
Nieuwsbrief KBO Velden

Erespeld KBO voor Frans Vousten

 Op het einde van de Algemene Ledenvergaderingop dinsdag 10 maart jl. is aan Frans Vousten dezilveren erespeld van de KBO-organisatie uitgereikt.Voor de uitreiking is Ger Timmermans, voorzittervan het regiobestuur Peel & Maas | Venlo, naarVelden gekomen. Frans heeft hard gewerkt endaarnaast veel vrijwilligerswerk gedaan. Al vanaf1990 lid van KBO Velden en in al die jaren op aller-lei fronten actief geweest en hij is dat nog steeds.Maar liefst 12 jaar -van 2000 tot 2012- was hijbestuurslid van KBO Velden, waarvan 10 jaar alsvicevoorzitter. Bijzonder is dat hij al snel oog hadvoor het belang van nieuwe leden. Inmiddels onge-veer 25 jaar informeert hij mensen over de KBO enprobeert hen te interesseren voor het lidmaatschapvan de vereniging. Heel wat Veldenaren zijn op dezemanier -via Frans dus- lid geworden. Om een indruk

te geven van de betekenis van dat werk: in 2010telde KBO Velden ongeveer 250 leden. Nu zijn we10 jaar verder en zijn er 450 leden. Als we rekeninghouden met een ledenafname door natuurlijk ver-loop (vertrek, overlijden) van circa 200 leden in 10jaar tijd is dat een prestatie van formaat. Zo heefthij in het afgelopen jaar nog 21 nieuwe leden ge-worven. Tegen de landelijke trend in is Frans doorzijn wervingsactiviteiten erin geslaagd om het le-denaantal van onze vereniging juist op te krikken.Na zijn bestuurslidmaatschap heeft hij zich nog meertoegelegd op het werven van nieuwe leden. Als in-middels 90-jarige gaat hij nu met dit werk stoppen.Frans heeft ook lange tijd het KBO-PCOB Magazineen de Nieuwsbrief bij de leden bezorgd. Hiermee ishij al eerder gestopt. Wel blijft hij actief als lid vande Felicitatiedienst en als coördinator van hetkoersballen. Nooit is er vergeefs een beroep op Fransgedaan. Uniek is het om op zo’n veelzijdige manierbij te dragen aan KBO Velden. Na de toespraak vanGer Timmermans speldt deze hem de zilverenerespeld op en krijgt hij de bijbehorende oorkondeuitgereikt. Een cadeau van onze vereniging en eenwelverdiend boeket voor zijn vrouw Annie metaansluitend een ‘lang zal hij leven’ door alle aanwe-zigen maken de hulde compleet. Frans dankt voorde warme woorden en de waardering en voegtdaaraan toe dit alles met veel plezier te hebbengedaan. Frans: van harte proficiat!                                                                  HL
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Algemene Ledenvergadering 10 maart 2020

Een Algemene Ledenvergadering is een goed mo-ment voor bestuur en leden om terug te blikken ophet afgelopen jaar, maar ook om vooruit te kijkennaar de toekomst. We kunnen met elkaar vaststel-len dat KBO Velden een gezonde, krachtige enveelzijdige vereniging is met een groot scala vanactiviteiten voor alle leden. Op dinsdagmiddag 10 maart jl. zijn 84 KBO-ledennaar Café Het Wapen van Velden gekomen om deelte nemen aan de jaarlijkse Ledenvergadering.Voorzitter Ine Jacobs heet iedereen van harte wel-kom. Het doet haar goed om na een lastige periodevan enkele maanden met diverse heupoperaties,herstel en het begin van de revalidatie, weer aan-wezig te zijn. Ze dankt voor alle belangstelling,kaarten, berichtjes en goede wensen op welkemanier dan ook. Daarmee is haar een hart onder deriem gestoken. LedenVoor KBO Velden is 2019 een goed jaar geweest.Als vereniging zijn we verder gegroeid naar inmid-dels 458 leden. Ondanks dat we 18 leden hebbenverloren, waarvan 10 door vertrek en 8 door over-lijden. De overleden leden worden met naam ge-noemd en tot hun gedachtenis wordt een minuutstilte gehouden.

ActiviteitenVervolgens wordt de agenda ter hand genomen enhet verslag van de vorige jaarvergadering behan-deld. Dit verslag, opgesteld door secretaris Marie-José Peters wordt algemeen goedgekeurd. Dat geldtook voor het eveneens door Marie-José samenge-stelde jaaroverzicht. Veel activiteiten zijn in hetafgelopen jaar gehouden. Of het nu gym, biljarten,koersballen of line dance is -om er maar een paarte noemen- al deze activiteiten voorzien duidelijk ineen behoefte. Ook de themamiddagen, de jaarlijksereis, toneel- en muziekmiddagen trekken volopbelangstelling. Dank aan alle medewerkers envrijwilligers die hebben bijgedragen aan het waarmaken van al deze activiteiten. Financieel gezondOok in financieel opzicht is KBO Velden een gezon-de vereniging. Baten en lasten waren nagenoeggelijk aan elkaar in 2019. Het uitgangspunt is datal onze activiteiten in principe kostendekkendmoeten zijn en dat is gelukt. Eventuele overschottenkomen ten goede aan de reserve voor de betreffen-de activiteit. Bij de activiteiten Meer Bewegen voorOuderen is in de loop van de tijd een relatief hogereserve ontstaan. Om deze reserve terug te brengentot een voldoende peil is de contributie tijdelijkverlaagd tot € 90,- (korting € 30,-). Daarmee lopen
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we in op de reserve en geven het niet noodzakelij-ke deel van de contributie terug aan de deelnemers.Indien dat nodig blijkt, wordt de contributie in detoekomst weer verhoogd. Bij het bespreken van de begroting worden vragengesteld over de hoogte van de reserves. Deze lijkenop het oog inderdaad hoog, maar voor het grootstedeel gaat het om bestemmingsreserves. Het vrijedeel kan waar mogelijk worden aangewend vooractiviteiten die ten goede komen aan alle leden /ouderen in Velden, zoals Sentiment in de Tent tij-dens de Dorpsfeesten en het Wuilus Seniorenmati-nee. Gezien de gunstige ervaringen in het afgelopenjaar is reeds besloten om dat in 2020 opnieuw tegaan doen. In het bestuur zal worden gekeken naarhoe om te gaan met onze reserves. Op advies van de kascontrolecommissie wordt depenningmeester decharge verleend. Albert Paulustreedt terug uit de commissie. Voor 2020 bestaatde commissie uit Maurits Stubenrouch en ArieKruijning. Als reserve meldt Mary Bosboom zich. Samenstelling BestuurAnnie van Heesch en Nardje Lenssen zijn aftredendna een zittingsperiode van 4 jaar. Zij zijn beschik-

baar voor een tweede termijn. Beiden wordenherkozen. Cor van der Zanden treedt af en is nietherkiesbaar. Hij is 12 jaar bestuurslid geweestwaarvan bijna 11 jaar als penningmeester. Een taakwaarvan hij zich uitstekend heeft gekweten. Dewoorden van dank voor zijn vele werk wordenvergezeld door een attentie die hem namens devereniging wordt aangeboden. Zijn taak als pen-ningmeester wordt overgenomen door Jan Keijers.Wel blijft Cor de ledenadministratie voor zijn reke-ning nemen. Hay Lucassen wordt gekozen als be-stuurslid na een jaar aspirant bestuurslidmaat-schap. Er is een vacature voor een (aspirant) bestuurslid,maar kandidaten hebben zich niet gemeld. Hetbestuur gaat bekijken of en op welke manier dezevacature kan worden ingevuld. De ingevulde vra-genbriefjes worden verder behandeld in het bestuur. Aan het slot van de vergadering krijgt Frans Voustende zilveren erespeld van de KBO-organisatie uitge-reikt.                                          HL

Mien Mam
De zon schient door de raamIk zeen ok de bleumkes bluienEn ut graas is prachtig greunKiek sommige sprietje gruien.         Deep denkend zak ik efkes wegDan denk ik aan mien vriendenAs eder sprietje d'r eine waasDat zoeël ik dan ok enig vinden.              

Ein sprietje stikt d'r baove oetDat wuurd dan ok oet verkaoreDat zoeël dan wal ut leefste zienMaar ut leefste bin ik verlaore.            Zeej waas echt de leefste in mien hartMien Mam ein vrouwke hieël apart. Frans Theeuwen 

Bezoek belevingscentrum Veiligheidsregio op 22 oktober
In Nieuwsbrief 128 vannovember 2019 werd alkort ingegaan op het be-levingscentrum 'Risk Fac-tory'. Dit project wordt ditjaar speciaal voor KBO-afdelingen door de Veiligheidsregio Limburg-Noord,in samenwerking met diverse partners, in de voor-malige Brandweerkazerne aan de Nijmeegseweg inVenlo gehouden. Partners zijn onder andere:Brandweer, Politie, Provincie, Veiligheidsregio, Ra-bobank, Radboudumc. Uitgebreid wordt toelichtinggegeven over de diverse scenario’s in het belevings-centrum. Het belevingscentrum omvat diverse na-gebouwde kamers en ruimten, waar tal van gevaar-lijke situaties zichtbaar zijn. Een deskundige geeftin elke kamer tekst en uitleg en de bezoekerskunnen en mogen ter plaatse mee beoordelen wateigenlijk anders zou moeten. In dit informatie- endoe-centrum staat uiteindelijk ‘Gezond en veiligouder worden’ centraal. 

Diverse KBO-afdelingen zijn al bij de Veiligheidsre-gio geweest en uit reacties die zijn binnengekomenbleek dat bezoek interessant en leerzaam is tenoemen. Het bestuur van de KBO Velden heeft onzeKBO-afdeling ook ingeschreven. De middag waar-voor is gekozen is donderdag 22 oktober 2020 vanaf14.00 uur. Met een extra bus (geregeld door de RiskFactory) worden de bezoekers naar de Veiligheids-regio gebracht en na afloop ook weer opgehaald. Dekosten bedragen € 12,50 per deelnemer. Elkedeelnemer betaalt  €7,50 en uit de kas wordt € 5,-per deelnemer bijgedragen. In de totale kosten zijnopgenomen: busvervoer, koffie/thee, wat lekkersen natuurlijk de beleving in de Risk Factory. Maxi-maal 50 KBO-leden kunnen deelnemen; het mini-mum aantal deelnemers is 30. Na de zomerperiodekomen we terug op deze interessante excursie enkunnen liefhebbers zich opgeven.Noteer alvast de datum en  tijd. Bestuur  KBO Velden 
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Brief van “Frenske" van de Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” 3e Jaargang num-mer 18, van 15 – 31 Augustus 1949 Liefe jongenszondagmorge heef de pliessie hieroveral voor de winkels moete staanwant meneer kapelaan hat gepreekdad de mense eers allemaal hunschult moete betale voor dad ze uitgaan en van dekerk uit werde de winkels drek plat gelope want diemoete tog zelf ok betalle maar die van bei ons neevehebbe nog nerges niks betaalt maar daar late we nueen egte biskop voor komme preeke en met veeldroefheit moet ik jullie ok nog zegge van donkerkarel dat ter van zein 4 op de school maar 3 zeinbleive zitte dus ut hat nog veel erger kunne zein héjonges maar die hebbe nu ok een nieje weg voor dedeur en daar worde ze erg moe op met lope en ojonges met vreugde kan ik jullie meededelen alsdadhier in velde niemant meer zat wort want wiel vanfried zeine maan heef de fleskes siesie uitgevondeen als je die drink wort je nooit meer zat en nu willeze voor hem een groot stantbeeld gaan oprichtemidde op de merret op de brantput jullie weet weljonges dat is die put die ze voor een paar jaar ge-bouwt hebbe voor 38 hondert gulde en 35 meterdiep voor water als der brant komp en nu heef de

brantweer geoevend en kwam der geen water meeruit want hei lig gans vol steene en de peut zeg dater ook nog en kapodde hont in lig en joepie van dekoster zeg dat hei ook nog heef hoore miejauwe duster zit ook nog een kat met jonge dus jullie ziet weljonges dat ter heel goet voor gezorgt is en as tervandaag of morge nu brant komp in ut dorp dan kanik jullie nog veel meer schreive en kitty van nellievan krommentuin die is fein agter aan de auto vanroelofs gaan hange van bruure lei naar bruure beeren toen spronk ineens draf en hat ze alleen maarbloeijende hersus en een been stont van regs naarlinks en een van links naar regs en anders niks enpijeerke van jan van pompe piet heef zondag middagtoen zein moeder naar ut lof was en zein vaader lagte slaape een hele dikke hoop bei zig tuis in utmostert glaasje gedaan die dag dat dat bei mekaarpasde en nu wens ik jullie weer allemaal ok vanjoepie van de koster weer heel veel grote groetevan jullie eeeeeeenig liefhebbende FRENSKE. F.V. P.S. In het verhaal van Frenske komt deze keer hetwoord de peut/paut voor. Welke Veldenaar weetwaar dit voor staat?Reactie naar: fvergeldt@ziggo.nl

Als je een baby een tatoeage zou geven, groeit die dan mee?
Voor zover we weten, is het in de praktijk nooitvoorgekomen, maar als je een baby een tatoeagezou geven, dan zal die meegroeien en vervagen, netals een tatoeage op de buik van een zwangerevrouw. Dat ziet eruit als het plaatje op een ballondie je opblaast, vertelt Liza Hamaway van DutchTattoo Shop. De kleur wordt vager en het plaatjevervormt; het pigment van de tatoeage zit ingekap-seld in bindweefselcellen in de lederhuid, als deze

cellen delen, verspreiden de inktdeeltjes zich overeen groter oppervlak waardoor de inkt verdunt. Ookals je niet meer groeit, vervaagt een tattoo op denduur en worden de randjes minder scherp. Een deelvan de inkt verdwijnt bijvoorbeeld als de cel waarinhet zich bevindt afsterft. Ook kan zonlicht de kleurenfletser doen worden.                   Ben Gelaudemans         Bron: Quest

KBO-reis afgelast
Gezien de actuele situatie hebben reiscommissie endagelijks bestuur besloten om de KBO-reis, diegepland stond voor 12 mei a.s. niet door te latengaan. Bij dit besluit heeft ook meegespeeld dat denabije toekomst ongewis is wat betreft de beper-kende maatregelen. De reiscommissie gaat t.z.t. demogelijkheden bekijken om deze reis op een andermoment alsnog te laten doorgaan. Wellicht kan hetnajaar een optie zijn. Aan de reisbestemming zalhet in ieder geval niet liggen, want die blijft demoeite waard.

Geluk
Het zit vaak in een vogel op een dak,die zit te fluitenof dat je bij het wandelen een mooie tak vindt buiten.
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Velden viert 75 jaar vrijheid
Velden 3 maart 2020. Het is op deze dag precies 75jaar geleden dat Amerikaanse troepen onder leidingvan hun commandant majoor James Kenneth Che-nault Velden hebben bevrijd. Om dit heugelijke feitin herinnering te houden, komen ‘de Amerikanen’speciaal voor deze gelegenheid met een colonnelegervoertuigen nog een keer terug naar Velden. 

Destijds waren maar een paar Veldenaren getuigevan de komst van de bevrijders in een verder ver-laten en verwoest dorp. Nu is het gezellig druk enstaan meer dan 200 schoolkinderen klaar om de ‘-bevrijders’ feestelijk te verwelkomen. Dat gebeurtop het terrein bij Basisschool De Startbaan en BMVDe Vilgaard. Naast de schooljeugd is er de nodigepublieke belangstelling. Velden, Lomm, Arcen enWellerlooi zijn de laatste Limburgse plaatsen die zijnbevrijd. De viering in Velden is dan ook een van delaatste ‘halteplaatsen’ in de provincie-brede herden-king van 75 jaar bevrijding die in september 2019in Mesch is begonnen. In de morgenuren hebben de kinderen hun idee overvrijheid al kunnen opschrijven op een lang lint(White Flag). Nu zwaaien zij uitbundig met Neder-landse en Amerikaanse vlaggetjes als de colonnemet militaire voertuigen van Santa Fé het terrein oprijdt. De ‘majoor’ is blij Velden weer terug te zien.Hij heeft een verrassing meegebracht: een zoge-naamd ‘teruggevonden’ toestel dat in de oorlogdiende als schijnvliegtuig op het schijnvliegveld inSchandelo: “De Veldense school heet immers ‘DeStartbaan’ en dan is een speelvliegtuig voor de jeugdeen toepasselijk cadeau”, aldus de uitleg van ‘Che-nault’. Hij overhandigt het in camouflagenettengehulde speeltoestel, dat op een aanhanger is ge-plaatst, aan basisschooldirecteur John Vullings. Hetkrijgt later een plaats op het terrein.
Aansluitend vertelt historicus Gerrit van der Vorstover het trieste lot van de twee in Velden onderge-

doken Joodse meisjes. Na verraad zijn ze opgepakten meegenomen bij hun onderduikadressen enomgekomen in Auschwitz. Illustrator Marco Jeuris-sen werkte dit aangrijpende gebeuren uit tot eenbeeldverhaal voor de schooljeugd. Het verhaalwordt symbolisch overgedragen aan de school. Dan onthullen gouverneur Theo Bovens en locobur-gemeester Marij Pollux samen met schoolkinderenhet informatiebord, dat in hoofdlijn het verhaal vanVelden in de Tweede Wereldoorlog vertelt.Bovensgaat in zijn toespraak in op de betekenis en hetbelang van vrijheid en verbroedering. 

 Hij verwijst daarbij naar de herhaling van de eva-cuatietocht op 19 januari en de verbroedering metStraelen -zelf ook zwaar getroffen in de oorlog- diegauw genoeg na de bevrijding vorm heeft gekregenin contacten tussen verenigingen over en weer.Intussen wordt er op vele manieren samengewerkt.Het is dan ook mooi dat burgemeester Linssen vanStraelen bij deze viering aanwezig is. Net als 75 jaar geleden is een zogenaamd ‘restcen-ter’ ingericht, nu in de vorm van legertenten. Onderhet genot van erwtensoep met brood wordt er na-gepraat. Santa Fé heeft voor de kinderen een ver-rassing meegebracht. In de stijl van toen worden zegetrakteerd op chocoladerepen, sigaretten (vanchocola!) en cola. Destijds zijn de Amerikaansesoldaten met hun voertuigen vier dagen in Veldengebleven om een paar dagen bij te komen van hetwerk in oorlogsomstandigheden. Vandaar de naam‘restcenter'. Deze keer blijven ze niet zo lang: SantaFé heeft nog meer verplichtingen op het programmastaan: Arcen wacht nog op een bezoek, nadat de‘troepen’ ‘s morgens al Wellerlooi hebben aange-daan.   Stichting Veldense Volkscultuur organiseerde dezeviering in samenwerking met Basisschool De Start-baan en met medewerking van een aantal instantiesen vrijwilligers.   aanbieding beeldverhaal Joodse meisjes
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Maatregelen in verband met het coronavirus
Via de media ontvangt u heel veel informatie over dit onderwerp. In deze en de volgende Nieuwsbrievennemen we daarom geen extra informatie op. De maatregelen die door het bestuur voor onze ledenworden genomen, kunt u lezen in de KBO-mail en het 'Klokje’.                                                                                                                      Bestuur KBO Velden

Keuzestress: De angst om het verkeerde te kiezen
In het gezondheidsmagazine‘+ gezond’ las ik een artikelover keuzestress. Onderstaandeen korte samenvatting overdit thema. We worden de heledag door voor keuzes gesteld.We wikken en wegen wat af,bang het verkeerde te kiezen. Die keuzestressmaakt je besluitelozer en ook nog eens ongelukki-ger. Maar er is een manier om eraan te ontkomen. Hoe hoog leg je de lat?In de psychologie kennen we satisficers enmaximizers. Satificers gaan voor ‘goed genoeg’. Zehebben een aantal criteria waaraan hun keuze moetvoldoen en daar leggen ze de lat neer. Vervolgenskiezen ze een optie die boven de lat uitstijgt en zijndaar tevreden mee. Daardoor verspillen ze weinigtijd aan het keuzeproces en zijn gelukkiger met deuitkomst. Maximizers daarentegen, leggen de lattegen het plafond. Zij nemen misschien ’betere’beslissingen, maar ze zijn er uiteindelijk mindertevreden mee. Het ultieme doel is onmogelijk tebereiken (je kunt nooit alle opties vergelijkenvoordat je beslist). Bovendien blijven ze achterafalle opties vergelijken en blijven twijfelen of ze welde juiste keuze hebben gemaakt. Iedereen heeft een maximizer en een satisficer inzich. Je zult qua karakter naar een van de tweeneigen, maar de kunst is te beseffen welke van detwee persoonlijkheidskenmerken je het beste kuntinzetten. Haal de maximizer in jezelf naar boven alsje een nieuwe woning zoekt of moet beslissen overde zorg van een familielid. 

Bekijk de verschillende mogelijkheden en neem erde tijd voor. Maar in andere gevallen (zoals eenproduct kopen, of een zorgverzekeraar kiezen) ishet beter om te luisteren naar de satisficer in jezelfen te gaan voor ‘goed genoeg’. Arne Roefs hoofd-docent van de Universiteit Gent geeft een aantal tipsvoor het doorhakken van de knoop. ‘Durf prioriteitente stellen en beperk je keuzemogelijkheden bewust.Wil je bijvoorbeeld uren steken in het vinden vanhet perfecte restaurant als je de tijd ook kuntspenderen aan het hebben van een goed gesprekmet je geliefde in een restaurant dat goed genoegis? En spreek met jezelf af dat je in twee winkelsgaat kijken voor een nieuwe jas in plaats van dat jeeen hele middag gaat shoppen.' Kiezen in 3 stappen. 1. Vraag je af of je keuze BELANGRIJK is. 2. Is het antwoord NEE:- Steek er dan weinig tijd in.- Durf eens iets anders te proberen.- Laat het zo snel mogelijk los. 3. Is het antwoord JA:- Stel de criteria op waaraan je keuze moet voldoen.  Zo leg je vast wat voor jou goed genoeg is.- Beperk je zoekmogelijkheden.- Zoek door tot je vindt wat voldoet aan je criteria. Bron: gezondheidsmagazine ‘+ gezond’,nr. 4 van augustus 2019 GvR

Uit de bestuursvergadering van 4 maart 2020
Na afwezig te zijn ge-weest bij de laatste 4bestuursvergaderingenis voorzitter Ine Jacobsweer aanwezig. Devergadering wordt ge-leid door vicevoorzit-ter Kees van Overveld. Als invulling van dethemamiddag in juni is -zoals in de vorige Nieuws-brief is aangekondigd- gekozen voor een bezoek aankasteel Keverberg in Kessel. Het kasteel is echterniet toegankelijk op dinsdag 23 juni. Daarom zaldeze excursie op donderdag 25 juni a.s. wordengehouden. 

Het bezoek aan de Risk Factory voor KBO-leden zalzijn op donderdagmiddag 22 oktober a.s. Maximaalkunnen 50 KBO-leden hieraan deelnemen, maartenminste 30 deelnemers zijn nodig om dit program-ma te laten doorgaan. Nadere informatie volgt viade Nieuwsbrief. Cor van der Zanden treedt af als bestuurslid enpenningmeester. Het penningmeesterschap wordtovergenomen door Jan Keijers. Wel blijft Cor deledenadministratie verzorgen. De voor dit werknoodzakelijke informatie-uitwisseling over mutatiesis onderling geregeld. Ook is Cor beschikbaar alsreserve penningmeester. HL 
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Koersballen bij de KBO leuk en ontspannen

Op vrijdag 6 maart 2020 neem ik de moeite om inde Rozenhof onze KBO-koersballers een uurtje tevolgen en met toestemming een aantal foto’s temaken. Direct na binnenkomst krijg ik van Jo, Mariaen enkele andere koersballers tekst en uitleg overhet spel. Totaal spelen vandaag 11 spelers/speel-sters. Maria en Frans hebben de wedstrijdleiding,maar spelen de wedstrijd ook mee. Enkele vastespelers zijn vandaag afwezig en Jo en Maurits volgenhet spel vanaf de zijkant. In het begin wordt ergeloot ‘wie bij wie is’. Er worden 5 teams van 2spelers gevormd en omdat er sprake is van eenoneven aantal speelt Piet voor ‘dubbel’. Ieder teamkrijgt een eigen nummer. Om en om spelen de teamstegen elkaar en de scores worden door de wedstrijd-leiding keurig bijgehouden. Eerst wordt het kleineballetje (‘de Jack’ of ‘Budje’) in het eindvak van degroene viltmat gegooid. Daarna begint het werke-lijke spel. De bedoeling is om de bal zo dicht moge-lijk bij het ‘Budje’ te krijgen. Overigens is dat bestmoeilijk, want het zwaartepunt van de gele en

zwarte ballen ligt iets naast het midden. Daardoorbeschrijven de ballen, die elk zo’n 750 gram, wegenaltijd een kromme koers en gaan dikwijls links ofrechts naast de kleine bal. Als iedereen heeft ge-gooid, volgt de telling van de punten. Tussentijdswordt de tijd genomen voor koffie en een praatje.Na de pauze gaat de wedstrijd verder. Rond 16.15uur is de finale. Uiteindelijk wint Piet, die vandaagvoor ‘dubbel’ speelt, de wedstrijd. Al met al is de sfeer heel gezellig. Het spelletje isvoor iedereen goed te doen, maar is volgens mijniet zo gemakkelijk als het lijkt. De bal ‘koerst’namelijk niet altijd zoals de speler/speelster voorogen heeft. Hebt u tijd of zin om ook speler/ speel-ster te worden of gewoon even voor proef te pro-beren, geef het dan door aan Frans Vousten of gavrijdagmiddag gewoon eens kijken.  GvR
Veurjaor
Ás se de kievit wer huurs raope,de zwalme schaere daor de lóch,de bullemerk wer huurs schrieëwe,de melder bouwt aan ziene bóch,de heivink flöt zien laefdesliedje,de putter zingk hárd mit um mei, 

de lieëwerik geit hoeëg de lóch in,d’n buizerd zweeft bouve de hei.De neteur die geit verjónge,de winter schuuf wer aan de kant,zuug de linte in óg lónge,want dae is wer in `t land.              Jan Arts 2009 
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