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Jan Kusters (72) uit Vianen heeft drie passies: mensen in be-
weging krijgen, archeologie en ‘steen hakken’. Er gaat veel 
mis doordat mensen te veel zitten. 30 minuten per dag flink 
bewegen, maakt niet uit hoe of wat, is zó belangrijk. En vol-
houden! Bewegen maakt spieren en botten sterk, waardoor 
herstel, na bijv. een val, sneller en beter gaat.

VIANEN - Jan: “Ik heb tot mijn 
65ste gevoetbald, vanaf mijn 
50ste  ben ik gaan hardlopen. 
Ik liep de marathons van Rot-
terdam, Amsterdam en Berlijn 
en onlangs de halve marathon 
in Linden. In Cuijk heb ik drie 
hardlooproutes uitgezet sa-
men met Theo Joosten, die al 
jarenlang met passie trainin-
gen verzorgt voor de vele lo-
pers.
Na vijf jaar sportinstructeur bij 
de Koninklijke Landmacht te 
zijn geweest, werkte ik als be-
drijfsleider sportaccommoda-
tie in Nijmegen. In Vianen was 
er alleen voetbal, voor dames 
was er geen sportclub. Daar-
om heb ik in 1982 de tennis-
club opgezet, waar bij de twee 
banen al snel een derde moest 
komen. Ook kwam er een 

jeu-de-boulesbaan, waar 
voornamelijk senioren in ge-
zellig samenzijn gebruik van 
maken. Belangrijk is, dat alles 
door vrijwilligers gedaan 
wordt, waardoor de contribu-
tie laag kan blijven.
 
Als ik niet ren, dan loop ik met 

mijn metaaldetector over de 
akkers van Cuijk, Grave en 
Oeffelt, heel rustgevend. Je 
mag tot 30 cm diep opgraven. 
In Velp heb ik goed contact 
met een boer, die een metalen 

onderdeel kwijt was dat ik heb 
teruggevonden. Op de arme 
zandgronden daar kwam via 
mesttonnen het afval van Gra-
ve terecht, daar zit heel wat 
materiaal tussen. Met ploegen 
komt er telkens ‘spul’ naar bo-
ven, dan is het de moeite 
waard om te struinen.
In Sint Anthonis heb ik een 

muntschat gevonden van kei-
zer Posthumus (ca. 260 na 
Chr.), die ligt nu in het Rijks-
museum voor Oudheden in 
Leiden. Vooral het uitzoeken 
van het verhaal achter de 
vondst en dit delen met ande-
ren geeft veel voldoening. Van 
mijn vondsten worden foto’s 
gemaakt en die verwerk ik in 

een boek.”
 
In Cuijk zijn bij werkzaamhe-
den in de Grotestraat specta-
culaire vondsten uit vooral de 
Romeinse tijd gevonden, maar 
ook uit de steentijd. Een be-
zoek aan museum Ceuclum en 
het Archeologisch Centrum in 
de Maasstraat is zeer de moei-

te waard, er is veel te bewon-
deren en de toegang is gratis. 
Als TIP en museum Ceuclum 
open zijn, is het gebouw van 
de Archeologische Dienst ook 
open. Op de Nielt is een zilver-
schat van ± 150 munten Ro-
meinse dinari gevonden, die is 
nu ook te zien in het museum. 
Bezoekers die slecht ter been 
zijn, kunnen op een flatscreen 
alles zien wat er boven ten-
toongesteld is.
 
“Sinds vier jaar heb ik derde 
passie: ‘steen hakken’, aange-
stoken door Wim Grutters, 
vroeger werkzaam bij steen-
houwerij Smits; in de afvalbak 
daar vind ik altijd wel een pas-
send stuk graniet. In het begin 
begon ik meteen enthousiast 
te bikken, het leek nergens op, 
maar langzamerhand ging het 
beter. ‘s Zomers trekken mijn 
vrouw en ik er vaak met de 
fiets op uit. Zo krijgen we onze 
beweging en genieten me-
teen van de heerlijke natuur. 
Mensen, doe dat ook!

Kom van de stoel af en beweeg!
Door Lidwien Buné en Josje Goos

De passies van Kusters

KUSTERS VOND 
EEN MUNTSCHAT 
VAN KEIZER
POSTHUMUS

Jan Kusters met een van zijn bewerkte stenen voor zijn rijk gevulde vitrine met archeologische vondsten.
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Lentepoëzie
VAN VELDEKE

“Daar is ze dan,” dachten we, “de lente!” 
Maar nee, we hadden buiten de Russi-
sche Beer gerekend. (Wat is dat toch, 
met die Russen?) En toch en toch: ze 
kwam, die lente. Lang geleden op de 
middelbare school nam de leraar mu-

ziek ruim de tijd om ons het lentelied uit 
te leggen en dat liet vervolgens onze neer-

landicus niet op zich zitten. Haarfijn ontleedde 
hij: 
 
“Die winter is vergangen, ik zie des meien schijn. Ik zie die bloem-
kens hangen, des is mijn hert verblijd.”
 
Nou, die “meien schijn” kon ons gestolen worden. Wij dachten 
meer aan de aan “meien” verbonden rokjesdag, ofschoon dat 
begrip pas veel later door Martin Bril populair gemaakt zou 
worden. De biodiversiteit in de tuin liet het in elk geval niet op 
zich zitten, of nou ja… Onze bruine huiskikker dook weer op met 
zijn lokkende roep gedurende 24/7. Twee groene kikkers waag-
den zich als eendrachtig pakket in zijn buurt. Mevrouw eend 
streek in de vijver bij het watervalletje neer, terwijl meneer haar 
echtgenoot laf op het plat dak de kat uit de boom keek. (Tijdens 
het wegjagen bleek hij godbetert nog lomp een grote snavel op 
te zetten ook.) Twee Turkse tortels begaven zich aan de vijver-
rand schoorpotend naar elkaar en op de pergola maakte de ene 
vette houtduif koerend diepe krolse buigingen naar het andere 
exemplaar, waarna de twee snavels elkaar in lieflijke verpozing 
kraakten om het er vervolgens verder niet bij te laten zitten. De 
mussen en de merels pikten takjes op en meesjes rondfladde-
rende veertjes met het oog op de huisvesting.
 
Toen hield ik het niet meer. In ongekende euforie huppelde ik 
luid verzaligd de kamer rond vol eindeloze herhaling van het 
beroemde oud-Nederlandse:
 
“Hebban olla vogela nestas hagunan, Hinase hic enda thu. Wat 
unbidan we nu!”
 
Mevrouw van Veldeke keek mij enige tijd peinzend aan, waarna 
zij reageerde met: “Gôh, je gaat je gang maar!” En dat had ze nou 
niet moeten zeggen.

Jaarlijks uitje 
ouderensoos
CUIJK - Woensdag 6 juni or-
ganiseert de ouderensoos 
Drop Inn samen met de OAD 
een dagtocht. Iedereen is 
van harte welkom.
 
Met de bus reizen we naar 
Leerdam voor een boottocht 
over de Linge. Vanuit Leer-
dam rijden we naar Tiel voor 
de lunch en is er wat vrije 
tijd. ‘s Middags rijden we 
door de mooie natuur van de 
Ooipolder en de Millingen-
waard. In Millingen aan de 
Rijn genieten we van een di-
ner. De kosten zijn € 59,- per 
persoon (incl. koffie/thee, 
lunch en diner).
 
Je kunt je opgeven tijdens de 
Soos op woensdagochtend 
tussen 09.30 en 12.00 uur in 
het Doehuis, Patrijzenveld 
117, Cuijk. Je kunt ook bellen 
naar Marga (06-20761553) of 
Gerda (06-12155457). Let wel: 
vol = vol!
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‘Hoe gaat het met u?’

VIANEN - Vrijdag 6 april wa-
ren vrijwilligers van SWOC en 
de KBO bijeen in gemeen-
schapshuis ‘t Akkertje in Via-
nen voor de vrijwilligersoch-
tend van de SWOC, in 
samenwerking met Sociom. 
Janneke van den Berg, net-
werkregisseur van ‘Netwerk 
Positieve Gezondheid Noorde-
lijke Maasvallei’ en Adviseur 
van Syntein (huisartsen ver-
enigd in een coöperatie sa-
men met Pantein) gaf een le-
zing. 
Machteld Huber werd ernstig 
ziek en merkte door ervaring 
dat de gezondheidszorg niet 
aansluit op het welbevinden 
van de patiënt. Artsen, weten-
schappers en verzorgers kijken 
naar het ziektebeeld, willen 
de ziekte genezen of dragelijk 
verminderen zonder te letten 
op wat de patiënt zelf nog kan 
en wil. Er is veel kritiek op de 
definitie ‘gezondheid’ uit 1948: 
“Gezondheid is een toestand 
van volledig lichamelijk, gees-
telijk en maatschappelijk wel-
zijn, en niet slechts de afwe-
zigheid van ziekte of andere 
lichamelijke gebreken.”
De nieuwe zienswijze is: “Ge-
zondheid is het vermogen om 
zich aan te passen en een ei-
gen regie te voeren, in het 
licht van fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen van het 
leven.” (door Dr. Mactheld Hu-

ber i.s.m. de Gezondheidsraad 
en ZonMW, 2014).
Mensen met ervaring met 
ziekte zien gezondheid veel 
breder dan alleen de lichame-
lijke kant. Deze brede kijk heet 
‘Positieve Gezondheid’ en om-
vat zes gebieden: Lichaams-
functies, Mentaal welbevin-
den, Zingeving, Kwaliteit van 
leven, Sociaal maatschappelijk 
participeren en Dagelijks 
functioneren.
In de workshop werden deze 
stellingen in praktijk gebracht 
door middel van een casus: 
mevrouw ‘van Halder’, 54 jaar, 
buschauffeuse, schommelen-
de bloedsuikergehalte, wil 
geen insuline leren spuiten, 
weinig zelfreflectie, ongemo-
tiveerd, is graag onder de 
mensen, heeft scootmobiel.

In groepjes werden oplossin-
gen gezocht aan de hand van 
de stellingen. Enkele raadge-
vingen om de positieve ge-
zondheid van deze mevrouw 
te bevorderen waren: zoek 
praktijkondersteuning, lotge-
noten; word lid van KBO; ac-
cepteer de ziekte; wees be-
wust van de 
levensbedreigende gevaren 
als u niets onderneemt.
Conclusie: Kijk naar gezond-
heid en niet naar ziekte. Kijk 
naar hoe iemand zo gezond 
mogelijk kan blijven. Kijk naar 
wat iemand wel in plaats van 
niet kan. Kijk naar hoe je ge-
zond leven kunt bevorderen. 
Dat alles is Positieve Gezond-
heid.
Testen kan via mijnpositieve-
gezondheid.nl.

Vrijwilligers actief met workshop 'netwerk positieve gezondheid'.
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