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Oog voor Senioren

Welgemeend ‘pluimpje’ van een van onze leden
Nu het jubileum ‘60 jaar be-
staan van de KBO te Velden’
weer voorbij is, kunnen we te-
rugzien op een feestelijke, heel
geslaagde en gezellige middag.
Bestuur en vrijwilligers hebben
zich uitgesloofd om het ons zo
goed mogelijk naar de zin te
maken en daarin zijn ze bijzon-
der goed geslaagd.

Een woord van dank is hier wel op zijn plaats en ik
denk- als ik dit uitspreek- dat ik dit uit naam van
alle aanwezigen kan overbrengen. Wij kijken uit
naar een volgend jubileum of –ook goed- een
feestelijk gebeuren.
 
Voor nu- Bedankt!!
 
Mevrouw E. Allard - van den Eeden
 

Bedrag ‘Velden Samen Schoon' voor KBO

Reeds in een eerdere Nieuwsbrief is aangegeven dat
de KBO Velden een aanvraag heeft ingediend om in
aanmerking te komen voor een bedrag uit ‘Velden
Samen Schoon 2016’. Deze en nog drie andere
aanvragen zijn door een commissie beoordeeld. Op
zaterdag 15 oktober 2016 zijn na afloop van een
algemene schoonmaakronde door het dorp de di-
verse goedgekeurde bedragen kenbaar gemaakt.
De KBO Velden ontvangt een bedrag van €1.000,-.
Dit bedrag is goedgekeurd voor: “Het opstellen en
 

uitvoeren van een plan om informatie en voorlichting
aan de doelgroep KBO Velden te geven over hoe ze
lichamelijk en geestelijk fit kunnen blijven.” Op de
foto ontvangt Ger van Rensch van ons bestuur de
goedkeuring. Volledigheidshalve nog het volgende:
De aanvraag heeft direct te maken met het 100-ja-
rig bestaan dat IVO in 2017 viert. Een commissie
binnen IVO heeft ons bestuur gevraagd om een
middag te houden speciaal voor de senioren/oude-
ren in Velden. Deze middag wordt gehouden op
dinsdag 27 juni 2017. Deze middag – die nog verder
dient te worden uitgewerkt- willen we beginnen met
een informatief programma met betrekking tot het
fit blijven van senioren/ouderen. Na de pauze volgt
een leuk ontspanningsprogramma.
Het bedrag is alleen bedoeld voor het programma
vóór de pauze.
 
Tenslotte nog enige informatie op de vraag: Wat is
Velden Samen Schoon? Zoals u wellicht weet zijn er
diverse vrijwilligers die zwerfvuil opruimen in Vel-
den. Ook is er 2 keer per jaar een algemene
schoonmaakronde. Zelfs binnen onze KBO zijn er
enkele vrijwilligers – onder andere Henk Geelen en
ondergetekende - die dit vrijwel elke week doen.
Voor het schoonhouden van geheel Velden ontvangt
een commissie bestaande uit leden van de Dorps-
raad en ’t Gilde per jaar een bedrag van €1,- per
inwoner. Van tijd tot tijd kunnen Veldense partijen
een aanvraag indienen. Het initiatief moet ten goede
komen aan de dorpsbewoners en de leefbaarheid
van het dorp bevorderen.
                                                                    GvR
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Heel leuk diamanten jubileum van de KBO Velden
‘Een heel leuke middag’.
 
Deze opmerking krijgt het bestuur van de KBO
Velden na afloop van de jubileummiddag veelal te
horen van de 180 aanwezige leden in de BMV ‘De
Vilgaard’. De opzet van het bestuur is steeds ge-
weest om van het diamanten jubileum geen uitge-
breid feest, maar een bescheiden leuke middag voor
de leden te maken. Uit de vele positieve reacties
van de leden kunnen we zeker afleiden dat de
feestcommissie (Annie, Nardje, Marie-José en Bep)
daar ruimschoots in is geslaagd.
 
Bedankt, feestcommissie; en Bep, bedankt voor de
corsages.
 
Als op zaterdagmiddag 1 oktober 2016 de mensen
de feestelijk ingerichte zaal van de BMV betreden,
is er al gauw een plezierige sfeer te proeven. Be-
gonnen wordt met koffie en vlaai en een onderling
gezellig praatje. Onze voorzitter Ine Jacobs opent
met een kort welkomstwoord deze jubileummiddag.
Met de opmerking: ‘Is het niet passend dat het
vandaag Internationale Seniorendag is?’ begint Ine
haar toespraak. Bijzondere woorden van welkom
worden gericht aan Mevrouw Mooren (30 jaar be-
schermvrouw) Bêr Geelen en Piet Vosbeek (erevoor-
zitters). Verder geeft ze aan dat ze niet wil ingaan
op het ontstaan van de KBO en de activiteiten die
de vereniging voor de senioren/ouderen van Velden
allemaal doet. Een en ander heeft duidelijk in de
Nieuwsbrief en het weekblad ‘1Venlo’ gestaan.
Wel tipt ze even aan dat de KBO Velden dankzij
actieve ledenwerving (Frans) behoorlijk is gegroeid
en nog blijft groeien. Tenslotte bedankt zij alle be-
sturen en de vele vrijwilligers in het verleden -onder
andere de oprichters- en van nu, die van de KBO-
afdeling Velden een vereniging hebben gemaakt die
het nu is.
 
Daarna kondigt Jos Keijsers van de groep 60+ uit
Horst de Seniorentoneelgroep aan voor het eerste
optreden ’Laat de liefde op de boerderij’. Dit stuk
speelt zich af in de dertiger jaren van de vorige
eeuw. Petran de knecht heeft slechte heupen en
daarom komt een nieuwe knecht, Handrie, hem
vervangen. De 3 vrijgezelle dames Marie, Coba en
Gritje zijn benieuwd wie die knecht precies is en hoe
hij er uitziet. Na een korte pauze – het is inmiddels
3 maanden later- komt de knecht Handrie in dienst.
De vrijgezelle dames worden alle drie verliefd op de
nieuwe knecht. De ‘slotzusters’ van weleer veran-
deren in een korte tijd in de ‘zusters van liefde’. De
knecht Handrie geniet volop van alle aandacht die
dames hem schenken.
 
Even pauze en - gezellig- onder het genot van een
drankje en een hapje komt ‘Onkel Theodor’ de zaal
vermaken. Theo uit het buurtschap Offenbeek
brengt Duitse en Limburgerse volksliedjes en
Schlagers ten gehore. De meeste van zijn liedjes

zijn herkenbaar en kunnen worden meegezongen.
De mensen in de zaal doen ook goed mee als The-
odor nu en dan ‘schunkel’liedjes speelt of zingt.
 
Het is inmiddels 16.00 uur en tijd om met het 2e
optreden van de groep 60+ uit Horst te beginnen.
 
Overigens: Deze toneelgroep repeteert elke vrijdag-
middag. Het is zeker knap te noemen dat de 87-ja-
rige regisseuse nog volop de haar toebedeelde
rollen speelt.
 
De titel van het 2e optreden is ‘Efkes bejproate’ en
speelt zich af op een terras in het centrum – zeg
maar- van Horst. Kastelein Thei zorgt op het terras
voor de bediening. Wim zit al reeds op het terras en
krijgt gezelschap van Mien en Sjeng die van de
gymnastiekles afkomen. Al gauw komen er een
paar – bekakte – dames uit Den Haag bij zitten. De
dames maken onder andere de mestproblematiek
(Kurstjens) kenbaar en begrijpen helemaal niets van
het dialect dat aan de tafel wordt gesproken. Als na
een tijdje de dames uit Den Haag weer zijn vertrok-
ken, komen Door en Mart ook op het terras zitten.
Door is nogal een ‘haaibaai’ en Mart met zijn André
van Duin petje is een echte ‘sul’ die overal ‘ja en
amen’ op zegt. Als Door even gaat winkelen en Mart
de gelegenheid krijgt om de nodige borreltjes te
nuttigen, geven de andere gasten op het terras hem
de nodige tips. Als zijn vrouw Door terugkomt,
krijgen we ineens een bazige Mart te zien.
 
Na dit mooie optreden met veel vermaak voor de
mensen uit de zaal, verzorgt ‘Onkel Theodor’ weer
3 kwartiertjes zang en muziek. De tijd vliegt en
voordat we het weten, zit de leuke middag er al weer
op. Op het einde van deze middag dankt voorzitter
Ine de Toneelgroep 60+ uit Horst en ‘Onkel Theo-
door’ voor hun optreden.
 
Verder dankt Ine iedereen voor zijn/haar aanwezig-
heid. Extra dank richt ze aan iedereen die op welke
wijze dan ook zaakjes regelen voor onze vereniging.
Tenslotte maakt ze kenbaar dat er nog enkele leden
in de zaal aanwezig zijn die meer dan 30 jaar lid zijn
van de KBO Velden. Het zijn de heer Rothoff en
mevrouw Verbeek.
 
Na deze gezellige middag- met dank aan het perso-
neel van de BMV voor de goed geregelde bediening-
keren we weer huiswaarts en dit betekent ook het
einde van ons 60-jarig jubileum dat we gezellig
samen met onze leden mochten vieren.
 
GvR
 
Opmerking: Het is  jammer dat een 15-tal leden,
die zich voor dit feest wel hadden opgegeven zonder
afmelding niet aanwezig waren. De KBO heeft
hierdoor onnodig kosten moeten maken.
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Brief van “FRENSKE” v.d. Kwartelemerrt
Uit de “Kieskop” 3e jaargang num-
mer 1 van 1–5 December 1948
 
Liefe jongens !!!
 
Op de hei bei van de ven zein alle
ruitte kapot geknalt wand daar
hoorde ze snachs een groote rat en

toen sprong moeder van de ven uit bed en duuwde
de rat onder de bessem en toen kwam lies zeine
bertus met de kooleschop en toen jonges een harde
knal en de rat was kassa en alle ruitte op de hei
kassa en jullie moete voorlopig nog maar niet trug
koome in velde want ut is niks meer joeksig hier
wand nu is weer schoester hendriks plotseling
dootgegaan en ut was nog wel zoon goeie die gaf
me alteit een klotske voor een driever van te maake
en als ik tuis geen schoenriem meer kon vinde gaf
hei er mei alteit een nu is kroonenberg van de pos
ook plotseling ziek geworre en hafmans tei heef nu
ook al een tweelling en ze zegge dat hei dat ook niet
joeksig vint en dat zeg joepie van de koster ook en
roef koobus heef twee haase geschoote in een keer
maar ut duurde wel lank voor hei aangelegen hat
en berta van fried zeine maan heef een mant petat-
te opgeheeve en nu heef ze de ganse ruk verstoek
en koone jeu heef in vendele met zein paart de nek
gebrooke want hei viel dronder maar hei leef nu
weer en o jonges der zein dor tog weer een hoop
getrouwt deze week ook jet van adolf en frans van
peeters joep en joep kwam persies in de kerk toen
ze net getrouwt ware en gontje van kraanevelds

kuub en nu wil kraanevelds tuun ook met alle gewelt
trouwe maar hei heef nog geen meisje kunne jullie
der hem geen op zich stuure een beetje zwart is niet
erch maar niet te zwart zo een beetje als een knoep
selderie aan de buitekant en ze zegge dat de zin-
gende zusjes van vendele nu ook bei jullie koome
zinge daar geef ik niks om wand wei hebbe der zelf
twee in velde en dat zein de dogters van flinsenberg
sjeng van de koestraat die zinge nog veel beeter
maar ze zein niet zo egt want die zein heelemaal
niet geferfd op ut gesig en de haare aan de oogge
zein nog veel te lank en teejo van piet janse de
aannemer heef met zein mootor in teegele tege een
hont gereede is der gelukkig nog goet van af ge-
koome en teejo lig nu nog in ut ziekehuis met de
hersenschudding en jonges als jullie trugkoome
kunne jullie allemaal naar frankreik eemiegrere
wand pijeer van driesse graatje van genooij die gaat
er nu ook naar toe en die gaat alles voor jullie klaar
maake en jonges as jullie bei jullie een ouwe fort
teege koome dan moete jullie maar denke dat die
van pijeer van tummer wullem is wand die hadde
ze snags bei de blokhut gegap en toen heef de
pliessie ut ganse lant opgebelt voor de moordenaar
te vinde en toen vondde ze hem efkes daarna bei
smittei agter een hoop steene o wat een bak he
jonges maar de netste bak is dat is nou dat ik gouw
naar bet moet waar ik weer heel veel droom van
jullie en stuur jullie nu allemaal heel veel groete van
jullie eeeenig liefhebbende Frenske.    
                                                                  F.V.

Waarom wordt je haar grijs als je ouder wordt?
De kleur van je haar staat
van tevoren vast, het is
bepaald in je genen en
wordt veroorzaakt door
melanine. Melanine is een
pigment in de haarzakjes
van waaruit haren groei-

en. Melanine kent 2 types ‘feomelanine en eumela-
nine’. Rossig haar heb je als feomelanine de over-
hand heeft. Als je een overmaat aan eumelanine
hebt, kleurt je haar bruin tot zwart. Met weinig

eumelanine in je haarzakjes word je blond.
Pigment wordt gemaakt door cellen die melanocyten
heten. Op een gegeven moment gaan die cellen
steeds minder pigment produceren. Je haar kleurt
dan grijs en nog later wit (kleurloos). Het moment
waarop je grijs wordt, staat ook in de genen ge-
schreven. Bij sommige mensen duurt dat tientallen
jaren, bij andere kunnen de eerste grijze haren al
op 18-jarige leeftijd komen.
 
Ben Gelaudemans

De belangriekste weurd in os laeve zien?
1) De zes belangriekste weurd zien………Dich hebs
geliek ik waas fout.
 
2) De vief belangriekste weurd zien……..Wat vinds
dich dao van.
 
3) De veer belangriekste weurd zien……. Dat hebste
fijn gedaon.
 
4) De dreej belangriekste weurd zien…… As dich wils.

 
5) De twieë belangriekste weurd zien…….Dank dich.
 
6) Ut belangriekste waord is………………Weej.
 
7) En ut minste belangriekste waord is……IK.
 
 
Frans Theeuwen
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Katholieke Arbeidersbeweging (KAB)
 
Op de foto zien we het bestuur van de Katholieke
Arbeidersbeweging in 1962. Één van de oprichters,
Thei Lommen, is zojuist onderscheiden met de
pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.
Thei was in dat jaar 45 jaar lid, waarvan 42 jaar als
bestuurslid. Zittend aan tafel (v.l.n.r.): Hay Duijf
(van Graad), Johann Könisser, Thei Lommen, me-

vrouw Lommen, kapelaan Kiggen. Herkenbaar op
de foto is ook pastoor Linssen (staand). De KAB
werd in 1917 opgericht als RK Werkliedenbond. Het
was een vakbond, die tussen 1958 en 1966 ook
meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen. In
1965 veranderde de naam in NKV (Nederlands
Katholiek Vakverbond).
 
Pieter Duijf

Weet je nog van toen?

Velde 
Recepte vur de waffels oetwissele mit niejaor.
 
Is d’r nag sensasie gewes op de kermis beej de
viskraom?
 
’t Kersstukske vân de J.F.K. is naet mier weg te
dinke op de vinsterbank.
 
De kienger sjouwe daor ’t dörp mit niejaorszekskes.
 
Euro’s gaon verdaene beej de gerdenaers.
 
Oetgaon aafsloete mit eier bakke.
 
Effe belle: “Haet Swift de zoëvuuelste finale
gewónne?”
 
Vánaaf veer aor vreej baer in de Gildekamer.

Tobbe mit Sintermerte.
 
Wát is d’r toch mit de pomp gebeurd?
 
En golde broelef mit en serenaadje ván ós fanfaar.
 
Heej en dao nag is alderwets naobere make.
 
Halde ván Lomm.
 
Zoene jónge prins?
 
Carnaval?
 
Vastelaovend?
 
Nae!! Gekkemaondig!!!                 
                                                            Jan Arts
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Uit de bestuursvergadering van 5 oktober 2016
Frans Vousten meldt dat
hij 5 nieuwe leden heeft
ingeschreven.
 
Het 60-jarig jubileum van
de KBO Velden op zater-
dag 1 oktober 2016 is bij-
zonder goed geslaagd te
noemen. De reacties van

onze leden zijn zeer positief. Voor een paar kleine
puntjes is een volgende keer bijsturing nodig. De
commissie neemt dit in een volgend (feest) pro-
gramma mee.
 
Per 1 januari 2017 stoppen Wim en Truus met de
organisatie van het kienen. Voor het regelen van
het kienen heeft zich 1 nieuwe kandidaat gemeld
die na deze datum de organisatie wel mee wil op-
pakken. We zijn nog dringend op zoek naar 1 kan-
didaat en een reserve. Bestuur wil een dringend
beroep doen op onze leden. Het kan en mag ook
niet zo zijn dat -veelal oudere- leden hun activiteit
niet kunnen houden omdat er geen organisatie is.
 
Op verzoek van de gemeente Venlo heeft het be-
stuur een geheel nieuw subsidie aanvraag/overzicht
'Maatschappelijke participatie’ bij de gemeente in-
gediend. Naast de diverse activiteiten zijn in dit
duidelijke overzicht de vrijwilligersuren per activiteit

opgenomen. Het is nu afwachten of en hoeveel
subsidie de gemeente beschikbaar stelt.
 
Het (concept) jaarprogramma 2017 is in de verga-
dering vastgesteld. Voor 15 oktober 2016 worden
deze activiteiten met data opgenomen in de jaarka-
lender van de gezamenlijke  Dorpsraden.
 
Het bestuur van de KBO bekijkt in deze vergadering
aan welke verzoeken van derden voor het houden/-
presenteren van activiteiten voor de KBO wel of geen
toestemming wordt gegeven.
 
De KBO Velden heeft zich wederom voor Museum
Plus Bus ingeschreven. We moeten nu afwachten of
we weer worden uitgekozen voor een mooie, goed-
kope reis naar een museum. Opmerking: In 1e in-
stantie is de reis alleen bedoeld voor diegenen die
normaal niet zelfstandig een museum kunnen be-
zoeken.
 
In Nieuwsbrief 97 wordt aan de leden van de KBO
gevraagd mee te denken voor aanpassing van de
reisregeling voor de voor-en najaarsreis. Met deze
reacties gaat het bestuur en de reiscommissie aan
de slag om een nieuwe reisregeling vast te stellen.
 
GvR
 

Meedenken over aanpassingen reisregeling KBO Velden
Zoals u wellicht weet, organiseert de KBO Velden 2
keer per jaar een reis voor leden. Er is meestal
voldoende belangstelling voor de voor- en najaars-
reis om een gehele bus vol te krijgen. Soms –
vooral bij een dagtocht naar Duitsland of België-
geven zich meer leden op dan er in werkelijkheid
mee kunnen. Zijn het er zoveel dat we een 2e bus
vol krijgen dan hebben we geen probleem en boeken
we een 2e bus. Het komt nu en dan echter ook voor
dat 10 of 15 personen zich boven het maximum
opgeven. Om voor deze mensen een extra bus of
busje te regelen is te duur.
 
De reisregeling -die door het bestuur in het verleden
is vastgesteld en door de reiscommissie altijd wordt
gehanteerd- geeft aan dat de volgorde van aanmel-
ding wordt aangehouden. De mensen die zich op-
geven nadat het maximum (volle bus) is bereikt,
komen op een wachtlijst. Deze personen worden
opgebeld en gevraagd of zij nog belangstelling
hebben zodra zich iemand afmeldt. Verder geeft de
reisregeling nog aan dat een persoon maximaal 4

personen kan opgeven voor betreffende reis. Het
behoeft geen betoog dat de personen op de wacht-
lijst die zich- evenals diegenen die wel meekunnen-
ook netjes gehouden hebben aan het tijdstip van
opgave soms een beetje teleurgesteld zijn omdat
de volgorde van het aanmelden bepalend is.
 
Onlangs bij de najaarseis naar Boppard en de Vul-
kaan- Eifel (Duitsland) heeft zich genoemde situatie
ook voorgedaan. Totaal kwamen bij deze reis 12
personen op de wachtlijst te staan.
 
Het bestuur gaat samen met de reiscommissie
binnenkort bekijken welke regeling beter aansluit
om genoemde teleurstellingen te voorkomen.
 
Hebt u suggesties waar het bestuur en de reiscom-
missie mee verder kunnen, mail of bel dan met ie-
mand van het bestuur of de reiscommissie.
 
GvR
 

"Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment; als je iets
fout ziet, bied dan je hulp aan."
                                                                                                                             Nelson Mandela
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Etsen van glas

Het etsen van glas is een techniek wat vroeger vrij
veel werd toegepast. Ook tegenwoordig zie je nog
bepaalde panden waarin geëtst glas is toegepast.
Op de foto bij dit artikel  ziet u een weerkaatsing
van een geëtste ruit tegen de achtergrond van een
boom. Deze ets is gemaakt door Glaskunstatelier
Flos uit Tegelen/Steyl. De foto is gemaakt ‘ergens’
in Velden. Als u de foto goed bekijkt, vindt u zeker
aanknopingspunten in welk pand deze ets thuis-
hoort. Lukt het u niet om dit achterhalen en wilt u
het toch graag weten, dan rest niets anders om deze
even te voet of met de fiets op te zoeken.
Is er iemand die een ander leuk object weet voor
de volgende Nieuwsbrief meldt dit dan even  aan
Ger van Rensch: ghrenschv@kpnplanet.nl of
077-4721797.                                             GvR

Activiteiten in nov. en dec.

1 november Fietsmiddag
2 november Bestuursvergadering
2 november Kienmiddag
15 november Fietsmiddag
16 november Kienmiddag
26 november Sintendrismatinee
6 december Nestor/Nieuwsbrief
6 december Fietsmiddag
7 december Bestuursvergadering
7 december Kienmiddag
20 december Kerstviering
21 december Kienmiddag

Bepaalde activiteiten zoals gymnastiek, linedance,
biljarten etc. vinden wekelijks op vaste tijden in BMV
‘De Vilgaard’ plaats. In onderstaand overzicht de
data van de overige activiteiten voor de maanden
november en december 2016 weergegeven.
 

Creatieve mensen hebben
geen rommel liggen!
Creatieve mensen hebben
overal ideeën liggen!

BredeBieb Venlo zoekt vrijwilligers die willen voorlezen
Naast het uitlenen van boeken is de BredeBieb Venlo
ook heel actief op scholen en in buurten en wijken.
Voor het project ‘voorlezen aan ouderen’ worden
enthousiaste vrijwilligers gezocht die het leuk vin-
den om verhalen te vertellen.
Lijkt het u leuk en interessant om voor te lezen aan
ouderen in woonzorgcomplexen en verzorgingshui-
zen? Dan is de BredeBieb Venlo op zoek naar u. Door
te luisteren naar verhalen worden ouderen namelijk
gestimuleerd om hun eigen verhaal te vertellen. Het
samen beleven van verhalen zorgt voor een posi-
tieve saamhorigheid. Connie de Beukelaer, Consu-
lent Ouderen: “Sommige ouderen aan wie u gaat

voorlezen kunnen een lichte vorm van dementie
hebben. Voordat u als vrijwilliger gaat voorlezen,
volgt u eerst een cursus waarin u leert om ouderen
actief bij het verhaal te betrekken en om ouderen
te stimuleren hun eigen verhaal te vertellen. Samen
met andere vrijwilligers die voorlezen aan ouderen
wisselen jullie ervaringen met elkaar uit binnen de
voorleesgroep.” Hebt u affiniteit met ouderen én
vertelt u graag verhalen meldt u dan aan bij Connie
de Beukelaer via: cdbeukelaer@bibliotheekvenlo.nl
of 06-36259101. In onderling overleg wordt geke-
ken naar de tijdsinvestering en worden afspraken
gemaakt.
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Op zien Veldes plat
Peter geit beej ziene vriend Karel op bezeuk. As
haen achterum den tuin in geit, kumpt dao eine
Belgische herder op um aafgevleege. Wach is efkes,
zaet Peter taege ziene vriend Karel, biet daen hond
van dich mich? Nae dae biet echt neet, zag Karel
maar haen haaj zich nog neet umgedreid of daen
herder beet um flink in zien bein. Maar jaong, zag
Peter, en dich maar zegge as dat diene hond neet
duit biete! Miene hond dae biet echt neet, zag Karel
waer. Maar dan moste is kieke wao daen herder
mich gebeete haet, zag Peter en de kos zeen as dat
um dat pien deej. Dat klopt, zag Karel waer, maar
daen herder dat is miene hond neet, dae is van ozze
buurman.                        
 

Eine Veldense mins deende ein klacht in beej de
rechtbank um dat ziene buurman um veur ein nijl-
paerd had oetgescholde. Hoelang is dat geleden dat
hij u heeft uitgescholden voor een nijlpaard, zag dae
rechter?  Nou, zag dae Veldense man, zeker kan ik
ut neet zegge maar ik geluif dat ut minstens tieën
jaor geleeje is dat haen mich stond oet te schelde.
Maar waarom komt u er nu pas mee voor de dag,
vroog dae rechter nieuwsgierig? Dat kumpt umdat
ik deze zoomer in den dierentuin waas en dao heb
ik veur den ierste kier in mien laeve gezeen wie ein
nijlpaerd er oetzuut, zag dae Veldense mins.
 
Frans Theeuwen
 


