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Oog voor Senioren

Wederom mooie actie 'Goede Doel' Jan Linders 

 
Ook nu hebben de supermarktmanager van Jan
Linders Velden, de organisatie van de KBO Velden
en de diverse vrijwilligers die aan de actie 'Verkoop

snoeptomaat' hebben meegewerkt, een en ander
goed geregeld. Door KBO-leden of andere liefheb-
bers zijn heel veel emmertjes snoeptomaten ge-
kocht. Van elk emmertje gaat € 0,55 naar het Goede
Doel. De opbrengst wordt ingezet voor het houden
van activiteiten voor senioren/ouderen van de KBO
Velden. Waarom dit bedrag? Het bedrag is vastge-
steld door de directie van Jan Linders Supermarkten
vanwege hun 55-jarig bestaan dit jaar.
 
Er zijn tijdens de actiedagen in oktober 285 emmer-
tjes snoeptomaten verkocht. Dit heeft voor de KBO
Velden het bedrag van € 156,75 opgeleverd.
 
Dank aan: de manager en directie van supermarkt
Jan Linders, de diverse vrijwilligers en natuurlijk ook
de mensen die de emmertjes snoeptomaten hebben
gekocht.     
       
 
GvR

Workshop ‘kerststukje maken'. Iets voor u?

 
Vorig jaar hebben een 25-tal KBO-leden, onder
leiding van Nellie Geurts en haar collega Jacqueline,
kerststukjes gemaakt. Na afloop vond iedereen het
prachtig om met een heel mooi kerststukje -zelf
gemaakt met een beetje hulp- mee naar huis te

mogen nemen. Toen hebben diverse dames voor-
gesteld om zeker vervolg te geven aan deze activi-
teit. Aan dit verzoek wordt heel graag voldaan.
 
Op dinsdag 11 december 2018 om 14.00 uur is er
weer de mogelijkheid om een kerststukje te maken
in (een halve zaal van) de Brede Maatschappelijke
Voorziening De Vilgaard. Deze keer is het Janneke
Gooren, die de workshop zal verzorgen.
 
In het Klokje heeft reeds een berichtje gestaan waar
en wanneer u zich op kunt geven en wat de kosten
zijn voor deze kerstactiviteit. Hebt u het berichtje
in het Klokje gemist of bent u vergeten om u op te
geven, bel dan gerust nog even met de contactper-
soon namens KBO Velden: Annie van Heesch, tele-
foon 077-4722203.
 
 
N.L. / GvR
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Jan Linders en de acties ‘Goede Doel’
Deze maand nog, dan zit de Actie ‘Goede Doel’ Jan
Linders erop. In de Nieuwsbrieven van dit jaar
hebben we u op de hoogte gehouden van de diver-
se acties en bijzonderheden van dit ‘Goede Doel’.
Op het eind van het jaar wordt door de supermarkt-
manager de balans opgemaakt. Totaal zijn er dan
8 acties gehouden. Heel mooi is zeker dat het Jan
Linders Fonds de KBO Velden dit jaar heeft uitge-
kozen. De ene activiteit slaagt wat beter dan de
andere, maar volgens het opgemaakte contract
wordt de opbrengst van de 5 beste activiteiten
verdubbeld tot een bedrag van maximaal € 500,-
per activiteit. Dus het is nog even afwachten wat
een en ander de KBO Velden oplevert. De KBO zet
dit bedrag vervolgens in voor het houden van diver-
se activiteiten voor ouderen.
 
Momenteel beschikt Jan Linders Supermarkten over
ruim 60 vestigingen in het zuidoosten van Neder-
land. Het servicekantoor en distributiecentrum zijn
beide gevestigd op het industrieterrein ‘De Flam-
mert’ in Nieuw-Bergen, Noord-Limburg. De 1e su-
permarkt werd in 1963 door Jan Linders zelf opge-
richt. Daarom is het misschien interessant om iets
te vertellen hoe het allemaal in die jaren is begon-
nen, wie Jan Linders eigenlijk precies was, en hoe
het -globaal- verder is gegaan.
 
Geschiedenis 
Johannes Jacobus (Jan) Linders, geboren in Gennep
op 19 februari 1930, was een Nederlandse zaken-
man, en de grondlegger van de gelijknamige super-
marktketen.
 

Jarenlang was hij wet-
houder in Gennep. Jan
Linders, getrouwd met
Cato Ponjee, begon in
1954 als zelfstandig melk-
venter in de omgeving
van Gennep. Toen wo-
nende in Ottersum, met
woonhuis annex zuivel-

winkeltje, ging Linders met kar en pony (later de
driewielige Tempo Hanseat) huis-aan-huis. In 1958
verhuisde het gezin naar Gennep in de Steendaler-
straat, waar de ‘Klimop’ -bedieningswinkel in le-
vensmiddelen- werd geopend. Van hieruit werd ook
de melkwijk bediend. Toen Dirk van den Broek de
eerste supermarkt in Nederland opende en even
later ook Jac Hermans met een vergelijkbare winkel
begon, werd Jan Linders geïnspireerd. In 1963 nam
Jan Linders uiteindelijk ook de gok.
 
 
 
 

Hij deed zijn melkwijk van de hand en wijdde zich
aan de opening van een supermarkt van ruim 300
vierkante meter in een voormalige smederij annex
machinefabriekje aan de Zandstraat in Gennep. De
eerste (zelfbedienings)supermarkt in de regio, ge-
naamd J-Markt Klimop, was geboren. De winkel
werd een succes en Jan Linders heeft later altijd
kenbaar gemaakt dat op deze plaats de basis is
gelegd van de Jan Linders Supermarkten. In 1972
opende Linders, na zijn aftreden als wethouder, een
tweede supermarkt in Venray. In 1974 volgden
Venlo en Grubbenvorst. In Velden startte in 1980
de Jan Linders Supermarkt aan de J. Verschuren-
singel. ‘Jan Linders’ groeide uit tot een keten van
supermarkten in het zuidoosten van Nederland. In
1995 nam Linders' zoon Leo het bedrijf van zijn
vader over. Sindsdien is hij algemeen directeur van
het bedrijf. De overname van de aandelen van Jan
Linders bv vond plaats in 1999. Jan Linders overleed
vijf jaar later, op 6 augustus 2004.
 

 
Winkel in Gennep en driewielige Tempo Hanseat.
 
Stichting Jan Linders Fonds
In 2013 bestond de supermarktketen vijftig jaar.
Op 15 mei 2013 werd er een nieuwe supermarkt
aan het Jan Lindersplein in Gennep geopend. Deze
locatie ligt dicht bij de plek waar Jan Linders zijn
allereerste supermarkt opende. In het kader van het
50-jarig jubileum werd de stichting Jan Linders
Fonds opgericht, een zelfstandig fonds dat meer dan
60 lokale doelen ondersteunt. Alle supermarkten,
het servicekantoor en het distributiecentrum heb-
ben ieder een eigen lokaal doel.
 
Bron tekst en foto’s Jan Linders (Wikipedia)
 
 
GvR
 

Leefde
Ik kán naet zegge wát ik veul,
nae, ik heb ut ok naet oetgelag
toch wets dich wát ik bedoelde,
jao ut stil zien haet ut al gezag.
 

Ás ik dich kus en de leefde gaef,
in bliejheid már ok in treurnis,
de leefde is pas echte leefde,
ás die in stille taal gevónde is.       Frans Theeuwen
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Nieuwjaarsbijeenkomst KBO Velden  
Op woensdag 2 januari van 14.00 - 17.00 uur
houdt onze KBO voor de leden haar jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst in de BMV De Vilgaard. Tij-
dens een gezellig samenzijn en onder het genot van
een kopje koffie, een hapje en een drankje willen

we samen met u terugblikken op het oude jaar en
het nieuwe welkom heten. Wij nodigen u allen van
harte uit en hopen deze middag vele leden te mogen
begroeten.
 

Oplossing rekensom Nieuwsbrief 117

  3 koeien á € 15,- per stuk = €  45,-
41 varkens á € 1,- per stuk = €  41,-
56 kippen á € 0,25 per stuk = €  14,-

100 dieren      € 100,-

De opdracht van de boer aan
de knecht was: 100 stuks vee
kopen voor € 100,-. Van elk
dier moest hij er minimaal 1
kopen. Een koe kost € 15,- per

stuk, een varken € 1,- per stuk en een kip € 0,25
per stuk. De knecht heeft een hele tijd gepuzzeld
en uiteindelijk heeft hij de oplossing gevonden.

En wel als volgt:

 

Geen vermelding van KBO-activiteiten in Kalender 2019
In de Kalender Arcen-Lomm-Velden staan per week
de activiteiten van de verenigingen op datum ver-
meld. Handig en overzichtelijk. Zo ook die van KBO
Velden, zelfs tot en met de data van de bestuurs-
vergaderingen. In de kalender voor 2019, die eind
dit jaar zal worden bezorgd, zullen de activiteiten
van de KBO echter niet zijn opgenomen.
De Kalender Arcen-Lomm-Velden wordt sinds de
opheffing van de Gemeente Arcen & Velden uitge-
geven op initiatief van de gezamenlijke Dorpsraden
van Arcen, Lomm en Velden. Voor de voorbereiding
en productie van deze kalender hebben de Dorps-
raden het bedrijf FMR-Producties - LokaalTotaal in
Den Helder ingeschakeld. Zij hebben ook de kalen-
der van 2018 gemaakt. Voor 2019 was aanvankelijk
niet duidelijk of de kalender nog zou worden uitge-
geven ofwel zou verschijnen in een sterk afgeslank-
te versie. Door misverstanden tussen het grafisch

bedrijf FMR-Producties en de drie Dorpsraden zijn
de tijdlijnen voor aanlevering van de gegevens en
de communicatie met de plaatselijke verenigingen
sterk onder druk komen te staan. Dit aldus een
gezamenlijke verklaring van de Dorpsraden van
Arcen, Lomm en Velden. Zij geven aan deze gang
van zaken te betreuren. Medio oktober hebben zij
alsnog alles op alles gezet om de benodigde gege-
vens van activiteiten 2019 op 20 oktober jl. allemaal
binnen te hebben. Per mail zijn veel verenigingen
voor dit doel door de Dorpsraden benaderd. Helaas
niet allemaal, waaronder KBO Velden. Vandaar geen
vermelding van onze activiteiten. Maar niet ge-
treurd: ons Jaarprogramma 2019, dat eind januari
verschijnt, bevat deze gegevens wel. Reden temeer
om het Jaarprogramma volgend jaar binnen hand-
bereik te houden!
 

Hayke
Hayke laep ván schoeël nar hoes toe,
hártje winter, sterves kald,
en de vors haej gaod gevraore,
haej en ieslaog naergeknald.
 
Op de viever ván de bure,
waor `t water duchtig stief,
zal dát mich wal kunne drage?
En hae traoj enne kier of vief.
 
Toen kwaom hae op ens d’r achter,
wao hae stónd, waor nouw ‘n gaat,
en ván zien tieëne toet zien brilke,
waor Hayke op ens kleddernaat.
 
En jungske wao naemes mei woei speule,
altied örges einzaam zaot,
haet Hayke oet `t ies getrokke,
is nouw ziene beste kammeraod. 
                                                   
Jan Arts 2004

Activiteiten in jan. en febr.

2 januari  Bestuursvergadering
2 januari  Nieuwjaarsreceptie
15 januari  Fietsmiddag
16 januari  Kienmiddag
30 januari  Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief
30 januari  Jaarprogramma 2019
5 februari  Fietsmiddag
6 februari  Bestuursvergadering
6 februari  Kienmiddag
19 februari  Fietsmiddag
20 februari  Kienmiddag
27 februari  Magazine KBO-PCOB/Nieuwsbrief

Bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek
en koersballen vinden wekelijks op vaste tijden in
BMV De Vilgaard en Rozenhof plaats. Onderstaand
de data van de overige activiteiten voor de maanden
januari en februari weergegeven.
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In deze ‘Weet je nog van toen’ maken we gebruik
van de serie fotoboeken die het toenmalige Dagblad
voor Noord-Limburg vanaf 1975 heeft uitgegeven.
In deze boeken die telkens een periode van 5 jaar
beslaan, is over de periode 1945 – 1990 het
streeknieuws in beeld gebracht. Vanaf 1975 is te-
vens een aantal jaarboeken uitgegeven. Allerlei
gebeurtenissen trekken erin voorbij. Een viertal
Veldense onderwerpen hebben we eruit gelicht. Met
de klok mee vanaf links boven:
 
Senioren Rozenhof bezoeken St.-Sebastianus-
school – 1 mei 1974
Begin 1974 krijgen de nieuwe bejaardenwoningen
aan de Rozenhof (20 woningen) hun eerste bewo-
ners. De senioren van toen brengen korte tijd later
een bezoek aan de St.-Sebastianusschool en kleu-
terschool ‘Basje’ aan de Veerweg. Met dit bezoek
doen school en senioren recht aan de eeuwenoude
traditie van het ‘buurt maken’. Op de foto zien we
van links naar rechts: Handrie Lommen (v/h

Schandelo 3), Hanneke Baltesen – Stappers (v/h
Paddeweg), Truuj Engels – Geelen, Nöl Ponjee en
Engels Hand. Helemaal rechts Willem Roelofs. Voor
hun verhuizing naar de Rozenhof woonden de
laatstgenoemde vier aan de Oude Heerweg.
 
6.000e inwoner Arcen en Velden geboren – 8
december 1963
Op zondagmorgen 8 december 1963 wordt in Velden
de 6.000e inwoner van de gemeente Arcen en
Velden geboren: Monique Pijnenburg. Met de ouders
Gerda en Giel Pijnenburg - van Lin blikken we terug.
Gerda vertelt: ‘het was koud en er lag sneeuw.
Vroedvrouw Op de Kamp uit Lomm kwam op zater-
dagavond. Vanwege het winterweer bleef ze die
nacht bij ons op de bank slapen. Na de geboorte van
Monique drukte de vroedvrouw ons op het hart om
maandagmorgen meteen aangifte te gaan doen’.
Volgens Gerda en Giel wist ze dat dit wel eens de
6.000 inwoner zou kunnen zijn. Dus toog Giel
maandagmorgen naar de Boerenleenbank, waar

Weet je nog van toen?
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Conrate Jan (Geurts) tevens als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand zitting hield. Giel: ‘na een kop
koffie vroeg ik hun of zo’n aangifte altijd zo lang
duurde. Later werd wel duidelijk waarom’. Burge-
meester Linders, die haastig was opgetrommeld,
kwam persoonlijk feliciteren. Gerda en Giel hebben
veel leuke reacties gehad en extra bezoek: burge-
meester Linders, wethouder Piet van de Venne en
Conrate Jan kwamen op kraamvisite, ze kregen veel
attenties, vaak uit onverwachte hoek. Ook op straat
kreeg Giel nog een hele tijd felicitaties mee. Onge-
twijfeld het gevolg van het artikel dat in de krant
van dinsdag 10 december was verschenen. Ook veel
later werd nog aan dit heugelijke feit aandacht
besteed. Zo kwam het gemeentebestuur Monique
feliciteren bij haar 1e H. Communie en werd het
benoemd bij haar huwelijk. ‘Het heeft op ons een
geweldige indruk gemaakt’, aldus Gerda en Giel.
 
Diamanten huwelijk – 12 mei 1978
Op 12 mei 1978 vieren de echtelieden Janssen –
Willemsen, beter bekend als Kranen Handrie en
Thissen Lena, hun zestigjarig huwelijksjubileum. Ze
zijn dan 84 en 82 jaar. Al die jaren hebben ze lief
en leed gedeeld in hun boerderij Vilgert 52 (Kranen).
 
 

Ver hoefde Handrie in zijn jonge jaren overigens niet
te gaan om ‘de ware’ te vinden: de Rijksweg over-
steken en bij de eerste grote boerderij aan de lin-
kerkant was het al raak. Zij zijn in mei 1978 het
tweede paar dat in korte tijd het diamanten huwelijk
viert. Nog geen maand eerder waren Graad en Marie
Duijf – Luijten 60 jaar getrouwd. Dit paar zou in
1983 zelfs hun 65-jarig huwelijk meemaken.
 
40-jarig jubileum vroedvrouw – 16 september
1963
In 1923 begon Maria op de Kamp als vroedvrouw in
Arcen, Lomm en Velden. In september 1963 vierde
ze haar veertigjarig jubileum. Met haar hulp kwamen
in die vier decennia meer dan 400 baby’s ter wereld.
Uit handen van burgemeester Linders kreeg zij de
gouden medaille verbonden aan de Orde van Oran-
je-Nassau opgespeld. Op de Kamp woonde in Lomm
aan het Antoniusplein. Haar ‘werkgebied’ strekte
zich uit van de Hamert tot aan het Zwart Water.
Jarenlang legde ze haar bezoeken af per fiets en
vanaf 1948 per auto. In 1965 ging ze met pensioen
en overleed vier jaar later op 69-jarige leeftijd.
 
GvR / HL

Betalen met contant geld in Nederland
Komt er een dag dat we
geen contant geld meer
gebruiken in Nederland?
Ja, dat zit er dik in. Er
wordt steeds minder met
contant geld betaald,
omdat het gemakkelijker,
sneller en veiliger is om op

een andere manier te betalen, bijvoorbeeld met een
pas of diensten als PayPal en IDEAL. In sommige
kroegen en winkels kun je alleen nog met bankpas-
jes betalen, vooral uit veiligheidsoverwegingen. Met

de recente pasjes hoef je bovendien geen pincode
meer in te voeren om kleine bedragen te betalen,
waardoor het erg snel gaat. Betalen kan ook steeds
vaker met een smartphone en zelfs collectanten aan
de deur hebben soms een pinautomaat bij zich. Het
zijn allemaal tekenen dat het einde van cash (con-
tant geld) in zicht is. Maar hoe lang dat nog duurt,
is moeilijk in te schatten.
 
Bron: Quest
 
Ben Gelaudemans

Als de lichtjes doven
Kerstmis lijkt ons keer op keer
Vrede te beloven
Maar de kanonnen dreunen weer
Als de lichtjes doven.
 
Kerstmis lijkt ons keer op keer
Vriendschap te beloven
Maar de onmin is er weer
Als de lichtjes doven.
 
Kerstmis doet ons keer op keer
Beterschap beloven
Laat dan deze ene keer
De lichtjes niet meer doven.
 
Zoek eerst de vrede in je hart
Daarna bij andere mensen
Dan kun je fier en zonder smart
Iedereen het beste wensen.
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Uit de bestuursvergadering van 7 november 2018
Er zijn in oktober 3 nieuwe leden
door Frans Vousten ingeschreven.
 
Enkele acties voor organisatie acti-
viteiten die reeds zijn gehouden,
worden geëvalueerd.

Het betreft:
Verkoop snoeptomaat
Actie 'Goede Doel' Jan Linders. Er zijn totaal 285
emmertjes voor € 0,55 per stuk verkocht.
 
Themamiddag Wijnproeverij ’t Hanik
Middag is heel interessant. Jammer dat de opkomst
wat tegenvalt.
 
Dansmatinee
De opkomst valt eveneens tegen. Bekeken wordt of
commissie hier iets aan kan doen. Ook bespreken
voorzitter en secretaris eventuele samenwerking
van de dansmatinee met de KBO’s van Lomm en
Arcen.
 
De activiteiten: toneelmiddag, kerststukje maken
en kerstmiddag, die respectievelijk op 27 november,
11 en 14 december 2018 worden gehouden, worden
besproken. Ook de laatste acties ‘Goede Doel’ Jan
Linders: Zwarte Piet en wafels bakken, worden
doorgenomen. Commissies en vrijwilligers gaan aan
de slag om genoemde activiteiten goed te laten
verlopen.
 
 
 

Elly Holthuisen neemt de plaats in van Ben Gelau-
demans, die op het einde van dit jaar stopt als
(mede) leider kienmiddag.
 
Ontvangen vergoeding vrijwilligerswerk van biljart-
groep wordt besproken. Marie-José beantwoordt
samen met Jan Keijers het mailtje van de biljart-
groep.
 
Voorzitter heeft overleg gehad met GMV De Wuilus:
‘Senior van het jaar’ tijdens de Seniorenmiddag
wordt afgeschaft. Kost vrij veel tijd die middag en
past vrijwel niet in het programma.
 
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gaan
op 13 november naar de vergadering van de
Klankbordgroep in de BMV De Vilgaard.
 
De (concept) notitie over financieel beleid, die een
werkgroep binnen het bestuur heeft uitgewerkt,
komt in verband met de vele agendapunten niet aan
de orde. De volgende vergadering wordt deze
(concept) notitie besproken.
 
De actie/afsprakenlijst van deze vergadering treft u
aan op de website www.kbovelden.nl onder de
subgroep ‘Verslagen vergaderingen’.
 
GvR
 
 

Gespreksgroep ‘Levensvragen'
Onlangs is er binnen onze vereniging een gespreks-
groepje 'Levensvragen' gestart op initiatief van
Hermien Kamphuis. Dit naar aanleiding van een
artikel in het KBO-PCOB Magazine van dec./jan.
2017-2018 met als titel: Top 10 van Levensvragen
van senioren. Een aantal genoemde onderwerpen
daarin waren: wat kan ik voor een ander betekenen,
wat doe ik met de rest van de tijd die mij res-
teert, hoe kunnen we menswaardig samenle-
ven, het geloof, …….en nog een aantal andere
thema’s.

De groep bestaat uit 6 dames die, onder leiding van
een vrijwilligster van KBO Limburg, over deze the-
ma’s gaan praten. De vrijwilligster is hiervoor op-
geleid binnen KBO Limburg.
Tijdens de bijeenkomsten, die voorlopig bij iemand
thuis plaatsvinden, worden er afspraken gemaakt
over het te bespreken onderwerp, het tijdstip, en
de plaats van handelen.
Hermien Kamphuis (tel. 077-4723019) is de con-
tactpersoon van deze gespreksgroep.
 

Dansmatinee gezellig, opkomst valt tegen

 

Ondanks de geringe opkomst hebben toch ongeveer
28 dansliefhebbers kunnen genieten van een gezel-
lige dansmiddag op zaterdag 27 oktober.
 
De heer Jac Craenmehr zorgde weer voor een ge-
varieerd dansprogramma en dankzij Thea Brader
(de lerares van onze volksdansgroep) werden er ook
nog eens de echte oude dansen, zoals de Spaanse
polka, uitgeprobeerd. Al met al zorgde dit voor veel
gezelligheid. Om ± 17.00 uur keerde iedereen, nog
nagenietend, tevreden huiswaarts. Enkelen deden
dat ook nog met een mooi prijsje, dat ze tijdens de
tombola in de wacht hadden gesleept.
                                                                  N.L.
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Fraaie excursie naar Wijngaard ‘t Hanik

 
Goudgeel glimmen de wijnstokken in hun herfsttooi
in een nazomers zonnetje. Het zou zomaar ergens
in Frankrijk kunnen zijn. We zien dit prachtige
plaatje in Lomm, waar 15 KBO-leden op dinsdag-
middag 16 oktober een bezoek brengen aan Wijn-
gaard ’t Hanik. De groep wordt ontvangen door
Ritsaart en Mariëlle Blaisse. Mensen met een passie
voor druiven kweken en wijn maken.
 
Eerst wordt de wijngaard bekeken, waar inmiddels
alle druiven zijn geoogst. Enthousiast vertellen
beiden over het kweken van druiven en het verzor-
gen van de wijnstokken. Het bemesten van de
grond, grondbewerking, snoeien en gewasbescher-
ming: het is allemaal handwerk en ze doen vrijwel
alles zelf, soms met hulp van kennissen, familie en
schooljeugd.Ook de druivenpluk is een kolfje naar
hun hand: ‘het mooiste werk dat er is’.

 
Inmiddels hebben beiden zo’n zes jaar ervaring met
druiven en wijn. Het is 2011 als Ritsaart, bedrijfs-
econoom van professie en zijn vrouw Mariëlle
neerstrijken in ’t Hanik in de voormalige paarden-
houderij van de familie Jaspers. Tot dat jaar woont
het echtpaar in Scheveningen. Hun droom om zich
na hun werkzame leven te vestigen in een spreek-
woordelijk hutje op de hei, wordt werkelijkheid in
Lomm. Graag willen zij iets gaan doen met druiven
en wijn. Frankrijk speelt wel door hun gedachten,
maar dan zitten ze te ver van hun kinderen en
kleinkinderen. Geen optie dus. Zo wordt ’t Hanik,
niet al te ver van beider ‘roots’, de place to be en in
2012 gaan de eerste druivenstokken de grond in.
Inmiddels ‘bevolken’ nu zo’n 7 druivensoorten de
wijngaard. Bij de keuze van de rassen is niet alleen
gelet op opbrengst, weersbestendigheid, kwaliteit

en smaak van de druif om er maar een paar te
noemen, maar ook op spreiding van de oogst.
 
Na deze verkenning laten ze in de wijnmakerij het
hele proces van druiven kweken, oogsten en wijn-
productie zien aan de hand van een film die bij hen
is opgenomen. Tussendoor wordt geproefd van
enkele wijnen, te beginnen met appelwijn, dan de
witte wijn met als kleurrijke naam ‘De Dorstige
Das’, daarna de Rosé 2017 en als laatste de Cuvée
d’Harmonie 2016, een wat zwaardere rode wijn op
houtlagering.

 
Warme hapjes worden geserveerd en een garnituur
met kaas, stokbrood en noten completeert het ge-
heel. De inmiddels 2.200 wijnstokken leveren een
productie die voor dit jaar wordt geschat op zo’n
3.000 flessen, maar liefst het dubbele van vorig jaar.
Dit als ‘cadeautje’ van een fantastische zonnige
zomer, ideaal druivenweer, waardoor de druiven
ruimschoots suikers hebben kunnen aanmaken. Na
de pluk begint het maken van de wijn, vanaf het
kneuzen van de druiven tot het lageren en uitein-
delijk bottelen. Witte druiven worden na het kneu-
zen meteen geperst. De rode wijn gist ‘op de schil’
die noodzakelijk is voor kleur en smaak. In een
aantal stalen vaten voltrekt zich het gistingsproces.
Zoals ze het zelf noemen, is hun beider hobby ‘een
klein beetje uit de hand gelopen’. Samen besteden
ze ongeveer de helft van hun tijd (zomer en winter
gemiddeld) aan de wijngaard en het maken van wijn.
 
Als laatste onderdeel van het bezoek nemen we een
kijkje in de wijnkelder, die in de helling achter de
wijnmakerij is ingebouwd. De wijn wordt in deze
ruimte op een natuurlijke wijze gekoeld bewaard (8
graden lager dan de buitentemperatuur). Onder de
deelnemers aan dit uitstapje zijn verschillende
mensen die zelf druiven hebben, en zelf wijn hebben
gemaakt of dat nog doen. Een ideaal aanknopings-
punt voor het stellen van vragen en het uitwisselen
van informatie. Dit zorgt voor leuke gesprekken over
alles wat met de druiventeelt en de wijnproductie
te maken heeft. Namens de Activiteitencommissie
dankt Hermien Kamphuis het echtpaar Blaisse voor
de gastvrije ontvangst. Daarmee eindigt deze nut-
tige en aangename middag. We hebben kennisge-
maakt met mensen die met veel plezier en inzet hun
droom hebben waargemaakt en daar elke dag op-
nieuw van genieten.
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Dinke aan vrujer
Idderen daag ás ik in die moeëje stille aovendoore
Ás de maon d’r vur zörgt dát ut naet duuster is
Dán staon ik altied nao al die moeëje sterre te kieke
En bin ik op zeuk nao daen eine dae ik zoeë mis.
 
Dán veul ik mien gedachte; die gaon door mich haer
Jao nao dae vervlaogen tied wied in ut verleje
Wánt door onmach, ok al haej ik dát gaar naet gaer
En laeveslien woord door minsehande aafgesneje.
 
 

De bliedschap ván vrujer ván ós altied same zien
Dán krimp mien hárt ech ván ut dageliks verdraet
Már d’n tied hoelang dát ok is, duit nog altied pien
Ok al zuuste dán die daepe wónde aevegaod naet.
 
Dát zien litteikes die vur altied zulle blieve bestaon
Die te vergaete dát is d’r gaar naet altied mier beej
Ok al is dae bange tied al lang veurbeej gegaon
Wánt mien herinneringe zien en blieve altied heej.
 
Frans Theeuwen


