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‘I
n deze boekjes die nog 
wel eens als naslagwerkje 
worden nagelezen werden 
soms geheimpjes beschreven 
en verlangens die dan wel 

of niet meegemaakt waren. Veel van 
deze dagboekjes liggen nog opgeslagen 
met soms ontroerende momenten 
beschreven uit iemands leven. Als ze 
later eens tevoorschijn gehaald worden 
komen herinneringen weer boven. 
Ikzelf bezit niet een dagboek maar 
mocht vroeger graag een fotoalbum 
samenstellen met een beschrijving 
van beleefde onvergetelijke momenten 

Ons levensdagboek
Door Jan van de Schoot

‘Sommige van ons hebben een dagboek bijgehouden 
met daarin een beschrijving van hun leven. Vele 
meisjes begonnen een poëzieboekje bij te houden 
waarin de vriendinnetjes, opa en oma’s een mooie 
annonce of levenswens mochten opschrijven en 
voorzien van een poëzieplaatje.’

inhoud

nieuwsbrief

»



kbo - oirschot2

tijdens vakanties en schoolreisjes en deed 
deze dan voorzien van fotokiekjes waar 
ikzelf dus niet op stond, uitgezonderd 
de grote klassenfoto’s waarop ik samen 
met onze vele klasgenoten stond als 
babyboomers. Natuurlijk ontbreken 
de foto’s niet van de onvergetelijke 
zomeravonden waarbij we na een 
indrukwekkende zonsondergang naar 
de voor iedereen van ons onbereikbare 
sterrenhemel keken wat ik nu nog 
als heel bijzonder kan ervaren. Ook 
foto’s van mij met vrienden bij een 
provisorisch aangelegd kampvuurtje en 
jammend met een oude gitaar, samen 
zingend en genietend van een biertje. 
Herinneringen die niet opgetekend zijn 
in een dagboek maar onvoorstelbaar 
gezellig waren. Die gezelligheid met 
vrienden die als een rode draad door 
onze jeugdjaren ging en een tijd was die 
ook tijdens onze latere vakanties steeds 
meer als een onbeschreven dagboek 
in onze herinneringen aanwezig was 
qua beleving. Dus kwamen er foto’s 
van zonsondergangen vanuit verre 
oorden, foto’s van onze kinderen aan 
het strand bij zonsondergang soms met 
liefdesverklaringen opgetekend in het 
zand, die weer snel wegspoelden bij 
het nieuwe getijde, zoals ons leven ook 
aaneengeregen was van nieuwe getijden 

en onvergetelijke momenten die soms 
snel weer weggleden uit ons leven maar 
wel zeer dierbaar zijn geweest. 

Herinneringen  
waarnaar we nu fijn terug 
kunnen en mogen kijken. 

Vertederd kijken we nu in ons 
levensdagboek naar onze bewaarde 
momenten bij geboorten, huwelijken en 
momenten waarbij we samen het leven 
vierden. 
Ik ontdek een foto van een familiereünie 
van jaren terug en beleef dan weer deze 
fijne momenten van samenzijn maar 
wordt ook tegelijk geconfronteerd met 
een pijnlijke constatering dat op de 
familiefoto al vele familieleden worden 
gemist waarvan al afscheid is genomen. 
Een erkenning dat we op een leeftijd zijn 
gekomen dat we in ons dagboek meer 
begrafenissen kunnen optekenen dan 
verjaardagsfeestjes. We hebben hopelijk 
nog wat bladzijdes te gaan voordat ons 
levensdagboek vol is. Maar we kunnen er 
nu al mooi en dankbaar op terugkijken. 
Vanuit onze stoel kijken we naar het 
avondrood en zeggen we dag tegen 
vandaag, bedankt dat je er was en 
hopelijk tot morgen voor weer een 
nieuwe dagboekdag.’   
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Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van KBO-Oirschot en wordt  
11 keer per jaar toegestuurd  
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colofon
vervolg Ons levensdagboek

Kerstmarkt 
bij Trudie
Door Trudie van Hout

‘H
allo allemaal,  
ik wil jullie allen 
bedanken voor 
jullie bezoek/
belangstelling/ 

donatie voor KWF en/of aankoop die 
ik dit jaar mocht ontvangen voor mijn 
kerstmarkt, het liep in het begin niet 

zo goed (misschien ben ik  te vroeg 
begonnen), uiteindelijk trok alles nog 
bij, en al de dingen die ik zelf gemaakt 
had waren erg gewild, en dus ook vlug 
uitverkocht. Dus er is voor mij het 
komende jaar werk aan de winkel. 
Ook voor het KWF kankerfonds heb 
ik € 60,35 ontvangen en heb ik zelf 
aangevuld tot € 75,=  en overgemaakt, 
ik wil iedereen hiervoor bedanken, 
vooral in deze moeilijke tijd waar 
iedereen elke cent moet omdraaien. 
Nogmaals iedereen bedankt en ook de 
KBO dat ik steeds in de nieuwsbrief 
mag adverteren. Ik wens iedereen een 
gezond en liefdevol 2023 en tot ziens.’   
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Woensdag 01 februari
 Biljarten hele dag
 Gym 2 groepen 09.00-12.00
 Bridge (cursus beginners) 19.00-21.30
 Wandelen (5 km) 09.15
 Wandelen (10 km) 09.00
 Kienen 13.30-16.00

Donderdag 02 februari
 Biljarten hele dag
 Kaarten 13.00-16.00
 Bridge (gevorderden) 9.00-11.00
 Breiclub 10.00-12.00

Vrijdag 03 februari
 Wandelen (Nordic) 09.00
 Biljarten hele dag
 Leeskring 9.00-12.00
 Koersbal 09.30
 Bridge 13.30

Maandag 06 februari
 Biljarten hele dag
 Wandelen 5 km 09.00
 Wandelen 10 km 09.00
 Kaarten 13.00-16.00

Dinsdag 07 februari
 Biljarten hele dag
 Vrouwen van Nu 13.30-16.00
 Jeu de boule hele dag

Woensdag 08 februari
 Biljarten hele dag
 Gym 2 groepen 09.00-12.00
 Kaarten 13.30-16.00
 Bridge (cursus beginners) 19.00-21.30
 Wandelen (5 km) 09.15

Donderdag 09 februari
 Wandelen (10 km) 09.00
 Kienen 13.30-16.00
 Biljarten hele dag
 Kaarten 13.00-16.00
 Bridge (gevorderden) 9.00-11.00

Vrijdag 10 februari
 Breiclub 10.00-12.00
 Wandelen (Nordic) 09.00
 Biljarten hele dag
 Koersbal 09.30
 Bridge 13.30

Maandag 13 februari
 Biljarten hele dag
 Wandelen 5 km 09.00
 Wandelen 10 km 09.00
 Kaarten 13.00-16.00

Dinsdag 14 februari
 Biljarten hele dag
 Jeu de boule hele dag

Woensdag 15 februari
 Biljarten hele dag
 Gym 2 groepen 09.00-12.00
 Bridge (cursus beginners) 19.00-21.30
 Kienen 13.30-16.00
 Wandelen (5 km) 09.15

Donderdag 16 februari
 Wandelen (10 km) 09.00
 Kienen 13.30-16.00
 Biljarten hele dag
 Kaarten 13.00-16.00
 Bridge (gevorderden) 9.00-11.00

Vrijdag 17 februari
 Breiclub 10.00-12.00
 Docenten Dig. Centr. 13.30-16.00
 Wandelen (Nordic) 09.00
 Biljarten hele dag
 Koersbal 09.30
 Bridge 13.30

Maandag 20 februari
 Biljarten hele dag
 Wandelen 5 km 09.00
 Wandelen 10 km 09.00
 Kaarten 13.00-16.00

Dinsdag 21 februari
 Biljarten hele dag
 Vrouwen van Nu 13.30-16.00
 Jeu de boule hele dag

Woensdag 22 februari
 Biljarten hele dag
 Gym 2 groepen 09.00-12.00
 Kaarten 13.30-16.00
 Bridge (cursus beginners) 19.00-21.30
 Wandelen (5 km) 09.15

Donderdag 23 februari
 Wandelen (10 km) 09.00
 Kienen 13.30-16.00
 Biljarten hele dag
 Kaarten 13.00-16.00
 Bridge (gevorderden) 9.00-11.00

Vrijdag 24 februari
 Breiclub 10.00-12.00
 Docenten Dig. Centr. 13.30-16.00
 Wandelen (Nordic) 09.00
 Leeskring 9.00-12.00
 Biljarten hele dag
 Koersbal 09.30
 Bridge 13.30

Maandag 27 februari
 Biljarten hele dag
 Wandelen 5 km 09.00
 Wandelen 10 km 09.00
 Kaarten 13.00-16.00

Dinsdag 28 februari
 Biljarten hele dag
 Jeu de boule hele dag

februari 2023

activiteiten
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Door Jan de Vet

‘Evenals afgelopen jaren is het organisatiecomité, 
bestaande uit de dames Diny en Liesbeth, 
er wederom in geslaagd een aantrekkelijke 
bijeenkomst te organiseren in het kader van het 
naderende kerstfeest.’

‘D
at het concept wat 
zij hadden bedacht 
aansprak bij de 
leden bleek wel uit 
de overweldigende 

opkomst. Maar liefst 172 leden hadden 
zich aangemeld voor de Kerstbrunch 
in ’t Zand. Het concept bestond uit een 
uitgebreide brunch, bestaande uit soep, 
die werd uitgeserveerd, gevolgd door een 
lopend buffet met luxebroodjes, beleg, 
een lekkere warme kroket en als kers op 
de taart nog een heerlijk toetje in de vorm 
van ijsje. 

Voordat we ons tegoed konden doen aan 
al dit lekkers hield de voorzitter, Bert 
Meijer, een openingstoespraakje gevolgd 
door een stichtelijk woordje met een 
mooie kerstboodschap door onze nieuwe 
pastoor Felie Spooren.

Na deze mooie woorden brak het 
tumult los en werden aan de talloze 
tafels de nodige verhalen en anekdotes 
uitgewisseld. Hierdoor ontstond een 
supergezellige en warme sfeer die nog 
verder werd verhoogd toen het buffet 
werd geopend en eenieder zich kon 
voorzien van een goed gevuld bordje. 
En alsof dit allemaal nog niet genoeg 
was werd als klap op de vuurpijl dit 
alles gelardeerd met een passend 
entertainment. 

Het duo Hans van Gorp als troubadour 
vergezeld van Piet Snijders als schrijver/
dichter vergastte het gezelschap 
beurtelings met afwisselend liedjes en 
gedichten en dat alles, inclusief hun 
kledij, in de stijl van Dickens. De twee 
artiesten, komend uit Asten, slaagden 
er ruimschoots in om een authentieke 
Brabantse feelgood act neer te zetten 
die in de smaak viel van het publiek en 
volledig paste in de Kerstsfeer. Zij wisten 
met hun veelal Brabantse liederen en 
teksten regelmatig op het gemoed van 
de luisteraars te spelen en daarbij de 
gevoelige snaren te raken.

De gezellige bijeenkomst werd rond 
de klok van 4 uur door de voorzitter 
afgesloten met een korte kerst- en 
nieuwjaarsboodschap waarna eenieder 
voldaan huiswaarts keerde.’   

verslag

Kerstbrunch
op 16 december 2022

Een 
supergezellige 

en  
warme sfeer.
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Wat doet de redactie?
De redactie verzamelt 

nieuws en bewerkt aangeboden 
informatie voor de website  

www.kbo-oirschot.nl. Ook wordt door de 
redactie een maandelijkse nieuwsbrief 
uitgebracht.  De ingekomen artikelen 
worden maandelijks besproken binnen 
de redactieraad voordat deze worden 
verwerkt.

Wie zoeken wij?
De redactie zoekt een KBO-lid (m/v) die als 
vrijwilliger wil helpen bij het verzorgen 
resp. rubriceren van de artikelen 
voor de website en onze maandelijkse 
nieuwsbrief. Het periodiek  bijhouden 
van de agenda op de website behoort tot 
zijn/haar taken. Maar bovenal zoeken 
wij iemand met enthousiasme, die wat 
tijd wil vrijmaken om onze website en 
nieuwsbrief naar een hoger level te 
brengen.

Meer weten?
Vragen of belangstelling? Stuur een 
mail naar info@kbo-oirschot.nl. 
Vermeld daarin in ieder geval uw naam, 
mailadres, telefoonnummer. Eventueel 
kunt u een toelichting geven indien 
u ervaring heeft met redactionele 
activiteit.’   

Stille nacht,

Veilige nacht,

Tablet uit,

Youtube zacht.

Facebook, email en smartphone op stil,

Geen geblieb en gezoem en getril.

Wie niet swipet maar weer streelt,

Voelt hoeveel meer je dan deelt.

Stille nacht,

Veilige nacht,

Scherm op zwart,

Ruim je hart.

Knip die digistreng eindelijk door,

Hashtag-naaste vindt dan pas gehoor.

Wie geen selfies meer zendt,

Wordt pas ten diepste gekend.

Stille nacht,

Veilige nacht,

Zie omhoog,

Hemelboog.

Engelen zetten hun glorielied in:

“Eer aan God en zijn nieuwe begin”.

Like hun ware bericht,

Twitterloos, schitterend licht.

‘N
ee u leest het goed, 
dit is geen typefout, 
maar echt de titel 
van een moderne 
versie van het 

overbekende kerstlied ‘Stille Nacht 
Heilige Nacht’. Onlangs tijdens de 
eucharistievieringen met Kerst en de 
kerstoverweging werden de kerkgangers 
in de Basiliek aangenaam verrast door 
voorganger Pastoor Felie Spooren.  
In zijn inspirerende preek sprak hij o.a. 
over het ontstaan van dit mooie kerstlied. 
Hij vertelde dat er inmiddels ook een 
moderne versie is ontstaan met een 
knipoog naar deze tijd, maar waar zeker 
ook een boodschap in te horen is.  
Pastoor Spooren oogstte een groot 
applaus nadat hij dit lied ten gehore 
had gebracht. Met toestemming van 
de pastoor mag ik dit lied in onze 
nieuwsbrief zetten.
Veel leesplezier en probeer maar eens te 
zingen: “Stille Nacht, Veilige Nacht”.’

Stille Nacht, Veilige Nacht
Door Piet van den Akker

Redactie zoekt!
Door Simon van der Steen

De redactie van KBO-Oirschot is op zoek naar een 
vrijwilliger (m/v) die wil meewerken aan het tot 
stand komen van de maandelijkse nieuwsbrief en het 
bijhouden van de website.

De 
kerkgangers 

werden 
verrast door 
Pastoor Felie 

Spooren.
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Prijsverhoging

Door bestuur KBO-Oirschot

‘A
angezien wij voor 2023 
een prijsverhoging 
van onze leveranciers 
hebben ontvangen 
zijn wij als bestuur 

genoodzaakt om onze prijzen voor de 
consumpties te verhogen.‘

Per 1 januari 2023  
zullen de prijzen van  
de consumpties, koffie,  
thee, frisdrank en bier  
worden verhoogd naar € 1,30.  

Wij gedenken hierbij de overleden 
leden van de afgelopen maand:
Jan van Agt, Toon Hems, Riek Swaans-
Roefs, Luus van Summeren, Mathi 
van Dongen, Huub de Kinderen.

Overleden leden 
van onze KBO

Note: Het bestuur zou het fijn vinden 
als u ons doorgeeft wanneer leden 
zijn overleden, wij kunnen hieraan 
dan aandacht besteden. Ook horen 
wij graag als u bent verhuisd.   

‘O
nderwerpen als 
inbraakpreventie 
op sluitwerk, online 
criminaliteit en 
vertrouwen is aan 

de orde gekomen. Er was een goed 
advies: als je alleen thuis bent, en 
je vertrouwt het niet, doe de deur 
dan nooit open. Een gewaarschuwd 
mens telt immers voor twee. Er zijn 
enkele filmpjes vertoond met goede 
voorbeelden en hoe werd gehandeld als 
je desondanks toch slachtoffer wordt. 
Dat we in deze vluchtige tijd zo om 
moeten gaan met onze medemens is 
betreurenswaardig. Maar het kan niet 
anders. De automatisering, internet en 
sites als WhatsApp, Youtube en Tiktok  
beïnvloeden het contact tussen mensen. 
Zowel positief als negatief. Hierin zullen 
we zeer alert moeten acteren. 

Bij financiële zaken, die direct en onder 
hoge druk moeten plaatsvinden, zorg 
dan dat je vooraf altijd controleert of 
degene die het verzoek doet ook degene is 
die hij/zij zegt te zijn (denk aan familie/
gezinsleden). 

Al met al was het weer een leerzame 
middag. We hebben wat foldermateriaal 
meegenomen voor de toekomst. De twee 
voorlichters zijn met een kerstpakket 
en onder dankzegging voor hun 
inspanningen, huiswaarts gekeerd.   

Voorlichting Online 
Veiligheid door de politie

Door Bert Meijer

Op 15 december gaven Bert Nieuwenhuis van de 
vrijwillige Politie en Gerrit Spaninks van bewoners-
platform Woensel-Noord samen een presentatie in 
ons KBO-gebouw. Er kwamen 22 mensen opdagen. 
Voornaamste reden was de nieuwgierigheid of er 
nieuwe zaken besproken zouden gaan worden. 

Bij financiële 
zaken,  

die direct en 
onder hoge 

druk moeten 
plaatsvinden, 
zorg dan dat 

je vooraf altijd 
controleert of 
degene die het 

verzoek doet 
ook degene is 
die hij/zij zegt 

te zijn.

verslag
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cursus

J
armila Pavel (koordirigente 
en pianiste uit Best) zal de 
maandelijkse lezing verzorgen 
op maandagmiddag in de 
maanden februari, maart en  

     april van 14.00 - 16.00 uur in  
    het KBO-gebouw in Oirschot.
Per bijeenkomst wordt een thema 
behandeld en zullen CD-fragmenten 
worden beluisterd en toegelicht. Daarbij 
komt de levensloop van componisten aan 
bod en wordt besproken in welke periode 
de muziek is ontstaan. De thema’s van de 
lezingen staan op zichzelf; het gaat dus 
niet om een cursus klassieke muziek.  
Het doel is om samen te genieten van 
mooie, toegankelijke  klassieke muziek 
onder het genot van een kop koffie of 
thee. 

De lezingen in voorjaar 2023 staan 
gepland op de volgende data:

 6 februari 2023:  

 Ouvertures & Opera’s

 6 maart 2023:  

 De muzikale familie Bach & Zonen

 17 april 2023 (na Pasen):  

 De Romantiek (1810-1920)

Bij een minimum aantal van 15 deel-
nemers zal de lezingencyclus doorgaan. 
De kosten voor 3 lezingen bedragen 
€ 22,50 Euro per persoon, inclusief 
consumptie. 

Per bijeenkomst wordt een thema 
behandeld en zullen CD-fragmenten 
worden beluisterd en toegelicht.  
Daarbij komt de levensloop van 
componisten aan bod en wordt 
besproken in welke periode de muziek 
is ontstaan. De thema’s van de lezingen 
staan op zichzelf; het gaat dus niet om 
een cursus klassieke muziek. Het doel 
is om samen te genieten van mooie, 
toegankelijke  klassieke muziek onder 
het genot van een kop koffie of thee. 

U bent  van harte welkom om hieraan 
deel te nemen en u kunt zich voor 
de lezingencyclus aanmelden bij 
Hanny Slegt (KBO-evenementen) op 
telefoonnummer 06-27 27 12 398 of via 
e-mail: activiteiten@kbo-oirschot.nl!   

Nieuwe klassieke muziek 
lezingen bij KBO-Oirschot 

vanaf voorjaar  2023

Ook in 2023 organiseert KBO-Oirschot weer een 
lezingencyclus klassieke muziek voor KBO-leden.

Samen 
genieten 

van mooie, 
toegankelijke  

klassieke 
muziek.

Cursusdata zijn:  
6 februari, 6 maart  

en 17 april van  
14.00 tot 16.00 uur.

De prijs van de cursus  
is Euro 22,50 voor leden  

en Euro 27,50 voor  
niet-leden. Inclusief 

consumptie.

Meld u 
aan door  

het formulier op 
pagina 9 in te 
vullen en in te 

leveren.
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‘B
ijna iedereen maakt 
het mee, maar er wordt 
weinig over gesproken. 
Een bewogen periode 
blijft onderbelicht. 

Loes Janssen, geboren en getogen in 
Oirschot, maakte de documentaire  
‘Wat achterblijft’ naar aanleiding van  
het plotselinge overlijden van haar 
vader. In deze 25 minuten durende film 
ruimen drie zussen het huis van hun 
overleden moeder. Opnieuw worden ze 
geconfronteerd met haar dood.  
Het verdelen en wegdoen van 
haar spullen roept onvermijdelijk 
herinneringen en emoties op. 

In diezelfde periode volgde journalist 
Dick Wittenberg in Oirschot zeven 
kinderen bij de afwikkeling van de 
nalatenschap van hun hoogbejaarde 
moeder Jo van Overdijk. ‘Wat doen we 
met de spullen?’ heet het boek dat hij 
daarover schreef. 

Film en boek zijn het vertrekpunt van 
een gesprek over emoties en dilemma’s 
waar nabestaanden tegenaan lopen als 
een ouder is overleden terwijl diens 
nagelaten spullen nog springlevend 
zijn. Een gesprek ook over de kansen en 
inzichten die deze verwarrende periode 
biedt. Loes en Dick geven uit eigen 
ervaring simpele tips om deze periode 
makkelijker te maken, voor jezelf of voor 
je nabestaanden. Tussendoor is er muziek 
van dialect-zanger Frank van Osch.  
In de pauze wordt koffie en cake 
geserveerd.’   

Wat? 
Film, boek, muziek en nagesprek.

Wanneer?
Dinsdag 7 maart van 14:00 tot 16:00

Waar? 
KBO-Oirschot, De Vier Uitersten 17

Meer informatie op 
www.watachterblijft.nl 

themabijeenkomst

“Wat doen we met de spullen”
Wat achterblijft: een persoonlijke middag 
over nalatenschap en rouw

Door Loes Janssen

Een laatste ouder overlijdt. De familie neemt 
afscheid van vader of moeder. Dan volgt 
onvermijdelijk het tweede afscheid dat maanden, 
soms jaren kan duren. Welke spullen liet de ouder 
achter? Welke herinneringen roepen ze op?  
Waar komen al die spullen uiteindelijk terecht?

Bijeenkomst is op 7 maart 2023 

van 14.00 uur tot 16.00 uur 

KBO-gebouw in de Ontmoeting.

De Vier Uitersten 17, Oirschot.

Meld u 
aan door  

het formulier op 
pagina 9 in te 
vullen en in te 

leveren.
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Machtiging  (zet uw handtekening onder uw keuze; meer keuzes mogelijk)

Heer/Mevrouw  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoon thuis:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:

Lid van KBO:   Ja/Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum van inschrijving:

Banknummer IBAN:

Voor akkoord: 

Oirschot,  (Datum)

Naam

  Ik doe de cursus ‘klassieke muziek’   Ik kom naar de themabijeenkomst
Check  

s.v.p. of het  
formulier  

compleet is 
ingevuld!

aanmeldformulier

Stuur dit formulier 

per e-mail naar 

activiteiten@ 

kbo-oirschot.nl.  

Of lever dit formulier 

in bij d’n Inloop,  

de Vier Uitersten 17, 

5688 BN in Oirschot 

of stuur het per post 

hier naar toe.   

Klassieke muziek
Door KBO-Oirschot zal het verschuldigde 
bedrag van € 22,50 (leden) of € 27,50 
(niet-leden) ongeveer 10 dagen vóór 
aanvang van de cursus/workshop worden 
afgeschreven van de door u vermelde 
bankrekening. Door het plaatsen van uw 
handtekening geeft u aan hiermede in te 
stemmen.
Bij het niet doorgaan van de cursus/
workshop zal dit machtigingsbewijs 
worden vernietigd.

Handtekening

Themabijeenkomst  
7 maart
Door KBO-Oirschot zal het verschuldigde 
bedrag van € 5,- voor leden ongeveer  
7 dagen vóór aanvang van de bijeenkomst 
worden afgeschreven van de door u 
vermelde bankrekening. Voor niet-leden 
bedragen de kosten € 7,50.
Door het plaatsen van uw handtekening 
geeft u aan hiermede in te stemmen.
Bij het niet doorgaan van de Bijeenkomst 
zal deze  machtiging worden vernietigd.

Handtekening
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Locaties Kempenhaeve en Blijendaal in Oirschot
telefoon 0499-365959 website www.amaliazorg.nl

Bij Amaliazorg bieden we belevingsgericht 
groepswonen voor mensen met dementie. Dat 
doen we vanuit bijzondere locaties die rust uit-
stralen en omringd zijn door veel groen. Wilt u 
meer informatie? Neem 
dan gerust contact op.

Gebitsprothese nodig of uw huidige 
gebitsprothese niet naar wens?
Wij helpen u graag

Wij zijn gespecialiseerd in:
- Het aanmeten van 
gebitsprotheses

- Klikgebit
- Partiël protheses
- Opvullen van de prothese 
(rebase)

- Reparaties (op afspraak; 
klaar terwijl u wacht)

Voor openingstijden kijk op onze website:
www.gebitsprothesebest.nl

Advertenties

WARM EN KOUD

Verse maaltijden aan huis

Boodschappen

Gratis bezorging
door vrijwilligers

Tijd voor een praatje

Laagste prijsgarantie

Proeven is geloven!
Wilt u zeker weten dat onze maaltijden echt lekker zijn?

Bestel dan geheel vrijblijvend en gratis een proefmaaltijd!
Bel voor meer informatie naar:     

     085 902 26 66

info@demaaltijdservice.nl

www.demaaltijdservice.nl

LEKKERE EN GEZONDE MAALTIJDEN AAN HUIS

SINDS 1972De Maaltijdservice'

DE CROON VAN HEERBEEK BV 
Den Heuvel 20 • 5688 EM Oirschot • 0499 57 12 78

info@decroon.nl • www.decroon.nl

“Bij De Croon maken we   
uw drukwerk nóóog mooier”

“Lekker dichtbij, wel zo makkelijk”



nieuwsbrief 11

‘D
eze telefonische 
colportage of 
telemarketing verloopt 
niet altijd hetzelfde 
want meestal wordt 

mijn antwoord niet eens opgepikt en 
wordt onmiddellijk de bedoelde vraag 
gesteld.
Om nu te vragen: ‘Wat houden we 
waarin?” wordt dan te flauw dus volsta ik 
met correcte antwoorden als:  
Nee wij hebben geen geld om te beleggen. 
Nee wij hebben geen eigen huis.   
Nee wij willen nog niet begraven of 
gecremeerd worden.  
Geen vriendenloterij.

Anders wordt het als iemand die je kent je 
aanspreekt.
“Hoe is het”? “Heb je een half uur!”  
Of “Alles goed?” “Nou, alles is wel héél veel 
he!”

Ook zo’n vraag met een onverwacht 
antwoord. Als ik alleen 

maar zou zeggen 
“Goed en 
met jou?”  
dan is dat 
slechts 
een 
antwoord 

uit beleefdheid. 
Verbeeld je dat ik 
zou zeggen: “Niet 
zo goed, den hond 

kapot en de vrouw 
uit het ziekenhuis” 

dan zou het ook niet 
goed zijn. 

Eens was ik in een friethal en de 
frietbakker vroeg aan een klant die net 
iets verschrikkelijks meegemaakt had: 
“Hoe is ‘t?” Die vrouw begint een verhaal 
te vertellen over hoe verschrikkelijk 
het toch allemaal geweest is en dat ze er 
ternauwernood overheen is.  
Geen begripvol knikje, geen antwoord, 
geen enkele reactie. Niks, tot … 
“Mayonaise ?” 

Maar dan een groepsgesprek. Zitten 
vijf vrouwen en drie mannen bij elkaar.  
Gezellig met en door elkaar te buurten tot 
één haar stem verheft om tot alle acht te 
vertellen over de ervaring van haar zoon 
op vakantie in Nepal. Na slechts enkele 
minuten neemt een andere vrouw het 
gesprek over met de woorden  
“Dat heb ik ook eens meegemaakt”  
en eist het gesprek op.  Je komt er niet 
tussen, hoe interessant jouw ervaring 
ook geweest zou kunnen zijn. In zo 
een monoloog worden dan ook nog 
eens namen genoemd van volstrekt 
onbeduidende personen: Jurgen de man 
van ons Kalijn en dan daar weer een 
schoonzus van, Jannie… Ondertussen 
wordt afgeweken van de draad en een 
eventuele eigen-ervarings-opmerking 
kun je dan ook weer in je zak steken. 
  
Ik weet het, we zaten toen met de pest die 
nu corona heet.  In de middeleeuwen was 
het met elkaar ervaringen uitwisselen 
een tijdverdrijf van vrouwen die in 
dezelfde bubbel zaten. Geïsoleerd van 
de buitenwereld hielden ze dan een 
kransje. Een onderwerp werd gekozen 
en ieder van de dames mocht dan haar 
levenservaring met betrekking tot dit 
onderwerp vertellen. Op toerbeurt kreeg 
dan iedereen het woord. Iédereen! 

 

Een decamerone werd 

geboren.

“Laat mij even uitpraten”.’   

column
Het woord is ‘aan’
Door Jacques van de Ven

“Mijnheer mag ik u wat vragen?”
“Dat hebt u al gedaan!”
Dan volgen er enkele seconden stilte en daarna:  
“Dat is een goeie, die houden we erin”.
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Oplossing:

De Nationale 
Gezondheidsbeurs
Door Simon van der Steen

‘W
il je meer 
te weten 
komen over 
een gezonde 
leefstijl? 

Kom dan van 2 t/m 5 februari naar de 
Nationale Gezondheidsbeurs in de 
Jaarbeurs Utrecht. 
Neem deel aan actieve workshops, 
krijg voedingsadvies en geniet 
van knettervers eten. Dé ultieme 
gezondheidstip!
De entree bedraagt € 17,50 , maar er 
zijn websites waar entreebewijzen 
gratis worden aangeboden.

Kaarten zijn NIET verkrijgbaar  
via KBO-Oirschot

U kunt uw oplossing insturen naar e-mailadres  
info@kbo-oirschot.nl. U kunt uw oplossing natuurlijk 
ook inleveren bij D’n Inloop.

LANTAARNTJE 

Lieve mensen, “Er zijn slechts twee dagen waaraan je niets kunt 
doen: gisteren en morgen.” Ook in het nieuwe jaar is het steeds 
weer ‘vandaag’! Elke dag is een nieuwe kans, voor jezelf, voor de 
mensen om je heen. Grijp die kansen en bied kansen aan! 
Ik wens iedereen een kansrijk 2023!   

Henk van de Wal


