
Nieuwsbrief KBO Velden

Van de redactie
Dit voorjaar konden we nog hopen dat het ‘gewone’leven na de zomer grotendeels weer zou kunnenworden opgepakt na de reeks versoepelingen vande maatregelen. Nu weten we wel beter. We kunnennog steeds niet zoals we graag zouden willen en hetis nog altijd een beetje ‘de wereld op z’n kop’.Vooral de ‘1,5–meter norm’ en de beperkingen voorgroepsbijeenkomsten spelen iedereen parten. Ookbezoek ontvangen thuis is aan beperkingen gebon-den. Het ‘nieuwe normaal’ hakt er nog steeds flinkin voor ons dagelijkse doen en laten. Het virus werptzijn schaduw vooruit. Dat blijkt wel uit het groteaantal evenementen die niet of hooguit in sterkaangepaste vorm doorgaan. Denk maar aan hetafgelasten van alle Gekke Maondaag-activiteiten eneerder de Dorpsfeesten. Voorzichtigheid blijft geboden want onze eigenveiligheid en gezondheid staan voorop. Om diereden is onze vereniging -net als andere KBO-afde-lingen- terughoudend met het weer laten beginnen

van onze activiteiten. Hoewel het onderlinge contactonze ‘levensader’ is, moeten we het in verenigings-verband bij elkaar komen nog even op een laag pitjehouden. Dat hadden we graag anders gezien. Maarveel KBO-leden pakken zelf spontaan de draad opmet een eigen invulling. Bij voorbeeld door in eengroepje samen te gaan fietsen of wandelen. Ofgewoon bij elkaar op bezoek gaan en even bijpraten;dat kan gelukkig wel. Wat in ieder geval wel blijft doorgaan, is onzemaandelijkse Nieuwsbrief. De huidige situatie -zonder activiteiten- heeft natuurlijk gevolgen voorde inhoud. Maar ook deze keer bieden we weer eengevarieerd palet aan artikelen, actuele informatie,wetenswaardigheden en in dit nummer een bijzon-der 'bloemige' fotopagina. Veel plezier met dezeNieuwsbrief en heb vooral een fijne tijd!  Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
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Rabo ClubSupport 2020: stem mee!
Voor het derde ach-tereenvolgende jaarhoudt de Rabobankde actie Rabo Club-Support. Tussen 5en 25 oktober a.s.mag elk lid van Ra-bobank Noord-Limburg 5 stemmen uitbrengen op 5van zijn / haar favoriete clubs. Elke stem levertdirect geld op voor de vereniging waarop wordtgestemd. In deze corona-tijd is gebleken hoe be-langrijk verenigingen zijn in onze samenleving. Hetelkaar ontmoeten bij onze bijeenkomsten en activi-teiten, wordt zeer gewaardeerd en als onmisbaarervaren. Vorig jaar hebben uw stemmen op KBOVelden het mooie bedrag van € 1.046,80 opgeleverdvoor onze vereniging. Een resultaat dat we metelkaar dit jaar tenminste weer hopen te scoren! Voor deze actie werken onderstaande verenigingenmet elkaar samen:- KBO Velden- Muziekvereniging Fanfare Velden- Jeu de Boules Club de Krómme Herk- Gekke Maondaagvereineging de Wuilus- Schutterij St. Andreas (Sebastianusgilde)

Deze samenwerking dient om zo veel mogelijkstemmen voor deze verenigingen te behalen. Elk lid van de Rabobank mag zoals gezegd 5 stem-men uitbrengen. Op één vereniging mag maximaaltwee keer worden gestemd en de overige driestemmen op clubs naar eigen keuze. Dat betekentconcreet dat u twee stemmen mag uitbrengen opKBO Velden en de resterende 3 stemmen bij voor-keur op 3 verenigingen uit de eerder genoemde lijst.Stemmen kan dit jaar via de Rabo App of RaboInternetbankieren. Het is dus wel noodzakelijk dat u ook lid bent vande Rabobank. Wanneer u nog geen lid bent van deRabobank, maar wel klant en u wilt toch uw stemuitbrengen, dan kunt u zich alsnog bij RabobankNoord-Limburg aanmelden als lid. Meer informatieover deze actie via www.rabobank.nl/clubsupport.Bij vragen kan contact worden opgenomen met JanKeijers: tel. 4722482 of e-mail: jn.keijers@ziggo.nl KBO Velden rekent op uw stem(men)! Bestuur KBO Velden 
Vrijwilligers voor horeca van De Vilgaard gevraagd

 Het Sport- en Cultuurcafé van De Vilgaard kampt aleen tijdje met een te krappe bezetting van de bartijdens de openingstijden. Tijdens een recente in-formatiebijeenkomst met gebruikende verenigingenvan de BMV is dit besproken. Het is wel duidelijk datvrijwilligers heel belangrijk zullen zijn om dedienstverlening aan de bar te kunnen blijven bieden.Men is dan ook naarstig op zoek naar vrijwilligers,die in de horeca zouden willen werken. Aan de ge-

bruikende verenigingen –waaronder KBO Velden–is gevraagd om deze vraag onder de aandacht vande leden te brengen. Er worden o.a. mensen gezochtvoor bardiensten op: werkdagen van 13.00 – 17.00uur en van 17.00 – 19.00 uur. Ook zijn vrijwilligerszeer welkom voor bar- en keukendiensten tijdensincidentele activiteiten. De vergoeding bedraagt€ 4,50 per gewerkt uur en komt rechtstreeks tengoede aan de vereniging waarvoor wordt gewerkt.Als je het leuk vindt om dit werk te doen, denk erdan eens over of je dit als vrijwilliger ten bate vanonze vereniging zou willen doen. Nadere informatie,vragen en aanmelden kan bij Debby de Wilde.(e-mail: debby@sportkernvelden.nl) 
Wij leven snel
Het vliegmachien en de raket,de mobiel en het internet,de fietser en de wandelaar,heel de wereld bij elkaar. Ze rennen door hun dagen heen,tot rust en inkeer komt er geen.En niet alleen bij spel en sport,holt men van wedstrijd naar record. In huis, op straat en op kantoor,wil de ene graag de andere voor.Men dringt en wringt elkaar opzijin onze snelle maatschappij.

En op een bankje heel verbaasd,denk ik: waarom toch al die haast?Waarom dat jachten, dat gewoel,Dat streven naar eenzelfde doel. Want de natuur gaat kalm zijn gang.De zon blijft schijnen en de maanblijft rustig aan de hemel staan.Hoe snel men ook leeft in deze tijd,het gaat naar de rust der eeuwigheid.    
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Brief van “Frenske" van de Kwartelemerrt
Uit de “Kiëskop” 3e Jaargang num-mer 20, van 15-30 September 1949 liefe jonges,mein vadder is de voorige week nade tentoonstelling gewees van deboere in einthove en ut was daarbeestig pragtig maar je moes daaralleen maar een dubbelthe betaale om te mooggeplasje te doen en nu zein der hier al een paar boeredie van schrik al 10 daage niet meer geplas hebbeen o jonges als jullie truk koome en wille gaantrouwe kunne jullie al drek een paar kaamers krei-ge in ut kapot huis vaan graat verbeek daar zitte nual 3 huishaldinge in en die betaale maar ieder 14gulde en der kunne der nu nog goet een paar bei enals ut regent is iedere kaamer een batkaamer datis boffe he jonges en timmergraat van timmer bertdie hat ook al mazzel want die is zein gans huis aan

ut verbouwe en ut ganse dak was draf en toen kwamder snags een geweldige schoor en toen is graatnaar de veltwachter gezwomme en jo van graat wertsmorges op de kerkberg wakker en o jongens julliemoete eens gouw kome keikke naar de nieje kafeevan litjus sjaak daar is mein vader bei de oopeninggewees en toen hei tuis kwam zong hei nog van utbier is weer bes en die is nou de mooijste van gansvelde en die is nou kampijoen maar nou gaat toonvaan adolf ook beginne die wil nog kampijoenerworden want die is al met zein vrouw in andwerpengewees keikke want hei heef me nog wel een kaartgestuurt en nou moet ik weer naar bet en zal julliede volgende keer wat meer schreive en groet jullieallemaal ook van joepie van de koste maar ‘tmeeste van jullie eeeenig liefhebbende FRENSKE.  F.V.

Uit de bestuursvergadering van 2 september 2020
Het bestuur vergaderdeop woensdag 2 septemberjl. Vanwege de voorschrif-ten op anderhalve meterafstand van elkaar. Daar-om was de vergadering ineen zaaldeel van de BMV. Het is nog steeds lastig om te beginnen met deMBVO-activiteiten. Beslist niet eenvoudig is het omaan de geldende regels te voldoen en gezondheids-risico’s voor de deelnemers te vermijden. Ook deleidsters zijn er huiverig voor om nu te starten. Hetonderlinge contact is voor veel deelnemers aan degroepen erg belangrijk. Vooruitlopend op het mo-ment dat er mogelijkheden zijn om de activiteitenweer op te pakken, wordt bekeken of de deelnemerssamen met de leidsters binnenkort alvast op eeninformele manier bij elkaar kunnen komen. Het ideeis om deze informele bijeenkomsten per groep teorganiseren. Dit plan wordt verder uitgewerkt. Ookde mogelijkheden voor het koersballen (in de Ro-zenhof of in de BMV) zullen worden verkend. De biljarters zijn vanaf juli weer actief. Er wordtechter geen competitie gespeeld met andere biljart-groepen. Wel is er een eigen competitie. Het koken in de Rozenhof op dinsdagen is vanwegede maatregelen nog niet mogelijk geweest. Als hetvoorbereiden van de maaltijden verantwoord is ende registratie van het maximale aantal deelnemersgoed is georganiseerd, wordt besloten of het ver-antwoord is om weer te beginnen. De Kerstmiddag zal alleen in een aangepaste vormkunnen worden gehouden. Ook hier geldt dat ditvan de dan actuele omstandigheden afhankelijk is. 

We moeten ermee rekening houden dat er maximaal100 mensen in de zaal aanwezig mogen zijn, geletop de 1,5-meter richtlijn. Binnen deze uitgangspun-ten proberen we een passend programma voor tebereiden. Kijkend naar de toekomst is het verstandig om nual te denken aan het werven van nieuwe bestuurs-leden. Daarom wordt op zoek gegaan naar mensendie ons bestuur vanaf 2021 en verder zouden kun-nen aanvullen. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, wordt deinvulling van ons jaarprogramma voor 2021 voor-bereid. De geplande activiteiten zullen maandelijksin de Nieuwsbrief worden aangekondigd. Uiteraardonder het voorbehoud dat doorgang afhankelijk isvan de dan geldende voorschriften. Op vrijdag 28 augustus vond er een bijeenkomstplaats van het Sport- en Cultuurcafé van De Vilgaardmet de verenigingen die gebruik maken van de BMV.De insteek was het verbeteren van de dienstverle-ning van de horeca en een goede samenwerkingmet alle betrokkenen. Naar aanleiding daarvan iseen oproep gedaan aan de verenigingen voor vrij-willigers om de horeca te versterken. Meer hieroverop pagina 2 in deze Nieuwsbrief. KBO Velden doet mee aan de Rabo ClubSupportActie 2020. Dit levert extra geld op voor de vereni-ging. Juist in deze tijd is het belangrijk dat de KBOzich ervoor inzet om het onderlinge contact tussensenioren te bevorderen. Daarvoor zijn deze midde-len welkom. In het artikel op pagina 2 nadere infor-matie. HL
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Weet je nog van toen?

Deze aflevering beginnen we in dezelfde omgevingals waar het in de vorige Nieuwsbrief over ging:tussen Rijksweg en Oude Heerweg ten noorden vande dorpskern. Zeg maar waar Hasselt en Vilgertelkaar ‘raken’. Aan het einde van de Oude Heerweglag voorheen de uit 1837 daterende boerderij van‘Pierke’. De afbraak ervan eind 2017 was aanleidingom er in de Nieuwsbrief van januari 2018 aandachtaan te besteden. Bij het samenstellen van dezefotocollage is gebruik gemaakt van een album vanLeentje Reijnders – Simons. De foto linksboven laatons het gebouw in een reeds lang vervlogen tijd

zien. Van hieruit starten we ons ‘ommetje Velden’.Niet het hele dorp, maar we komen wel op eenaantal plekken. Zoals gezegd, we starten bij de boerderij van‘Pierke’ waar hij in 1935 met zijn vrouw Frieda waskomen wonen en waar hun gezin uitgroeide tot achtkinderen. Hiervan zijn er inmiddels vijf overleden;de oudste vier en de jongste dochter Mariet. Hunbedrijvigheid bestond vooral uit vollegrondstuin-bouw, waaronder witlof trekken, en akkerbouw. 

Verschijningsdata 2021 Nieuwsbrief en Magazine KBO-PCOB
Het Magazine KBO-PCOB verschijnt 10x per jaar bij alle leden van de KBO en de PCOB. Gelijktijdig metdit blad ontvangen de KBO-leden in Velden -op woensdag- de eigen Nieuwsbrief. januari  27 januari  
februari  24 februari  
maart  24 maart  
april  21 april  
mei  26 mei  

juni  30 juni  
augustus 25 augustus  
september 29 september  
oktober  27 oktober  
november   1 december  
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Op de foto hieronder zien we het gezin Reijndersmet Pierke, Frieda, enkele kinderen en kleinkinderenaan de koffie met vlaai. Een voor velen herkenbaarsfeerbeeld uit de jaren ’60.

Oudste zoon Hay (1935 – 2013) ging werken alschauffeur bij het transportbedrijf van Simons Wul-lem en diens zoon Sraar. Samen met zijn broer Piethaalde Hay per vrachtwagen begin jaren ’60 bij deVeldense tuinders groenten op voor levering aan deveiling. Deze tuinders waren aangesloten bij decoöperatieve groenten- en fruittelersafzetvereni-ging Velden. Simons verzorgde het transport inopdracht van deze telersafzetvereniging. Toenhadden de vrachtwagens van ‘de Siem’ nog dekenmerkende geel / rode uitvoering. We zien SraarSimons op de onderste foto rechts, omkijkend enzittend op een veilingkist van de CoöperatieveVenlose Veiling (Grubbenvorst), waaraan de warenvan de Veldense tuinders werden geleverd. Haytrouwde in 1960 met Leentje Simons, een zus vanSraar en ze bouwden een vrijstaand huis aan deOude Heerweg op nr. 64, waar ze vele jaren hebbengewoond. Paarden waren een hobby van Hay. Hij was dan ookeen fervent lid van Ruiterclub Zeldenrust. Rechtseen opname van een aantal paarden met ruiters,keurig in het gelid met een grote bal ervoor. Navraagbij Gir Willemsen brengt uitkomst wat dit behelst.Het blijkt te gaan om het spel ‘Pushball’, een uitAmerika overgewaaide vorm van ‘paardenvoetbal’.Het wordt gespeeld in twee ploegen van elk vier àvijf ruiters met paarden, compleet met scheidsrech-ter, die zelf ook een paard berijdt. Een hippischeteamsport waarbij het paard met de voorbenen eengrote leren bal voor zich uit schopt. De bal is ten-minste 1,20 meter in doorsnede. Die omvang isnodig zodat de bal niet tussen de voorbenen blijftsteken of onder de buik van het dier terecht kankomen. “Een aantal paarden had echt ‘balgevoel’ enze gingen dan ook gretig en met volle inzet op debal af”, vertelt Gir. In Velden is het spel maar eenkorte tijd (begin jaren ’50) in zwang geweest.    

Het werd gespeeld op het grote terrein tussen deSchoolstraat en de Kloosterstraat waar later deAndreasschool -later De Kiësstolp-, de sportzaal ende kleuterschool Dreeske hebben gestaan. EnkeleVeldense ruiters, die met hun paard aan dit speldeelnamen: Hay Willemsen (Sef), Hay van Wylick,Deenen Hai, Sjaak Willemsen (Sjaak), Sef Verbeek,Gir Willemsen en Hay Reijnders. In de vorige “Weet je nog van toen” is al vermelddat echtparen die hun 40- of 50-jarig huwelijksfeestvierden, vanuit Hasselt of de Vilgert in een koetsnaar de kerk en vervolgens naar de feestlocatiewerden gereden. Mies van Pierke nam in zijn jongejaren deze erebaan in hun buurt voor zijn rekening.Vaak zat hij dan samen op de bok met buurtgenootBruno Eliasinsky, die bij Geelen Thei woonde. Zowordt op de ter hoogte van het voormalige politie-bureau aan de Rijksweg gemaakte foto een jubile-rend echtpaar in een feestelijk versierd rijtuig naarde kerk vervoerd. Een ander gouden paar (linkerfoto) kiest ervoor om die weg te voet af te leggen. Dan komen we bij de laatste foto in deze reeks.Ietwat vaag maar met deze beschrijving wel her-kenbaar. Het gaat om de slibopslag op het openterrein aan de linkerkant van de Rijksweg netvoorbij de Boerenbond, gelegen tussen de Cuenen-straat en de Rijksweg. Soms lag er een flinke bergslib, dan weer een kleinere hoop. Er stond eendragline voor het laden van de vrachtwagens bij deafvoer van het slib. Ook hier laten we Gir Willemsenaan het woord: “Het slib werd in de Maas gevormddoor op natuurlijke wijze gecomposteerde water-planten. Die substantie spoelde aan op de Maasoe-ver. Bij ’t veer kwam nogal wat slib terecht en datmoest van tijd tot tijd worden afgevoerd. Simonshad dat werk aangenomen. Het terrein aan deRijksweg diende voor de tijdelijke opslag van hetslib”. In tegenstelling tot wat men zou verwachten,was dit slib een licht en vruchtbaar materiaal. In hetbegin van de opkomst van de champignonteelt werdhet o.a. gebruikt als dekaarde voor de champignon-mest. “Later werden champignonmest en dekaarderechtstreeks door de CNC in Milsbeek geleverd”,vervolgt Gir. Om een goede grasmat te krijgen ophet toenmalige voetbalveld aan de Molendijk (Zee-lens’ wei) werd besloten een laag slib op het zandaan te brengen. Dat werk is toen op verzoek vanIVO gedaan door mensen van de Ruiterclub. Deslibopslag en -distributie op het terrein aan deRijksweg duurde tot ongeveer het midden van dejaren zestig. Heeft u zelf een foto of foto’s waarvan u denkt: “datzou wel iets leuks zijn voor de Nieuwsbrief” en hoorter een verhaal bij? Laat het dan weten aan de re-dactie. Fotocollage: Ger van RenschTekst: HL 
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Zoekplaatjes Nieuwsbrief 135
Bovenste rij van links naar rechts: pand van defamilie Peters aan de oostzijde van de Rijksweg,schuin tegenover de aansluiting van de Klooster-straat op de Rijksweg; bijgebouw B&B van 't Schel-lehoès in Schandelo. De 2e rij van links naar rechts: huis van de familieLommen op de hoek Oude Heerweg / Schipholweg;voormalige boerderij op de Bong van de familieAppeldoorn en daarna van de familie Simons-deJong. 

De 3e rij van links naar rechts: oorlogsgedenktekenin Schandelo (t/o huisnr. 41) waar in 1942 eenbommenwerper neerstortte; woning/timmerbedrijfvan Wim in ’t Zandt aan de Rijksweg. De onderste rij van links naar rechts: pand van defamilie Geelen-Aarts op de Bong (ouderlijk huis vano.a. Lei en Sraar Geelen); bungalow ‘Op de Kamp’aan de Paaweg.                                                                      GvR Vetvlekken verwijderen
Een ongeluk zit vaak in een kleinhoekje: een vlek in je kleding heb jezo gemaakt. Feit is dat vetvlekkenbehoorlijk hardnekkig zijn en daar-om voor veel mensen een echt pro-bleem. Daarom zijn we nogal snelgeneigd het kledingstuk weg tegooien. Veel mensen vinden ditechter de weg van de minste weer-stand en hebben in de loop der jaren -al dan nietmet hulp van familie of bekenden- gezocht naar eenoplossing voor dit probleem. Zodoende kennen veelmensen trucjes die ze in voorkomende gevallenthuis toepassen. Onderstaand twee trucjes uit deoude doos: Vetvlekken behandelen met een citroentje.Het wordt vooral gebruikt om moeilijke vetvlekkenuit textiel te verwijderen. Dit is een stuk huishoud-zeep in de vorm van een citroen. Je vindt het ge-woon bij de drogist. Ook een gewone citroen kanwonderen verrichten.- Maak het textiel nat. Snijd de citroen doormidden.- Wrijf de vlek in met de vlezige kant van de citroen.- Was het kledingstuk daarna in de wasmachine.

Vlekken reinigen met ossengalzeepOssengalzeep is een zeer goede vlekverwijderaar.Verkrijgbaar bij de supermarkt. Je gebruikt ossen-galzeep voor vetvlekken, maar ook voor vlekkenvan bloed, ei, melk, fruit en wijn. Test de ossengal-zeep eerst op een stukje 'onzichtbaar' textiel.- Behandel de vlek met ossengalzeep,  dan heel even laten intrekken.- Spoel meteen uit in lauw water,  laat het zeker niet opdrogen.- Was het kledingstuk daarna in de wasmachine.  Als je op de website van Wikipedia kijkt, staat overdit middel het volgende: Ossengalzeep is eenschoonmaakmiddel bestaande uit zeep en rundergal.Deze natuurlijke vlekverwijderaar wordt al sindsgrootmoederstijd gebruikt en is onovertroffen inwerking! Daarnaast is dit natuurproduct biologischafbreekbaar en daardoor een verantwoorde maniervan wassen!   GvR

Kunnen honden ruiken dat je bang voor ze bent?
Theoretisch is het mogelijk, want uit onderzoek blijktdat wij zelf ook angstzweet kunnen herkennen. Weruiken het niet bewust, maar we reageren er welop. Vrouwen die pads onder hun neus kregen metzweet van mannen die net een horrorfilm haddengezien, kregen een angstige gezichtsuitdrukking, alwaren ze zich daar totaal niet van bewust. Ook heeftmen met hersenscans kunnen aantonen dat onzehersenen anders reageren op het ruiken van sport-zweet dan op het ruiken van angstzweet, in hetlaatste geval worden bepaalde hersengebiedenactiever die te maken hebben met angst en mede-lijden. Het gaat hier vermoedelijk om de waarne-ming van feromonen, dat zijn stofjes waarmeedieren onderling communiceren en die signalengeven over bijvoorbeeld agressie en seksuele be-reidheid. Als wij zelf zo’n stof al (onbewust) kunnenruiken, dan zou een hond met zijn veel betere

reukvermogen dat op afstand al moeten kunnenwaarnemen. Er is alleen een probleem: dit soortferomooncommunicatie vindt volgens biologen al-leen plaats bij soorten onderling. Dat honden vaakop bange mensen reageren, heeft waarschijnlijkmeer te maken met de manier waarop angstigemensen zich gedragen: ze bewegen zich anders alsze bang zijn. En heel belangrijk: ze blijven een hondrecht in de ogen kijken. Voor honden is dat een tekenvan agressie. Een hond heeft eigenlijk geen redenom harder te gaan blaffen of grommen tegen eenangstig persoon, om deze achterna te zitten of aante vallen, want we zijn geen prooidieren voor eenhond. Maar bij iemand die hij als agressor ziet, isdat juist wel zinnig. Bron QuestBen Gelaudemans
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Ein wonder
Jao, ik vind ut gewoen echt ein wonder,heb zelde zoeë wat schoens gevonde,dat ein spinneweb zoeë geweldig moeijen tusse twieë buim is vast gebonde. En de dreudjes die komme dao sametot ein uniek patroeën nog gewaeve,maar ut meist bijzonder is dan ok waldat de spinne heej mij kunne laeve. Frans Theeuwen

Paarse heide
Door heel Nederland komen heidevelden voor, zelfsop de Waddeneilanden. Er zijn verschillende soortenheide in de diverse gebieden in ons land. Het soortwat voornamelijk voorkomt in De Maasduinen isstruikhei. Struikhei valt onder droge heide en groeitvaak samen met bochtige smele (grassoort) en di-verse korstmossen zoals rendiermos en bekertjes-mossoorten. Struiken zoals de brem en de jenever-bes zien we ook vaak samen met de heide. Heide isvooral belangrijk voor veel diersoorten. Te noemenzijn onder andere: Reptielen zoals de zandhagedis,hazelworm, gladde slang, ringslang en adder wor-den dikwijls in deze gebieden waargenomen.Amfibieën zoals heidekikkers, bruine kikkers enpadden. Insecten zoals de hoornaarroofvlieg,sluipwespen, zandbijen, mestkevers en vele soortensprinkhanen en vlinders. Zoogdieren zoals haas,

konijn, vos, vele soorten muizen en ree- en hertach-tigen uit naburige bosgebieden. Vogels zoals denachtzwaluw, roodborsttapuit en boompiepers zijnechte heidebroeders. Heide heeft zijn oorsprong inde middeleeuwen. In de loop der tijd heeft het veeldoorstaan en zijn er grote heidevelden beschermddoor Natuurmonumenten. Helaas verdwijnen doorstikstofoxiden, zwaveldioxide en ammoniak velesoorten korstmossen en mossen. Kortom: paarseheide, een eeuwenoud geschenk voor mens en dier,waar beide partijen tot op vandaag de dag nogsteeds van mogen genieten. Bron tekst: Maasduinen Courant, door Melanie vanden IJssel. GvR

Tour de France - 40 jaar geleden
We hadden er lang op moeten wachten, maar op 20juli 1980 was het zover: na Jan Janssen won JoopZoetemelk op die dag als tweede Nederlander deTour de France. Het succes werd helemaal compleetgemaakt door Hennie Kuiper, die tweede werd. Hetsucces kwam niet echt uit de lucht vallen: Joop wasimmers al zes keer tweede geworden.

Eén jaar voor zijn Tour-winst won hij ook al de Rondevan Spanje. In totaal nam Zoetemelk zestien keerdeel aan de Ronde van Frankrijk: hij reed al dierondes ook uit!  Bron: Gerarduskalender
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