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Oog voor Senioren

Muzikale avonden Rozenhof

De bewonerscommissie van de Rozenhof meldt dat
ook dit jaar de bewoners van de Rozenhof 1-2 en

de Blaeckhof weer mogen genieten van prachtige
muzikale avonden in het Atrium van de Rozenhof.
 
- In mei is Joekskapel Noeijt Thoês te gast geweest.
- Op maandag 4 juni de Ravenvennerkapel (zie foto).
- In augustus staat een optreden van een Blericks
  mannenkoor gepland.
- In september Joekskapel Wach Effe.
 
De bewoners genieten hier echt van.
Bewonerscommissie Rozenhof
 
Opmerking Redactie:
Ook in andere bewonerscomplexen en verzorgings-
huizen in Groot Venlo worden van tijd tot tijd met
veel succes muzikale optredens gegeven door zowel
solisten als muziekgroepen.
 

Fietsliefhebbers KBO Velden
Het is weer bijna zover. Onze jaarlijkse fietstocht
staat voor de deur en de organisatie van de fietstocht
heeft weer een mooie route uitgezet. Waar we
naartoe gaan, blijft echter een verrassing.
 

 
Op dinsdag 3 juli gaan we om 13.45 uur van start,
zodat de dames van het koken in de Rozenhof ook
mee kunnen. We vertrekken evenals andere jaren
bij de parkeerplaats nabij ‘Fysio Vita Velden’ aan de
Veerweg. Drinken voor onderweg dient u zelf te
verzorgen. Bij goed weer hebben we weer een pauze
met koffie/vlaai. Consumpties of andere zaken die
u gebruikt, zijn voor eigen rekening. Vergeet ook

uw paspoort of identiteitsbewijs niet. Ongeacht of
we wel of niet de grens oversteken, u moet zich
altijd kunnen legitimeren.
We fietsen in groepen en er zijn diverse personen
in deze groepen die een veiligheidsvest dragen.
Iedereen die meedoet aan de activiteit fietst echter
op eigen risico.
 
Opgave voor deze fietstocht is niet nodig.
 
Opmerking: De contactpersonen die vorige jaren de
fietstocht hebben georganiseerd, zijn in verband
met verder herstel nog niet inzetbaar.
Enkele andere contactpersonen hebben aangege-
ven de organisatie voor dit jaar te willen overnemen.
Bedankt, heel mooi.
 
Vragen? Neem dan even contact op met Ger van
Rensch of iemand anders van het bestuur.
 
Fietstocht KBO altijd leuk! Van plan om mee te gaan?
Noteer dan alvast datum en tijd.
 
Organisatie fietstocht 2018
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Bewegen is gezond
Dat weten we allemaal. Toch is het lang niet altijd
makkelijk om gezond en fit te blijven.
 

 
Waarom is beweging gezond en belangrijk?
Het verbetert het humeur en geeft energie.
Het is goed voor de bloedcirculatie, ademhaling,
spieren, gewrichten en botten.
Het verbetert de loopsnelheid.
Het stimuleert de stofwisseling.
Het heeft een positieve invloed op het gewicht.
Het verhoogt de weerstand.
Het helpt om stress kwijt te raken.
Het verbetert de balans, wat het risico op vallen
verkleint.
Het verkleint het risico op fracturen.  
 
Bewegen brengt u onder de mensen
Bewegen is zeker ook mogelijk in groepsverband.
Denk bijvoorbeeld aan gymnastiek. Hierbij combi-
neer je de lichamelijke voordelen met het vergroten
of onderhouden van je sociale contacten.
 
 

Voor velen geldt dat het in groepsverband sporten
of bewegen bijdraagt aan het plezier dat aan bewe-
gen wordt beleefd. Bewegen in groepsverband
maakt het bovendien makkelijker om bewegen vol
te houden. Het is een stok achter de deur.
 
Goed voor de hersenen
Ook de hersenen hebben baat bij regelmatige be-
weging. Bewegen is goed voor het geheugen, het
concentratievermogen en de verwerkingssnelheid
van informatie. Er komt ook steeds meer bewijs
dat bewegen het risico op het ontstaan van demen-
tie vermindert en het proces van Alzheimer ver-
traagt. Dat komt waarschijnlijk doordat beweging
ervoor zorgt dat hart- en bloedvaten in goede
conditie blijven. Dit is ook vastgesteld door de
Commissie Beweegrichtlijnen, die in de jaren aan-
lopend naar 2017 nog eens het onderzoek naar de
gezondheidseffecten van bewegen onder de loep
heeft genomen.
 
Deze en nog veel meer informatie kunt u vinden op
de website van het Nationaal Ouderenfonds:
www.ouderenfonds.nl
 
Bewegen doet iedereen verschillend
Sommige senioren hebben er geen moeite mee om
grotere afstanden te lopen of te fietsen. Andere
senioren zijn blij dat ze kleinere afstanden al dan
niet met rollator kunnen overbruggen. Weer ande-
ren vinden dat ze genoeg beweging hebben gehad
als ze het huishouden hebben verzorgd en zich in
de tuin lekker hebben uitgeleefd. Kortom: normen
zijn er zeker, maar die kan en mag iedereen zelf
invullen. Belangrijk is en blijft dat iedereen zo lang
mogelijk blijft bewegen.
Een fysiotherapeut gaf een aantal jaren geleden de
volgende tip over het bewegen: ‘Doe wat je kunt en
wat je leuk vindt en probeer dat dagelijks tot in
lengte van jaren vol te houden.’                                   
 
GvR

Activiteiten in juli en aug.

3 juli Jaarlijkse fietstocht
4 juli Bestuursvergadering
4 juli Kienmiddag
17 juli Fietsmiddag
7 aug. Fietsmiddag
21 aug. Fietsmiddag
22 aug. Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek en linedance
vinden wekelijks op vaste tijden in BMV De Vilgaard
plaats. In onderstaand overzicht de data van de
overige activiteiten voor de maanden juli en augus-
tus weergegeven.
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 Hoogwaterbescherming bij overstroming van de Maas

Rijdt u over de Rijksweg Venlo-Nijmegen dan valt
het u zeker op dat ter hoogte van ‘De Hamert’ aan
de overzijde van de Maas ontzettend veel grond
wordt verzet. Hetzelfde is van toepassing als je over
de brug in Well richting Blitterswijck rijdt. Wellicht
is het voor u interessant om te weten wat er aan
die kant van de Maas precies wordt gedaan. Daarom
heel globaal een samenvatting en een plattegrond
van het hele project. 
Een heel oude Maasarm wordt ter plaatse uitgediept
en gaat straks bij hoogwater weer met de Maas mee
stromen. Men verwacht dat het toekomstige lagere
natuurgebied (zie gearceerde geul) gemiddeld om
de 10 jaar onder water komt te staan. Hoogwater-
geul Ooijen (120 voetbalvelden groot) wordt 1 tot
3 meter en lokaal zelfs 6 meter uitgegraven. Hoog-
watergeul Wanssum-Blitterswijck heeft een opper-
vlak van 170 voetbalvelden en de diepte die wordt
uitgegraven, bedraagt 2 tot 3 meter. Om de Oude
Maasarm bij hogere waterstanden mee te laten
stromen worden dijken weggehaald en hoge plekken

extra uitgediept. Ook wordt de doorstroomopening
ter hoogte van de Brugweg in Wanssum fors ver-
breed. Extra verbindingsbruggen worden gemaakt
in Blitterswijck, Ooijen en Wanssum, zodat de
mensen die achter de geul wonen de openbare weg
toch kunnen bereiken. Met deze maatregelen/voor-
zieningen verwacht men bij extreem hoogwater een
waterstandsdaling van 35 centimeter in Well en 20
centimeter in Venlo. Ook geeft de folder Gebieds-
ontwikkeling Ooijen-Wanssum aan dat er 340 ha
nieuwe natuur en 540 ha aaneengesloten, vrij
toegankelijk waterrijk natuurgebied ontstaat. Vrij-
wel gelijktijdig met dit hoogwaterbescherming/na-
tuurproject wordt aan de andere kant van de brug
in Well richting Wanssum hard gewerkt aan een
nieuwe rondweg rondom de kern van Wanssum.
Voor dit project is veel (klei) grond nodig. Zodoen-
de wordt heel veel grond die in Ooijen, Blitterswijck
en Wanssum overbodig is met schepen vervoerd
naar het nieuwe tracé van deze rondweg.
                                                               GvR
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Um euver nao te dinke...
Smeis is ut gewoeën vuuel baeter um diene mond
te halde, dus doot maar lache.
 
Kiek allein maar nao aope staonde deure en neet
nao ein geslaote moor.
 
Wat is ut ‘n fijn gedachte: want de fijnste daag van
os laeve die motte nog komme.
 
Begin de maondaagmorge altied met dien eige
vriedaagmiddag humeur.
 
D’r is altied emus dae knapper, slimmer en jonger
is as dich, maar ze zulle noeits zien as dich.
 
As dich neet duis geluive dat ut lukt, dan hebste ok
genne schien van kans dat ut lukt.
 

Weej hebbe eine haekel aan altied ut zelfde, maar
weej zien wal bang veur verandering.
 
Geluk beteikent van dich zelf halde en dich minder
druk make euver wat andere doon.
 
Tied en gooije vriende zien twieë dinge die vuuel
waerd zien as men alder wuurd.
 
Innerlijke rust begint wannier de verwachtinge
ophalde.
 
Geneet van vandaag.  
 
 
Frans Theeuwen
 
 

Spelen met of zonder bladmuziek 
Waarom spelen jazz- en popar-
tiesten zonder partituur en or-
kesten altijd met bladmuziek?  
 
Dat heeft een paar redenen,
allereerst is klassieke muziek

doorgaans complexer en zijn de stukken langer dan
in de popmuziek, daar komt bij dat klassieke muziek
gemaakt is om precies zo te spelen als het bedoeld
is. Bij pop en jazz mogen muzikanten best improvi-
seren en uitstapjes maken die bij klassieke muziek
niet gewaardeerd worden. Daarnaast oefenen de

meeste bands een stuk langer voor ze een liedje
spelen voor publiek dan een orkest. Een orkest
speelt een aantal stukken en een paar maanden
daarna weer een paar andere, terwijl rock en jazz-
bands jarenlang dezelfde nummers spelen. Overi-
gens zijn er vaak solisten in een klassiek orkest die
hun stuk wel uit het hoofd kennen, meestal gaan ze
tijdens hun solo staan waardoor er geen plaats is
voor bladmuziek. Solisten moeten dan ook meer
oefenen.
 
Ben Gelaudemans

Het Schwarzwald en zijn naam
Enige tijd geleden waren we op vakantie in het
Schwarzwald. In het hotel waar we verbleven trof
je ‘s morgens bij het ontbijt altijd een folder aan
met interessante zaken over de betreffende dag of
wetenwaardigheden van gebied of omgeving.
 

 
Dinsdag 5 juni 2018 stond in de folder het artikel:
“Der Schwarzwald und seine Name”.
Onderstaand globaal de tekst uit deze folder.
In de herfst ziet het Schwarzwald er bont uit door
gekleurde bladeren van loofbomen. Van een zwarte
kleur is geen sprake.

Als je wilt weten hoe het Schwarzwald aan zijn naam
komt, moet je teruggaan naar het verleden. De
Romeinen noemden de grote onbewoonde bossen
‘Silva nigra- Wald Schwarz. Mensen vestigden zich
aan de bosranden. Niet veel mensen durfden in de
dichte bossen te komen. Dat gebeurde pas in de tijd
van de ridders en de kloosters. In een oorkonde uit
het jaar 868 staat de naam Schwarzwald voor het
eerst genoemd. Als 900 jaar later de Duitse dichter
Johann Wolfgang von Goethe door het Schwarzwald
reist, is dit vrij kaal. Heel veel bomen werden gekapt.
Men had hout nodig voor het bouwen, stoken en
smelten van erts. Op de kaalgeslagen vlakten
konden regen, ijs en sneeuw ongehinderd hun gang
gaan. Aardverschuiving en het naar beneden komen
van steenslag kon niet uitblijven. Daarom werden
er nieuwe bomen zoals bijvoorbeeld sparren aange-
plant. Deze bomen wortelen niet diep en groeien
heel snel. In deze sparrenbossen is het overdag vrij
donker. Zeg maar zwart. Zo kun je zeggen dat de
naam Schwarzwald in het verleden terecht is geko-
zen. Na verloop van tijd werden door de boswachter
meer en meer loofbomen geplant, waardoor het
Schwarzwald steeds bonter werd.
 
GvR
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Weet je nog van toen?
In een boekje van het IVO Nieuws uit het jaar 1991
las ik een interessant interview van Trudy de Kunder
en Els Verhaegh met de inmiddels overleden Bér
Houben. De meeste KBO-leden kennen Bér Houben
wel en weten ongetwijfeld dat de grootste hobby
van Bér het houden van bijen was.
 
Enkele algemene gegevens over Bér Houben
Bér is geboren in 1926 te Venlo en toen hij 9 jaar
oud was, is hij samen met zijn familie naar Velden
verhuisd. Hij komt uit een tuindersgezin en heeft dit
beroep zelf ook uitgeoefend. Bér is een broer van
Joep en Jan en heeft verder nog 2 zussen. In het
interview geeft hij ook nog  aan dat hij ook graag
had willen voetballen, maar mocht niet van thuis,
omdat hij de oudste was en zodoende niet gemist
kon worden voor het bedrijf. Naast het houden van
bijen is hij (1991) ook nog actief -vooral ’s winters-
in het bewerken van hout zoals het draaien van
kandelaars, schemerlampen en het maken van
hobbelpaardjes en poppenledikantjes.
 
Hoe is Bér tot de bijenhobby gekomen?
In 1966 komt hij per toeval tot deze hobby. Hij teelt
in dat jaar aardbeien en voor het bestuiven van de
bloemen heeft hij een bijenvolk in bruikleen. Hij
vindt het bijenvolk kennelijk zo interessant dat hij
in dat jaar besluit om deze eenmalige bruikleenactie
tot zijn grote hobby te maken. In 1991 heeft hij zelf
nog zo’n 30 bijenvolken. In het verleden waren dat
er soms wel 50.
 

Informatie over de koningin en het bijenvolk
De hoofdrol in een bijenvolk speelt de koningin. Deze
herkent de imker aan de grootte en vorm. Bovendien
wordt deze nog gemerkt met een nummer of een
kleur op het borstschild. Ieder jaar is er een ander
kleur, zodat men precies kan zien hoe oud de ko-
ningin is. Zij kan 3 tot 5 jaar oud worden. De te
gebruiken kleuren zijn wit, geel, rood, groen en
blauw. Wit is voor de jaren eindigend op 1 en 6,  bij
kleur geel is dat een 2 en 7, bij kleur rood is dat 3
en 8, bij groen een 4 en 9 en tenslotte blauw een 5
en een 0. Het hele evolutieproces van de koningin,
maar zeker ook van het gehele bijenvolk, is heel
bijzonder en het gaat in dit artikel te ver om daar
heel uitgebreid op in te gaan.

Wilt u een en ander precies weten, raadpleeg dan
de website van bijvoorbeeld de Koninklijke Vlaamse
Imkersbond. In dit artikel beperken we ons tot de
praktische uitleg van hobbyist Bér Houben en de
samenvatting van Trudy en Els.
In de maanden juni-juli gaat een gedeelte van het
bijenvolk samen met de koningin vertrekken en dit
is dan wat u weleens in uw achtertuin aantreft
(bijenzwerm). In het achtergebleven volk wordt 3
dagen daarna een nieuwe koningin geboren. Deze
gaat alweer na 3 dagen op ‘bruidsvlucht’ samen met
een stelletje darren (mannetjes). Tijdens deze
vlucht wordt ze door ± 6 darren bevrucht; van deze
ene ‘bruidsvlucht’ zal ze haar verder leven eitjes
leggen. Zomers als er veel dracht is kan dat wel
oplopen tot 1600 tot 2000 eitjes per dag (dracht is
stuifmeel en nectar wat in de bloemen zit). Begin
februari begint ze met eitjes leggen en in oktober
neemt dat weer af. Het proces van eitje tot koningin
duurt totaal maar 16 dagen.
Verder zijn er nog de darren en de werkbijen. De
darren ontstaan uit onbevruchte eitjes die de konin-
gin in darrencellen legt en die na 24 dagen uitkomen.
De darren die de koningin tijdens de ‘bruidsvlucht’
vergezellen en bevruchten, komen niet meer terug.
De overige darren houden samen met de werkbijen
’t broed op  ± 35 graden Celcius. De darren worden
verder gevoed door de werkbijen.
De werkbijen doen er 21 dagen over om van eitje
werkbij te worden. Zij hebben speciale taken in het
volk. Denk daarbij aan: de cellen poetsen, de ko-
ningin verzorgen en voeden en ’t broed warm
houden. Ook zijn ze leveranciers van de was waar
de raten van gebouwd worden. Dit zweten ze uit
door hun segmenten (achterste deel van hun li-
chaam). Dit alles doen ze de eerste 3 weken van
hun leven. Daarna vliegen ze uit om voor de honing
te zorgen.
 
Diverse bijzonderheden over het bijenvolk
Een bij kan in een cirkel van 3 kilometer rondvliegen
en nog feilloos terugvliegen naar eigen volk. Gewel-
dig oriëntatievermogen. In september dient de
imker het bijenvolk bij te voeren (12 tot 15 kg
suiker per volk). Het verwijderen van de honing
geschiedt met slingeren (ronddraaien met een ho-
ningcentrifuge) van de raten. Soorten honing zijn:
heihoning, acaciahoning, appelhoning, koolzaadho-
ning, gemengde of zomerhoning.
Een bij steekt alleen als ze bedreigd wordt. Ze laat
een angel achter en gaat na 1 keer steken dood.
Een wesp laat niets achter en kan dus vele keren
steken.
 
Tenslotte is Bér van mening dat van overheids- en
gemeentewege veel te weinig aandacht wordt be-
steed aan drachtplanten voor de bijen en vlinders.
Alle wegbermen worden kapot gesnoeid/gemaaid.
Voor jaren terug stonden er nog vrij veel klaprozen
en margrietjes. 
                                                                  GvR
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Uit de bestuursvergadering van 6 juni 2018
Frans Vousten meldt dat
hij 2 nieuwe leden en een
ondersteunend lid heeft
ingeschreven.
 
Werkgroepje Privacy Wet-
geving maakt verklaring.
Aan bestuursleden wordt

gevraagd deze te ondertekenen en af te geven aan
secretaris Marie-José Peters. Verder wordt het
aanmeldingsformulier voor inschrijving van nieuwe
leden in verband met het Privacy Statement aange-
past. In augustus komt werkgroepje weer bij elkaar
om de privacyverklaring naar de leden verder uit te
werken.
 
Op 9 mei 2018 is binnen het bestuur een commissie
gevormd (Jan Keijers, Kees van Overveld en Cor
van der Zanden) die het voorstel gaat uitwerken
over financieel beleid van de KBO Velden. Eind van
dit jaar dient voorstel afgerond te zijn. In de maan-
delijkse bestuursvergadering houden ze het bestuur
op de hoogte. In maart 2019 wordt voorstel aan de
leden in de Algemene Ledenvergadering ter goed-
keuring voorgelegd.

Actie Jan Linders -promoten asperges- heeft € 125,-
opgebracht voor de KBO Velden. De eerstvolgende
actie is in september (braderie/dorpsfeest). Com-
missie vraagt ook nu vrijwilligers om mee te helpen
met deze actie.
 
De stemactie van de Rabobank (5 stemmen uitbren-
gen aan 5 verschillende verenigingen) is afgesloten.
Op donderdag 21 juni 2018 komt een afvaardiging
van de Rabobank in de BMV kenbaar maken hoeveel
stemmen op de KBO Velden zijn uitgebracht. Een
afvaardiging van het bestuur neemt de voucher
hiervoor in ontvangst.
 
Van budget zwerfvuil (€ 1.000,-) zijn de 3 thema-
middagen allemaal gehouden. De laatste van deze
themamiddagen vond plaats op 15 mei.
De definitieve afrekening voor het toegezegde
budget wordt binnenkort bij de Dorpsraad inge-
diend.
 
 
 
GvR
 

Doe één ding tegelijk en maak het af
‘Tijdsurfen’ heet de methode van Paul Loomans
(Zenmonnik en auteur). Zijn boek 'Ik heb de tijd' 
werd gekozen tot het beste spirituele boek van het
jaar 2013. De eerste aanwijzing luidt: ‘Doe één ding
tegelijk en maak het af.’ We denken vaak dat
multitasken, een paar dingen tegelijk doen, handig
is of lekker, maar meestal werkt het alleen maar
onrust en oppervlakkigheid in de hand. Want je doet

deze dingen niet echt tegelijk, je switcht razendsnel
tussen verschillende taken. En doorgaans doe je een
van die taken op de automatische piloot. Niemand
is goed in multitasken, ook vrouwen niet, blijkt uit
onderzoek. Dus: eet als je eet, en lees er niet bij.
Bel als je belt, en mail niet ondertussen. En maak
af wat je doet, want dan komt de beweging die erin
zat, tot rust- ook in jezelf.

Verheug je
Niet aan jezelf
voorbij leven
 
Of erger nog
jezelf afwijzen
Jezelf haten
 
Mens ben je
weergaloos mens
 

Hoor je naam
zie je gezicht
voel je hart
 
Verheug je
over jezelf
 
 
Hans Bouma
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Gebrandschilderde ramen in onze H. Andreaskerk
De fotocollage (zie blz. 8) in dit artikel laat de 3
gebrandschilderde glas-in-loodramen zien die zich
achter het hoofdaltaar van de H. Andreaskerk in
Velden bevinden. In deze foto’s, die zijn gemaakt
door Lei Tangelder, komt het rijke palet aan frisse
kleuren heel mooi tot uitdrukking. De ramen, met
een hoogte van 4 meter en een breedte van 1 meter,
zijn geplaatst op 10 november 1954. Ruim 9 jaar
na het einde van de oorlog, waarin de Veldense kerk
zwaar beschadigd raakte. Direct na de bevrijding
ging het erom het kerkgebouw zover te herstellen,
dat het weer voor de eredienst kon worden gebruikt.
In 1954 werd het pas mogelijk nieuwe gebrandschil-
derde ramen voor het priesterkoor te maken, een
werk van de hand van de Kerkraadse glazenier Jos
Eggen (1923 – 2008). Deze glazenier heeft in
Limburg en omgeving veel gebrandschilderde
ramen voor kerken, stad- en raadhuizen en andere
openbare gebouwen gemaakt. Zo is er ook werk van
hem te zien in de kerken van Lomm, Wellerlooi,
Broekhuizenvorst en Horst-America. In een gesprek
met kunst- en architectuurhistoricus Sander van

Daal vertelde Eggen kort voor zijn overlijden over
zijn loopbaan en werkwijze. Eggen volgde na de
ambachtsschool de kunstnijverheidsschool. In 1952
voltooide hij zijn opleiding aan de in 1948 opgerich-
te Maastrichtse Jan van Eyck Academie. Hier kreeg
hij les van o.a. kunstschilder professor Louw uit
Schoorl en schilder en glazenier Jos ten Horn
(1894-1956). Tevens volgde hij lessen aan de
Rijksacademie te Amsterdam. Tot 1959 was hij
werkzaam als zelfstandig glazenier, tot een conflict
met het bisdom hem deed besluiten te stoppen.
Daarna was Eggen 27 jaar werkzaam voor een Akens
reclamebureau. Op basis van een goedgekeurd
ontwerp voor een gebrandschilderd raam sneed de
glazenier het glas, waarop hij vervolgens de verfla-
gen aanbracht. Het branden van de verflagen in het
glas en monteren van de ramen werd gedaan in een
atelier te Swalmen. Het plaatsen van een raam deed
hij zelf. In de jaren ’50 was er volop werk voor
glaskunstenaars. In de oorlog waren immers veel
Noord-Limburgse kerken en ramen verwoest of
zwaar beschadigd. In die tijd was er ook veel jong,

Moorblumkes in Openluchttheater Velden
Op zondag 8 juli a.s. verzorgen De Moorblumkes -
bij velen binnen en buiten Velden bekend- een
middagvullend programma met zang, muziek en
sketches vol humor.                                                  
 

Ongetwijfeld zullen de Veldense dames Mariet, Mie
en Rie op hun eigen karakteristieke en herkenbare
manier de bezoekers een gezellige middag weten
voor te schotelen. In een tijdsbestek van zo’n 30
jaar hebben ze vele optredens gegeven. Zo maakten
ze hun opwachting tijdens zittingsavonden, Trien-
kesdaag, bij activiteiten van de Zonnebloem en bij
het Ziekentriduum om er maar enkele te noemen.
Het optreden van de Moorblumkes vindt plaats in
het Openluchttheater aan de Molendijk te Velden en
begint die zondag om 14.00 uur.

Tijdens deze middag brengen zij samen met Piet
van Bree uit Tegelen, hun vaste begeleider op ac-
cordeon, een greep uit hun rijke en gevarieerde
repertoire met zelfgeschreven liedjes en acts. Als in
een bonte caleidoscoop laten ze het leven van
vroeger en nu al vertellend en zingend voorbij
trekken. Herkenbaar, gebracht met humor en na-
tuurlijk een vette knipoog. De entree voor dit op-
treden is € 10,- inclusief 2 consumptiebonnen. Wilt
u verzekerd zijn van een (comfortabele) zitplaats?
Stuur dan een mailtje naar info@openluchttheater-
velden.nl
 

Openluchttheater Velden
 
foto Moorblumkes: Ivar Jans

De Nieuwsbrief…. voor leden, door leden! 
Hebt u een foto met
een bijzonder ver-
haal of maakt u iets
leuks mee bij een

activiteit of uitstapje van de KBO, dan kunt u tekst
en foto mailen naar: ghrenschv@kpnplanet.nl of
afgeven bij Ger van Rensch, Oude Heerweg 191.
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pas afgestudeerd talent op het gebied van glas-
kunst, zo ook Eggen. Via de Jan van Eyck Academie
kreeg hij destijds veel opdrachten. Naar alle waar-
schijnlijkheid heeft hij op die manier ook de Velden-
se opdracht gekregen.
 
De ramen laten ons diverse voorstellingen boven
elkaar geplaatst zien:
Linkerraam: verdrijving uit het paradijs, annuncia-
tie, aanbidding van de Wijzen en de doop in de
Jordaan;
Middenraam: Laatste Avondmaal, kruisiging en
verrijzenis;
Rechterraam: Prediking van Petrus, Pinksteren,
Hemelvaart van Christus en de kroning van Maria.
 
 

Wat opvalt is, dat bij het rechterraam de afbeeldin-
gen van beneden naar boven niet in de goede
tijdsvolgorde staan. Bij het linker- en middenraam
is dat wel het geval. De Prediking van Petrus ge-
beurde immers na Pinksteren en Christus’ Hemel-
vaart gaat vooraf aan Pinksteren. Waarom Eggen
juist deze volgorde van de voorstellingen gehan-
teerd heeft, is niet bekend. Laten we het maar
houden op de vrijheid van de kunstenaar. Het zal in
ieder geval de instemming van de Bisschoppelijke
Bouwcommissie hebben gehad.
 
Bron: Andreaskerk Velden in de tijd bekeken (2011)
 
GvR/HL


