Zôn Bliërick op stap !

Op donderdag 29 augustus en op dinsdag 3 september zijn gasten en vrijwilligers van Zonnebloem afdeling Zôn
Bliërick met een bus naar “de Locht” in
Melderslo gegaan. Naar dit jaarlijkse uitstapje kijken onze gasten al maanden
van tevoren uit.
Via een mooie route, bereikten de gasten rond het middaguur het openluchtmuseum ‘de Locht”. Daar was de tafel
al gedekt, men kon zo aanschuiven. Er

werd een maaltijd geserveerd met een
heerlijke champignon of aspergesoep
en diverse belegde soorten brood.
Daarna werd men opgedeeld in groepen
en volgde er een leuke rondleiding.
Openluchtmuseum de Locht vertelt het
verhaal over het leven van vroeger en
vandaag op het platteland van NoordLimburg.
Museumvrijwilligers, mensen die graag
in dit museum zijn en ervan houden,

ontvangen de gasten en vertellen het
verhaal van vroeger en nu. Hoe men
vroeger harde arbeid moest leveren en
over de doorkijk naar het leven in de moderne tijd: champignons en asperges in
een moderne productie.
Alle hedendaagse toepassingen van
‘landbouwfood’ worden belicht zo ook
de glastuinbouw. Het is een behoorlijk
complex met meer dan 20 gebouwen,
het lukt dan ook niet om alles in één dag
te zien.

Het hoofdgebouw is een karakteristieke boerderij uit 1859. Hier is de ouderwetse sfeer tastbaar. Zo is er een gezellige ouderwetse keuken,
een “beste” kamer met bedstee, het opkamertje
en de kelder met de weckvoorraad. Men was
arm, maar in huis was het vaak gezellig. Er was
tijd voor elkaar. De sfeer maakt bij menigeen
herinneringen los.
Na de rondleiding was er voor de Zonnebloem
mensen een kop koffie met vlaai, hier kon gezellig worden na gekeuveld over de belevenissen.
Omstreeks half vijf werd het tijd om terug te
gaan naar Blerick. De Zonnebloemgasten en
-vrijwilligers keken terug op een mooie dag.
Wilt u ons ook eens helpen bij de organisatie
van zo’n dag of vindt u het leuk om af en toe
met mensen te praten, meld u dan aan als vrijwilliger. Bel met Dorien Decker tel. 06 551 48
390, Han Bertrams tel.06 125 24 355 of Miep
Pijpers 06 300 61 454.

Sloopauto’s
Gevraagd
Wij zoeken:

Defecte auto’s,
Schade auto’s, Sloopauto’s,
Afgekeurde auto’s.

Bij ons direct:

Vrijwaring, Contant geld
Service

Bel ons: 06-29422540
Minimaal € 100 voor
uw complete sloopauto.
Zelfde dag nog opgehaald.

