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FRANS DE KINDEREN

9O.JARIGE FRANS DE KINDEREN:

"DIE COTONNE LEGERVOERTUIGEN UIT DE IWEEDE WERELDOORLOG
HEB IK AL GEZIEN EN 'LVE' MEEGEMAAKT,.,,

VERTELT FRANS

DE

KINDEREN,

75 ]AAR GELEDEN",

"WU WOONDEN AAN

DE

EINDHOVENSEWEG EN ZE KWAN/EN ALLEMAAL TANGS ONS HUIS,"

Gedwongen
Op ziln 7Oe verlaardag kreeg Frans van Corrie en hun dochters een
goÍtas met een have set stokken en zeven essen bil de Vakens
waardse Golfclub. "Ze hebben m1 gedwongen om te gaan golfen.

Met 70 moet
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ervoor zorgen dat 1e n et sti va

t. Met
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f

ben

1e bur

ten, in de natuur en je hebt de sociale contacten met clubgenoten.
Veel mensen hebben drempeivrees. Sommigen vnden het een e tesport, maar dat s het

bj

ons abso uut niet. OÍ dat het duur s, dat

vind rk overigens niet, of ze ziln bang dat ze de bal en I nks en rechts
de bossen in saan. Maar dat overkomt de besten. We moeten

a le-

maa wel eens in de bosles op zoek naar een bal..."

Je zou het hem niet geven, maar Frans de

Kinderen s deze maand 90

jaar oud geworden. En nog steeds speelt hjschuftrombone in het
blaasorkest De Wedertklank en golÍt hij twee keer per week. Met 59
gepens oneerd, koos Frans de schuiÍtrombone als muziekinstrument.

"Beetje schuiven en zo, beetle volume maken. Maar ik kon geen ncot
lezen. Dus nam rk muziek es. Dat is

3O

jaar geleden."

Toen tenniste hij noq bil TCV "Dat tennssen deed ik best Íanatrek,
deed mee aan competties. En altijd uitsluitend singelen. Waarschijn iik
heb k daarmee miln beide heupen naar de Íilst jnen geho pen. Corrie,

miln vrouw, i,verd steeds bezorgder, want ik kwam weleens als een
krant thuis. De specialist raadde me aan om te stoppen met tennis.
Dat was heeL moeilijk."

Hole 19
"Achteraf ben ik zó blij dat rk ben gaan golÍen. k vond het, naarmate
ik beter ging spelen, steeds leuker Zeker de contacten vind ik belangrilk. Als 9O-jarige ziln er vee Tnensen om me heen weggevallen. En de

ghed! k verheug me -"dere we-"k op de vriidagmiddag, met na
het spelen de gesprekken n hoe 19 (het cubhus, red.) Soms gaan

gezell

die gesprekken echt ergens over We hebben weleens bedacht om een

commissie van Geestellke Bijstand op te richten. Maar daar zou geen
interessevoorzrln, want n onze hole 19 kunletoch a lesal kwi1t."
"S nds een jaar ben k de derde eigenaar van een e ektnsch go fkarrel-".
Daarmee kan ik gemakkelijk achttien holes aan, ondanks wat longpro-

blemen en korlademigheid. k ga altjd op defiets naarde goÍbaan Ja,
golfen kun.le lang bllven doen. k heb nmrddelstoch al 20 jaar metveel
p ezrer gespee d. lk zeg rege matig tegen Corr e. m j die golÍset aansmeTekst: Gea Bloemen

ren, rs het beste wat je oo

t gedaan hebtl "
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