinnering aan
de redactie of neem contact met ons op. In een
volgende Nieuwsbrief komen we er dan op terug.
 
Ger van Rensch
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Uit de bestuursvergadering van 4 maart
Er wordt teruggekeken op de goed verlopen Alge-
mene Leden Vergadering op 3 maart. Besproken is
verder ook: aanvulling bestuur en het vragenbrief-
je van de biljarters.
 
Voor de biljarts en de koersbalmat in ‘De Vilgaard’
sluit de KBO een verzekering af.
 
Afvaardiging van bestuur KBO bespreekt mogelijk-
heden ‘Open inloop’ ruimte Rozenhof voor de dins-
dag en donderdag.
 

Schrijfgroepje is een nieuwe activiteit. Voor gebruik
van de ruimte ontvangt het groepje € 20,- als
educatieve bijdrage. De rest is voor rekening van
de deelnemers.
 
Komende maanden wordt in de bestuursvergade-
ringen extra tijd besteed aan een 3-tal punten: op
6 mei vergaderstructuur; op 3 juni extra inkomsten
KBO-Velden en op 2 september kosten activiteiten
KBO.
 
GvR

Sporten is leuk en gezond!
Sporten is gezond, dat
heb ik nu al zo vaak
gezegd. Ook voor se-
nioren is sporten erg
gezond. Het houdt u fit
en zorgt ervoor dat u
langer gezond blijft.

Voor u heb ik de voordelen van sporten, maar ook
een aantal tips als u al actief sport op een rijtje gezet!
 
Conditie
Sporten verhoogt uw fysieke conditie. Hiermee
verlaagt u de kans op onder andere hartinfarcten,
suikerziekte en rugklachten. Met de leeftijd komt
ook de aftakeling van het lichaam, maar de aftake-
ling gaat alleen maar sneller als u niet voldoende
beweegt.
 
Voordelen
Sporten heeft ook een boel voordelen:
U bent langer zelfstandig en onafhankelijk; door uw
fysieke conditie kunt u taken langer zelfstandig
blijven doen.
Door regelmatig te sporten, wordt de eetlust gesti-
muleerd. Dit resulteert in een goede opname van
mineralen, eiwitten en vitamines.
Minder trek in sigaretten. Hierdoor neemt de long-
capaciteit toe en vermindert het risico op aandoe-
ningen van de luchtwegen.
Beter humeur, meer sociale contacten. Sporten
hoeft niet altijd alleen, het kan ook in een groep. U
bent dan actief en sociaal bezig. Daarnaast zorgt
sporten voor een goed gevoel en een beter humeur.

Verminderde kans op medische aandoeningen.
Sporten is een prachtig middel om allerlei ziekten
te voorkomen. Denk maar eens aan botontkalking,
een hoge bloeddruk, hartziekten, de kans hierop
wordt enorm verminderd.
 
Nooit gesport
Heeft u nog nooit actief gesport? Dan zijn er een
aantal sporten die u zonder al te veel moeite goed
kunt uitvoeren. Deze vereisen namelijk geen speci-
fieke behendigheid.
 
-Turnen - Zwemmen - Wandelen - Fietsen
-Tafeltennis - Bowling - Yoga - Dansen - Golf
 
Tips
Komt u ineens in ademnood of krijgt u pijn in de
hartstreek? Stop onmiddellijk! Een bezoek aan de
huisarts kan dan ook geen kwaad.
Kies een sport die u leuk vindt. Sporten houdt u
langer vol als u er plezier in heeft.
Heeft u een virale infectie, zoals griep of verkoud-
heid? Dan kunt u beter even niet sporten.
Probeer plotselinge draaibewegingen te voorkomen,
dit vanwege de kans op evenwichtsstoornissen.
U kunt beter beginnen met snelwandelen dan met
joggen. Bij het laatste is de kans op enkelverstui-
kingen namelijk groter.
 
Bouw het sporten op. Volg desnoods een trainings-
programma.

Nieuwe leden welkom

De KBO Velden is een grote vereniging die activitei-
ten organiseert voor senioren/ ouderen uit Velden.

Zeker ook belangrijk is, dat de landelijke KBO di-
verse belangen voor de senioren/ouderen behartigt.
Het zou heel mooi zijn als nog meer senioren/oude-
ren lid worden van onze vereniging en mee kunnen
doen aan onze activiteiten.
Verzoek aan onze leden:
Vraag vrijblijvend eens aan vrienden of kennissen 
of hij/zij belangstelling heeft om lid te worden van
onze vereniging
Geef dit door aan Frans Vousten (telefoon 4722149)
of aan iemand van het bestuur.
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Bijzondere houten palen BMV

 
Wanneer u de buitenzijde van de BMV bekijkt dan
vallen direct de houten palen op. Ook als je binnen
komt dan zie je heel duidelijk deze houten palen in
het theatercafé.
Zelf kom ik regelmatig in de BMV ‘De Vilgaard’. De
vraag die ik van enkele KBO-leden heb gekregen is:
Waarom heeft de architect eigenlijk gekozen voor
houten palen?
Om deze vraag te beantwoorden heb ik een 2-tal
verslagen opgezocht van het archeologisch onder-
zoek dat destijds ter plaatse is uitgevoerd.
Verder heb ik informatie ingewonnen bij Elemans
van den Hork Architecten. Zoals u wellicht weet is
dit architectenbureau verantwoordelijk voor het
ontwerp van de BMV.
Onderstaand een opsomming van deze verslagen
en de informatie van de Architect.
 
Nieuwsbrief 5 BMV van maart 2011
Archeologische vondsten
Bij archeologisch onderzoek door Synthegra Arche-
ologie zijn resten uit de IJzertijd aangetroffen. De
sporen van de boerderijen uit die tijd en een (deel
van een) grafveld zijn dankzij dikke afdekkende
akkerlagen goed bewaard gebleven. Ook zijn sporen
van (paal) kuilen en de greppel van een mogelijk
graf aangetroffen, die zich als verkleuringen in de
bodem aftekenen. De (paal) kuilen en het graf 
behoren tot een boerderijerf uit de Late Bronstijd/
Vroege IJzertijd (800-500 voor Christus).
De vondsten kunnen waardevolle informatie ople-
veren over de bewoning uit deze periode in Velden,
omdat de boerennederzetting niet is verstoord door
latere bewoning. Ook de aanwezigheid van een
grafveld en de relatie met de ijzertijdsporen op ‘De
Vilgert’ dragen bij aan de informatie.
 
 

In de planuitwerking van de BMV wordt bekeken op
welke manier een verwijzing naar de archeologische
vondsten gerealiseerd kan worden.
 
Nieuwsbrief 6 BMV van april 2011
Archeologie
Synthegra Archeologie maakt het definitieve rap-
port van het onderzoek gereed. De resultaten
worden betrokken in het onderzoek naar de manier
waarop in de nieuwbouw zelf en/of in de bijbeho-
rende openbare ruimte blijvend kan worden verwe-
zen naar het verre verleden van deze locatie.
 
Informatie van Architect Peter Elemans
Bijgaande foto`s tonen de beelden van huizen en
gebruiksvoorwerpen uit die tijd. (foto 1 interieur
ijzertijdboerderij, foto 2 ijzertijdhuis skelet, foto 3
heg vlechtwerk, foto 4 ijzertijdhuis dakconstructie,
foto 5 ijzertijdhuis inrichting, foto 6 spieker en foto
7 weefgetouw)

Toen maakte men alles van houten palen en wilgen-
tenen. We hebben ons hierdoor laten inspireren. Dit
is uitgemond in de houten palen in de gevels die
niet geometrisch zijn geplaatst. Net zoals ze dat
vroeger deden. Op het oog bouwen.
Wat leuk dat deze vraag leeft en dat u hier een
artikel aan wijdt!                                     
 
GvR

Raegendruppels
Harde raegendruppels op de roete
Ut waer is neet zoeëgeweldig boete
Nou nog efkes lekker blieve ligge dus
Zoeë onder de lakes en heerlijk knus.
                   
 

En ik wacht totdat de zon geit komme
Ik hald mich toch maar van den domme
Heej beej mich binne is ut werm en fien
Heerlijk um met de raegen bliej te zien.
 
Frans Theeuwen
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Zitdansen in de ‘Rozenhof’
Donderdagmiddag 5 maart
hebben we met een dele-
gatie van het KBO-be-
stuur deelgenomen aan
het zitdansen in de ‘Ro-
zenhof’. Bij het KBO-be-
stuur zijn namelijk signa-
len binnengekomen dat
deze groep van MBVO
gymnastiek enige vrijwil-
ligers kan gebruiken.

Wat is precies zitdansen? Zitdansen is een specifie-
ke vorm van bewegen. Iedereen kan deelnemen aan
deze vorm van dansen, waarbij het dansen zittend
wordt uitgevoerd. Dit betekent dat op muziek arm-
been- en rompoefeningen worden gedaan.
De delegatie van het bestuur doet eveneens de
oefeningen mee. Na afloop weten we weer onze
spieren te zitten.

Francis Op  het Veld doceert het  dansen op muziek
op een heel leuke en ontspannen manier.
Het zitdansen is zeer geschikt voor mensen die
moeite hebben met het staan en lopen en waarvoor
de andere vormen van gymnastiek te intensief zijn.
Voor mensen die lichamelijk beperkt zijn, is dit een
heel goede vorm van bewegen en de spieren en
gewrichten blijven in conditie.
Kortom: Deze vorm van gymnastiek is zeker een
aanrader voor mensen die weinig beweging hebben.
Bovendien brengen Francis en haar assistenten een
heel leuk programma.
 
Kom gerust op donderdagmiddag  tussen 14.00 en
15.00 uur eens kijken in de ‘Rozenhof”.
Coördinatie van het zitdansen wordt verzorgd door
Francis Op het Veld, telefoon 373 0470.
 
Wil Scheffer


