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Deze j.arvergacJ.er..ng vrerd zeer goed bezocht .Onderde aa.\'/e?rge.I.. merlctón wu op: ons ere-bcstuurslidDr I,o{{"ld, _}elien J.vd Éeuve1, Reciár B::our^/er vande latijnse schoor met talrijke'=iuoeniun en de heerv1+ .rims'tccie,streekarchivaris van peeilano. De voor_zitber spra.l< in àjn openingswoord. o,a" over clerrvocrrtse Hoe\re'r aan c]ó rociderdij:<,wàárin in d.e toe-lc.:,rst ver.'gaclerlngen van de kriág'gàÀà"a"" zurlenrvorden bij cr,e,herstelde open rraaiaïma net verslag\ran ii-e selii:etarig en pe'ningmeester (rvederom e enbatig saldo)nam c1e beÀtuursierlciez:-riÀ slechts; wei-,,n1á:;'l,ijcl in beslag" Het gerrele bestuui rverd herko-zelr' -Dar.r:r' irierd. de heer A"Derahaye een zeet, in-tercs:;ante lez'-ng over ilHet eers-te"creót van c\nzev;rdcr'liLncir.:e 11cl';chicrleni s is pur.u1 vr.:r,:zinsc1,. ?)\yn:;tc,L,l ini crL l:tLrLttcn 

, 
ei_l.s volg-t wor,(l(.jn l.;iilnenlle va1, : tle.LJ(ilr',rJ.,LiLi-,:i.r;cli pu..Leis, ctoor, i(arc_L cte Glo Le te rNovio-

nirfuril', .i,:ebolrrid-, bevt"rncl z:-clt rLi.c.i.; i.n Nijrnr-.13eit, rloch iniloijons (rr:ilrrhr'ljk ) "vijk bij ])uurstcue is rrret ictentiekrnet het t)ucle )_oregtad; cleze rravenstad rag op d.er'restl'ust van I'Ioord-Franl<rijk, st l,villi.brord heef tnie'b te ut::'ecrrt gereslcreeia; zrJn z,eter stond. teTonr'eliern *abij st Omer. Na zijn-lezing rvas eï, eenzeer interessante en bij tijclen vertritïe dlskussietussen de aa'\'/ezigeir, ivaaionder rector Brouiverrenspreker" Al- bij al een van c1e best geslaagd. ,ru"g"-cLeringen vein cl? H.enikunclelirlngl o -

l'1]!Jil,I ttDE VLIJCI'IT ITAAR BGypTn,l
iÏei- h'cïït-Tird'e;aaaa-'leu s?.{uurd,maar nu is hr:tclan 'rrrli ftlasr.Het ontvreip*ls van'aà i e er t"B"3ek-lcers,onze pr:'nin5;ne ester en cle ui_tvoering \,/as 1nirancien van cLe heer l,I.Hoevenaars,eveilcens een I idva'1 r)nze ]:r'ing"Het geireel 1s uiÍgevocra in oe'oudeikeh.ut uit een Boókelse molenrï"...i-io., ,orn,,ui tc's;t sof i cle en r-ooci.z\{aar , zoa]s het bc stuur
;rroef'onclervlndelijlc heef t vastgesteld " Het dak isbeclr:ir h rne'b cen laag iroper"Biriienko"{-wár.ctt he.L kes_l<e clp;1chei,6en ?p cle weg naar Beek en Donk" BU dezeonze vrelgerncencle dank aan architekt en aannemer"
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EXcuRl lli lrA.irg_lllpllIlïBunq !lil_T__J.ulr-r - I g_6J.0e-278r a.í, tGsTá-a-tl" gelcge'heici cr.eer te ne-men aan een excursie naar Zuid__l,ii.rburg.I-,teelnerners
kunnen zich opgeven bij cle pennliri;r.rccsfer voortgelp+"S 16_iuni" Kos-ben f- 1Z"5O"per persjt)on, Be_ziclitigd zul-l-en r.rorclen: streek vail yoeienciaariomee_
vlng Kasteet cortenbach) , vaals,rÍaastricht (s;È;t:-
!gn9r , crypte , Bonnef antennuse.r-u,r ) "Limburgse lroffietafel in "Krijtíanclr (exp1" Jov.sc)rijn-del ult Gemert) in Epeno rs Àvoncrs Iiasteel rdeer-"ntrlraà o*
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Bij dit rvoord ko'eir misschien gecli,Lchten op aan gro-te polders rnet talrljke l<leine-stu.llhen raào,dooismall-e slor'rf, ;es gos;chelcien.vaalr vlin ve.rschí11enrle
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betre];lielijJi hf cine oppervlcii:te mogól;;1. j. s; en cla-t;ze he^b'rgez-icirt'r van een bepaalcl *lituti l<an veraircle-rerl. zo is hler 1n Gemclt kort gclcden l;l-aar gel:o-
men de ruilverhaveJ"lng van c1e Gioeskullen, aarlvieershanten vaír de irEircle 1,/eg,beg1nnence rechts t,ijde eerste verha::,cle \^/eg naar-De l,iortel en l-inksnaar de lodcierdijk" Hier begon men bij cle boerderjjvan van_Erp en lie.b eincle ligt bij cle verharcle .,,re[
van oe lodderdijk naar de 1,/olfsbosch"
over ciit gehele stuk is het gezicht veranderd."l'Ien
vond er vroeger hier en claar mooie l;l_eine landvree-getjes met aan \.ieerszijden ]ralf dichtgegroeid.e
slootjes en d"iverse s.nrten schaarhoutl ldeal-enestelplaatsen" voor schrijvers en and.ere s()nrtenhleine vogels" I(leine Groepen bomen en l.lntrtrvilgen
gaven een speciaal accent aan het l_i-"nrlschap: tus-sen opcn pleltken zag ngn onvenlecht cle rtrtrilgsdalrls
boerderljen van verre liggen" Liingc rijen schàariror.rt
gaven ]rier en der:rr de af scheicling arn ,r,tissen 

cleverschil-lende percclen, De onban.rhaiti-,.{e bull_do-zers en de graafmachine s hebben r"l-l-e r&ii:"ntrelr
doen verch'rijnen. Landr.iegen en paact_jcs zÍjn vcrdl./errer.r.,
ZO Onder Andero het nnqr'l io en C1e Sl_pot Vanaf d.e


