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‘O
ok was al bekend 
gemaakt dat er vele 
ouderen van boven 
de 70 jaar slachtoffer 
worden van valpartijen 

in en rond het woonhuis. Dus was ik van 
plan om via onze KBO-vereniging  
voor onze leden een cursus valpreventie 
te organiseren en door een professionele 
instructeur preventieve tips aan te 
laten dragen om mogelijke valpartijen 
te voorkomen, en deze dan ook samen te 
gaan oefenen. Nu heb ik ook ondanks 
dat ik tot deze doelgroep behoor dit 

Een Gevalletje 
van Vallen …
Door Jan van de Schoot

‘Je leest er bijna dagelijks berichtgevingen over in 
de dagbladen en op de radio en TV: ”Ouder persoon 
gevallen, en uren later (onderkoeld) gevonden en 
mogelijk aan de gevolgen daarvan bezweken”.’                                                                                                                                      
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item altijd een “ver van mijn bed show” 
gevonden en van “ik let wel op wat ik doe” 
mentaliteit gehad totdat de realiteit zich 
voordeed en  het een “dicht bij mijn bed 
show” werd. 

Zo ook die bewuste zaterdagmorgen dat 
ik tijdens het aankleedritueel plotseling 
mijn evenwicht ben verloren en in 
paar seconden mezelf gelanceerd heb 
om via de bovenkant van het houten 
voeteneind van ons ledikant op de 
vloer achter het bed terecht te komen 
en daar dus kermend van de pijn om 
hulp heb moeten roepen omdat ikzelf 
niet meer in staat was om op eigen 
beweging me te verplaatsen. Nadat 
mijn vrouw op mijn hulpgeroep was 
afgekomen en me weer geholpen had 
om op te staan werd duidelijk dat 
ik een nogal stevige kneuzing had 
opgelopen in mijn ribbenkast. Ik was 
blij dat er iemand thuis was om te 
helpen, wat duidelijk een pluspunt was 
maar je moet er niet aan denken dat 
ik hierbij een breuk ergens anders had 
opgelopen en alleen thuis was geweest 
en niet in staat was om alarm te slaan.                                                                                                                 
Dan lig je er wel hulpeloos bij en kun je 
maar hopen dat je snel gevonden wordt, 
dat realiseerde ik mij wel al snel. 

De eerste dagen kon ik alleen maar even 
op een hoge kruk zitten door de enorme 
pijn, wat enkele dagen later wel wat was 
afgenomen en op de plek in mijn zijde 
later een mooi schilderij ontstond in de 
vorm van een behoorlijke blauwe plek, en 
heeft deze kneuzing toch nog een tijdje 
een behoorlijke lastige pijn nagelaten. 
Zover mijn verhaal dat nu centraal 
staat betreffende de noodzaak van 
een preventief handelen naar jullie 
als leden van onze vereniging inzake 
het aanbieden van een cursus zoals 
hierboven voornoemd. 

Deze vervelende valpartij is voor mij een 
leerschool geweest om mijn plannen 
door te zetten om deze cursus te gaan 
organiseren bij onze KBO en er natuurlijk 
zelf ook aan deel te gaan nemen. Zo zijn 
er vele kwaaltjes die gaan opspelen nu we 
allemaal ouder gaan worden. Ook daar 
zijn handvaten voor om daarmee om te 
gaan zoals een Bekkenbodemtherapie 
of andere methoden om ons bij bepaalde 
ziektebeelden toch een leefbaar leven 
te geven die ons de vrijheid te blijven 
geven om mee te blijven doen aan de vele 
activiteiten die we graag (nog) mee willen 
maken. Laten we aan deze mogelijkheden 
van b.v. (val)preventie of ander, zoveel 
mogelijk deelnemen en daarmee ons 
voordeel mee doen, en deze niet meer  
de ver van ons bed show laten zijn.’   
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colofon
vervolg  Een Gevalletje  
 van Vallen

Meiviering
Door Jan van de Schoot

‘O
p dinsdag 9 mei is 
er weer de jaarlijkse 
Meiviering van de 
KBO bij de kapel van 
de H. Eik. 

Deze viering is om 13.30 uur met als 
voorganger pastor Spijkers. Na afloop is 
er koffie/thee in de Ontmoeting van ons 
gebouw.’   
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Woensdag 1 maart
 Biljarten hele dag
  Wandelen 5 km 09.00
  Wandelen 10 km 09.00
  Kienen 13.00-16.00
 Gym 2 groepen 0900-12.00
 Bridge (beginners) 19.00-21.00
Donderdag 2 maart
 Biljarten hele dag
  Jeu de boule hele dag
 Kaarten 13.00-16.00
 Breiclub 10.00-12.00
 Bridge(gevorderden) 09.00-12.00
Vrijdag 3 maart
 Biljarten hele dag
  Koersbal 09.30-11.00
  Wandelen (Nordic) 09.00
  Bridge 13.30-16.00
Maandag 6 maart
 Biljarten hele dag
  Kaarten 13.30-16.00
 Wandelen 5 km 09.15
 Wandelen 10 km 09.00
Dinsdag 7 maart
 Jeu de boule Hele dag
  Biljarten hele dag
 Vrouwen van Nu 13.30-16.00
Woensdag 8 maart
 Biljarten hele dag
  Wandelen 5 km 09.00
  Wandelen 10 km 09.00
  Kaarten 13.00-16.00
 Gym 2 groepen 09.00-12.00
 Bridge (beginners) 1900-21.00
Donderdag 9 maart
 Biljarten hele dag
 Breiclub 09.30-11.00
 Bridge (gevorderden) 0900-12.00
Zaterdag 11 maart
 Fotogroep Oirschot 9.30-11.45
Vrijdag 10 maart
 Biljarten hele dag
  Bridge 13.30-16.00
  Wandelen (Nordic) 09.00
  Koersbal 09.30-11.00
 Fotoclub 9.15-11.30
Maandag 13 maart
 Biljarten hele dag
  Kaarten 13.00-16.00
  Wandelen 5 km 09.10
  Wandelen 10 km 09.00
  Docenten Dig. Centr. 13.30-16.00
Dinsdag 14 maart
 Jeu de boule Hele dag
  Biljarten hele dag
 Fotogroep Oirschot 19.15-21.30
Woensdag 15 maart
 Biljarten hele dag
 Wandelen 5 km 09.10
 Wandelen 10 km 09.00

 Gym 2 groepen 09.00-12.00
  Kienen 13.00-16.00
 Bridge (beginners) 1900-21.00
Donderdag 16 maart
 Biljarten hele dag
  Jeu de boule hele dag
 Kaarten 13.30-16.00
 Breiclub 09.30-11.00
 Bridge (gevorderden) 09.00-11.00
Vrijdag 17 maart
 Biljarten hele dag
  Bridge 13.30-16.00
  Wandelen (Nordic) 09.00
 Koersbal 09.30-11.00
Maandag 20 maart
 Biljarten hele dag
  Wandelen 5 km 09.15
  Wandelen 10 km 09.00
 Kaarten 13.30-16.00
Dinsdag 21 maart
 Jeu de boule hele dag
  Biljarten hele dag
 Vrouwen van Nu 13.30-16.00
Woensdag 22 maart
 Biljarten hele dag
  Wandelen 5 km 09.00
  Wandelen 10 km 09.00
  Kaarten 13.00-16.00
 Gym 2 groepen 09.00-12.00
 Bridge (beginners) 19.00-21.00
Donderdag 23 maart
 Biljarten hele dag
  Bridge(gevorderden) 09.00-12.00
 Breiclub 09.30-11.00
Vrijdag 24 maart
 Biljarten hele dag
  Koersbal 09.15-11.00
  Bridge 13.30-16.00
  Wandelen (Nordic) 09.00
Maandag 27 maart
 Biljarten hele dag
  Wandelen 5 km 09.15
  Wandelen 10 km 09.00
 Kaarten 13.30-16.00
Dinsdag 28 maart
 Jeu de boule Hele dag
  Biljarten hele dag
Woensdag 29 maart
 Biljarten hele dag
  Wandelen 5 km 09.00
  Wandelen 10 km 09.00
 Gym 2 groepen 09.00-12.00
  Kaarten 13.00-16.00
 Bridge (beginners) 19.00-21.00
Donderdag 30 maart
 Biljarten hele dag
  Bridge (gevorderden) 09.00-12.00
 Breiclub 09.30-11.00
Vrijdag 31 maart
 Biljarten hele dag
  Koersbal 09.15-11.00
  Bridge 13.30-16.00
  Wandelen (Nordic) 09.00

maart 2023
activiteiten
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Donderdag 4 Mei
Modeshow en verkoop dames/heren 

kleding Marion Mode (in de Ontmoeting).

Donderdag 11 Mei
Voorjaarsreis met EMA reizen. 

Donderdag 15 Juni 
Terrasconcert bij KOMAEN

Optreden: Guus Soetens.  

Dinsdag 12 September
Zomerreis  EMA. 

Dinsdag 3 Oktober
Vande Kloostermode Boskoop.  

(50 personen).

Donderdag 12 Oktober
Culturele middag met De Beerzen bij  

’t Zand met Troubadour Tonny Wijnands.

Donderdag 9 November
85+ brunch bij ’t Zand  12.00 tot 16.00 uur  

(evt. loterij).

Vrijdag 17 November
Vrijwilligersavond bij ’t Zand met diner  

en optreden De Briljantjes van 17.30 tot 

10.30 uur.

Donderdag 14 December
Kerstbrunch bij ’t Zand voor alle leden  

van 12.00 tot 16.00 uur.  

Optreden: Duo Side by Side.   

‘S
inds kort is de 
mogelijkheid 
opengesteld om 
deel te nemen aan 
excursiereizen van 

de KBO-Best. Hierbij geldt wel de 
voorwaarde: Wie het eerst komt,  
het eerst maalt!

De dagtochten in 2023  
waarvoor men zich nog  
kan aanmelden zijn:

 18 april Keukenhof
 16 mei Chocolade-atelier 

Noppen en glasblazerij  
in Leerdam

 13 juni  Rotterdam en bezoek  
SS Rotterdam

 13 juli Kasteeltuinen Arcen en 
Kevelaer

 12 sept Vlissingen en Domburg

Wenst men deel te nemen aan een van 
de excursies dan dient men zich aan 
te melden via de KBO-Best. Kijk voor 
meer informatie op www.kbobest.nl  
of bel 06-23 90 81 88.

De door Best georganiseerde reizen 
vertrekken vanuit Best. Men dient 
zelf vervoer van/naar Best te regelen. 
Zijn er veel aanmeldingen vanuit 
Oirschot, dan kunnen we bekijken of 
het mogelijk is dat men in Oirschot op 
een centraal punt kan opstappen.’   

We beginnen om 10.00 uur met een 
modeshow van ca. een half uur waarna 
u in de gelegenheid bent om gezellig te 
shoppen onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Voor iedere koper is er  
een cadeaubon van €5,-.   

Jaarprogramma 2023

Modeshow
Marionmode Dé Modewinkel aan huis  

Op donderdag 4 mei a.s. is er een modeshow bij  
de KBO in de Ontmoeting van 10.00 tot 12.00 uur.

Door de evenementenwerkgroep

Dagtochten 
KBO-Best

activiteiten
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Wij gedenken hierbij de overleden 
leden van de afgelopen maand:

 Annie van de Sande-van Overdijk, 
 Els van de Heuvel-Scherders, 
 Anneke van Gerven-Schoenmakers, 

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
p zaterdag 18 maart in 
Oirschot tussen 10.00 
- 16.00 uur staan er 
verschillende kramen 
waar je terecht kunt 

voor informatie over:
 hoe blijf ik actief en fit
 wonen - hoe kan ik zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen

 ontwikkelingen op het gebied van zorg
 (vrije) Tijdsbesteding.’   

Wil je meer 
informatie, loop 
gerust binnen, de 
toegang is gratis. 

Waar: 18 maart,  
Café zaal het Vrijthof,  
Molenstraat 6,  
Oirschot.

60+ informatiemarkt  
in Oirschot
Gezond en gelukkig oud worden, het centrale thema 
van de 60+ informatiemarkt in Oirschot. 

VRUGER
DOOR PASTOOR SPOOREN (NAAR HENK VAN WESTERLO)

Vruger rook stront nog noar stront

En waar ’n bibs nog ’n kont

Toen kwam er nog Brabantse praaot

Ut iedereen zunne mond

Mer nauw vandaag den dag

Is ’t net of de nie mir mag

En is er veul wa verlorre gaot

Onder Nederlands taal gezag

Want dialecten hebben gin bestaon

Dus gaon ze d’r allemol aon

Mer as ge straks vur de Schepper staot

Dan vraogt ie: wa hedde gij mee mé ut 

Brabants gedaon?
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‘H
arrie blijkt een echte 
verenigingsman, 
gezien zijn 
langdurige 
bestuurstaken 

binnen verschillende verenigingen 
(Gilde, Scouting, Kerk, etc.).
Harrie heeft zijn taken oprecht en 
stipt uitgevoerd ondanks de vele 
veranderingen in de organisatie.  
Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.
Dit bracht natuurlijk veel werk met 
zich mee, maar door de gedrevenheid 
van Harrie, zijn deze zaken naar volle 
tevredenheid uitgevoerd. 
Naast de financiële administratie was 
Harrie al die tijd ook verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie van  
KBO-Oirschot met bijna 1160 leden.
Sinds enige tijd heeft Harrie aangegeven 
het wat rustiger aan te willen gaan doen 
vanwege persoonlijke omstandigheden, 
reden voor het bestuur om direct uit te 
kijken naar een opvolger.  

We zijn in de gelukkige omstandigheid 
dat we Harry Rutten bereid hebben 
gevonden de functie van Harrie van 
Nunen over te nemen. Meer hierover 
kunt u lezen in één van de volgende 
edities van de Nieuwsbrief.

Voor zijn verdiensten voor de KBO-
Oirschot heeft Harrie van Nunen, uit 
handen van onze voorzitter Bert Meijer 
de zilveren speld van verdienste van 
KBO-Brabant ontvangen. Deze ging 
vergezeld van een bijbehorende oorkonde 
terwijl de echtgenote van Harrie 
(Martha) een mooie bos bloemen kreeg 
overhandigd.

Na afloop van deze ceremonie werden 
Harrie en Martha als klap op de vuurpijl 
bovendien nog eens vergast op een 
toepasselijk lied. De tekst hiervan 
was speciaal voor deze gelegenheid 
gemaakt door bestuurslid Jan de Vet en 
het lied werd luidkeels en enthousiast 
meegezongen door de aanwezigen 
onder begeleiding van de accordeonist, 
tezamen met een aantal van de leden, 
van liederentafel Santé. Na afloop 
ontving Harrie een klein fotoboekje met 
herinneringen uit zijn KBO-bestuur 
verleden en met een fraaie uitdraai van 
de tekst van het voor hem geschreven en 
gezongen lied.
“Bedankt Harrie voor jouw inzet en 
betrokkenheid”.   

Nieuwe en oude penningmeester naast elkaar.

Aftreden penningmeester  
Harrie van Nunen
Door Simon van der Steen

‘Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
dinsdag 14 februari heeft Harrie van Nunen, na 
een duur van 18 jaren,  afscheid genomen als 
penningmeester van de KBO afdeling Oirschot.’

Komt u vooral  
eens naar  

KBO-Oirschot aan 
De Vier Uitersten.

Daar kunt u 
bijvoorbeeld de 

uitgeprinte tekst 
van het, voor Harrie 

geschreven en 
gezongen liedje 

afhalen. 
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‘O
m 13:30 uur 
werd de 
vergadering 
door voorzitter  
Bert Meijer 

geopend, waarna een korte toespraak 
volgde van Pastoor Spooren. Hierna werd 
het jaarverslag over 2022 voorgelezen 
door Jan de Vet waarna Harrie van 
Nunen voor de laatste maal de financiële 
verslaglegging van de KBO en de 
Kringloopwinkel presenteerde.  
Na goedkeuring door de kascommissie en 
benoeming van nieuwe commissieleden 
werd door de voorzitter een wijziging 
van de statuten KBO-Oirschot nader 
toegelicht. De vermelding dat de 
contributie voor 2023 gehandhaafd blijft 
op € 22,50 werd met applaus beantwoord.

De jaarlijkse schenking aan 
een ‘goed’ doel was dit jaar bestemd voor 
‘Museum de Vier Quartieren’ in Oirschot. 
Ook dit jaar waren enkele bestuursleden 
aftredend en opnieuw benoembaar.  
Zowel Leo van Loon als Simon van der 
Steen werden met meerderheid van 
stemmen herkozen. 
Aftredend penningmeester Harrie van  
Nunen was niet meer herkiesbaar. Zijn  
functie wordt vanaf heden overgenomen 
door Harry Rutten. Deze zal zich binnen-
kort in onze Nieuwsbrief voorstellen.   
Na het stellen van enkele rondvragen 
werd de algemene ledenvergadering  
om 16.00 uur gesloten.’   

Door Simon van der Steen

‘Op dinsdag 14 februari j.l. is de algemene 
ledenvergadering gehouden bij ’t Zand 
in Oirschot. In totaal werden 81 leden 
verwelkomd waarvan de eersten al 
ruimschoots op tijd in de zaal aanwezig 
waren.’

verslag

Algemene ledenvergadering 
KBO-Oirschot

Een 
supergezellige 

en  
warme sfeer.

DE TIJD

DOOR MILDRED ZIJLSTRA

Als heden eens toekomst wordt

Het verleden als herfstblad verdort

Een spiegel de waarheid niet ziet

Voelt gisteren zich nóg onbespied

Gaan maanden en jaren voorbij

Smelten ijskappen rijen na rij…

Was vroeger eens: “ Weet je nog wel?”

En hinkelen gewoon maar een spel..

Nu gaan we als razend te keer!

Lijkt niets meer op “lief van weleer”

Klassieke muziek  
van Jarmila Pavel, 
voorjaar 2023

Doordat er voor de nieuwe cursus 
‘Klassiek Muziek’ helaas te weinig 
mensen zich hebben opgegeven, 
hebben besloten de cursus voor 
het voorjaar 2023 te annuleren. 
Mocht er in het najaar hernieuwde 
belangstelling zijn, dan wordt 
bekeken (afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen) of de cursus opnieuw 
zal worden aangeboden.   
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‘I
k word hartelijk ontvangen 
op zijn mooie woonlocatie en 
verwend door zijn vrouw met 
koffie en zelfgebakken cake. 
Beter kun je niet aan een 

goed gesprek beginnen en het zegt ook al 
veel van de bewoners. 
Gerard is geboren in Didam en verhuisd 
naar een boerderij in Oerle op de 
Scherpenering toen hij 2 jaar oud was. 
Na de lagere school in Oerle, middelbare 
school in Eersel, doorgestoomd naar de 
universiteit in Nijmegen om dokter te 
worden. 
Als huisarts heeft hij veel te maken 
gehad met ouderenzorg. In het begin 
van zijn loopbaan was ouderenzorg nog 
geen erkend klinisch specialisme, dat 
was pas vele jaren later. Ouderenzorg, 
zo vertelt hij, werd toen geleverd door 
familie, buren, vrienden en kennissen 
en niet te vergeten de wijkzuster. 
Bejaardentehuizen bestonden er amper 
of niet. Ouders en (klein)kinderen 
woonden vaak onder één dak met veel 
aandacht en zorg voor elkaar. Dat kon 
toen ook, omdat de meeste vrouwen 
geen werk buitenshuis hadden en als 

vanzelfsprekend de zorg voor de 
ouder wordende (schoon)

ouders op zich namen. Alles 
verliep in een evenwichtige 

balans van oud, jong en 
piepjong. Voor de meesten 
was dit een aangenaam 
proces van inhoud geven 

aan het leven, respect van 
de jongeren voor de ouderen 

en omgekeerd. 

Gerard vindt het heel 

belangrijk dat we als ouderen 

blijven zoeken naar een 

zinvolle ontwikkeling en 

invulling van ons leven. 

Als je dat loslaat dan zit je op de glijbaan 
naar het einde. Ook een belangrijk 
onderwerp is dat wij de ouderenzorg 
niet als vanzelfsprekend overlaten aan 
Overheid en Gezondheidszorg maar 
ook hier zelf initiatieven nemen om 
met elkaar ons leven zin en waarde te 
geven, net zoals we deden toen we in ons 
leven op pad gingen naar een ongewisse 
toekomst met uitdagingen, kansen en 
vernieuwingen. De problematiek met 
ouderen is vooral begonnen door ze 
als speciale doelgroep weg te zetten, 
oneerbiedig gezegd op te hokken in 
bejaardenhuizen. 
Hierdoor werden ze afgezonderd van 
de rest van de maatschappij. Een zak 
geld en nieuwe werkgelegenheid lost de 
problemen wel op volgens de politiek. Als 
oplossing naar de toekomst ziet hij dan 
ook graag dat we ouderen en jongeren 
in goede harmonie weer gaan mixen 
met aandacht en zorg voor elkaar. Dus 
eigenlijk weer terug naar vroeger, zij 
het in aangepaste vorm. Teun Toebes 
uit Best geeft een goed voorbeeld hoe de 
geïntegreerde zorg voor elkaar eruit zou 
kunnen zien.
Uiteraard heeft Gerard veel waardering 
voor de mensen in de zorg die met hart en 
ziel werken om het leven van senioren, 
die dit nodig hebben, menswaardiger en 
als het kan zoveel mogelijk zelfredzaam 
te maken. 
Menselijkheid is niet te koop en alleen 
maar te vergroten door tussen de mensen 
in te staan en daar waar we kunnen ons 
steentje bij te dragen voor een beetje 
betere wereld. 

Nog wat losse opmerkingen: 
 geen bejaardenhuizen maar 
samenlevingsvormen met een mix uit 
onze maatschappij, 

Gerard Kummeling
Door Mari van de Ven

‘Velen hebben Gerard kunnen leren kennen  
als voormalig bestuurslid van KBO-Oirschot,  
maar waarom ik met hem in gesprek wil gaan is  
vanwege zijn voormalige beroep: huisarts in Acht.‘

in gesprek met
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 goede preventie, voorlichting voor 
een goede gezondheid, zonder te 
overdrijven; we hoeven tenslotte 
allemaal geen 100 te worden.                                  

 de huisartsenzorg in de huidige tijd is 
overladen en opgeknipt.

 geld is vaak leidend bij politieke 
keuzes om later te ervaren dat we een 
verkeerde weg zijn ingeslagen.

 de ouderenzorg is door overbelasting 
nogal verzakelijkt; menselijkheid 
is helaas niet te koop, wel het 
belangrijkste voor ieder mens.

Dus de belangrijkste les die wij uit de 
laatste 50 jaar moeten trekken: 

De mens centraal in een 

goede mix van leeftijden, 

rangen en standen.

Zo hebben en houden wij een zinvolle 
toekomst. Grote plus: al deze goeie raad 
is geen consult, dus gratis maar wel 
waardevol. Gebruik het als richtingwijzer 
in jullie leven, het ga jullie goed.
Gerard en Marie-Thérèse, bedankt voor 
jullie Brabantse gastvrijheid.’   

Bereiding

 Schaaf de courgette in de lengte in 
flinterdunne plakken. Doe dit met 
een dunschiller of dun afgestelde 
kaasschaaf. Je hebt ongeveer  
24 plakken nodig.

 Pel en snipper het sjalotje. Maak de 
champignons schoon en snij ze in hele 
kleine stukjes. Verhit 2 lepels olijfolie 
in een pan en bak de sjalot met de 
champignons gedurende 5 minuten  
tot de champignons gaar zijn.  
Maak op smaak met peper en zout.

 Schep de champignons door de ricotta, 
doe de Parmezaanse kaas en het ei 
erbij. Roer goed om. Snij de blaadjes 
van 2 takjes basilicum in reepjes en 
schep het door de ricotta.

 Verwarm de oven voor op 200° Celsius. 
Leg 4 repen courgette in een stervorm 
over elkaar heen op een plank of bord. 
Schep een lepel ricottamengsel op het 
midden van de courgetterepen, vouw 
nu de courgetterepen om de vulling 
heen. Leg het pakketje ondersteboven 
in een ingevette ovenschaal.

 Herhaal met de rest van de 
courgetterepen en de vulling. Maak  
zo 6 courgetteravioli. Bedek de ravioli 
met de tomatensaus. Besprenkel met 
de resterende olijfolie. Dek de schaal  
af met aluminiumfolie en zet de  
schaal 20 minuten in de hete oven.

 Garneer de schotel met basilicum.   

Koolhydraatarme  
ravioli van courgette
Ravioli niet van pastadeeg maar van courgette.

Door Simon van der Steen

Ingrediënten

  1 grote courgette

  1 sjalotje

  125 gram 

kastanje-

champignons

  3 eetlepels 

olijfolie

  200 gram ricotta

  50 gram 

geraspte 

Parmezaanse 

kaas

  1 ei

  Verse basilicum

  400 ml 

tomatensaus 

uit een pot of 

zelfgemaakt

recept

Voor 4 personen 
Bereidingsduur: 35 minuten
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‘I
k noem 
er hier 
enkele: 
De 
bakkers 

Piet den Ouden,  
Jan Liebrand,  
Nol Nuyens,  
Klaas Smits, Mieske van den Heuvel, 
Dries van den Eijnde, Bernard van der 
Sande, Lucien Latour, Sjef en Harrie van 
Haaren (de Mol), Ceesje van Sprang en 
Piet de Kort. De slagers Sjef Smits,  
Cas Smits, Harrie Princée, Jan van 
Haaren en Fransje Wijnhoven. 
Kruideniers: de zussen Mia en Anna van 
der Steen, de Edah van Piet Zeeuwen, de 
A&O van Willem van Kollenburg, de VéGé 
van Dré Smeijers, Antje van de Oetelaar, 
de Spar van Jan van Zeeland, de weduwe 
Janske van Esch, Jetje Geerlings- 
den Ouden, Harrie Smetsers (den Bels). 
Voor vis ging je naar Harrie van Nunen 
en voor groenten naar Kareltje Kerkhof. 
En dan vergeet ik er vast nog wel een paar. 
In 1961 kwam er een nieuwe 
vestigingswet voor bedrijven, die het 
mogelijk maakte dat vlees, groenten en 
brood onder één dak verkocht mochten 
worden. Vanaf dat moment was de 
opkomst van supermarkten niet meer te 
stoppen. Jan Liebrand was de eerste in 
Oirschot en dat was niet leuk voor zijn 
buurman slager Sjef Smits.
Het is nu 2022 en naast de kleine 
gespecialiseerde winkels zien we grote 

supermarkten, daar tussenin zit niets 
meer. Het gezellige praatje in de rij bij  
de slager is er niet meer bij. Alhoewel, 
ik hoorde dat Jumbo een proef doet met 
“kletskassa’s”. Daar kun je doorgeven wie 
er vreemd gaan en dan zetten ze het op 
een app of zoiets.
Enkele jaren geleden hadden ze bij de 
Jumbo iets nieuws: een zelfscansysteem. 
Da’s handig! De eerste keer kom ik thuis 
met de boodschappen en zie ik op de 
kassabon dat ik vergeten ben een zak 
mandarijntjes te scannen. Voor een paar 
euro wil ik niet de naam hebben dat ik 
oneerlijk ben. Dus als ik enkele dagen 
later weer bij de Jumbo kom, scan ik een 
zak mandarijntjes en leg hem terug in  
het schap. 
De kassamevrouw als ze de bon uitdraait: 
“U hebt mandarijntjes gescand, maar ik 
zie ze niet in het mandje liggen.”
“Nou, dat zit zo …”
“Wacht, ik pak ze wel even voor u.”
Komt terug: “Asjeblief, 2 zakken 
mandarijnen, ze zijn in de actie vandaag, 
2 voor de prijs van 1.”
Ik heb ze bedankt en niets meer 
uitgelegd.’   

Kleine  
winkeltjes
Door Ad van Zelst

‘Voor de komst van supermarkten, 
we hebben het over de jaren ’50,  
waren er in Oirschot veel 
levensmiddelenwinkels.’

Orskot vruuger
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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”
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Horizontaal: 
 1 opslagplaats; varkensvlees; slagwapen -  
2 riv. in Spanje; sportman; Spaanse 
kunstschilder - 3 scheepsvloer; deel v.e. 
opera; koningstitel; opstootje - 4 muze  
v.d. zangkunst; vleespastei; geurstof -  
5 boomvrucht; houten wig; cijferen -  
6 per omgaande; droogoven; Europese 
taal; riv. in Rusland - 7 nageslacht; 
marterachtig dier; oude Griekse stad -  
8 par example; heilige; voetmodel;  
invasie - 9 wees gegroet; groepje kippen; 
vermaak; computertoets - 10 ondersoort; 
pl. in Overijssel; land in Afrika -  
11 hemellichaam; dun; pl. in Limburg; 
grootmoeder - 12 pl. in Drenthe; geniaal 
persoon; voetbalterm.

Verticaal: 
1 marionet; behoeftig mens - 2 kelner; 
vogel - 3 zwaardwalvis; ijzerhoudende 
grond; keukenkruid - 4 zangnoot; 
oplettend; knijpwerktuig - 5 kwelgeest; 
armholte; brandstof - 6 klein rondje; 
naarling; voorteken - 7 kwelling; 
onderwerp; Bijbelse priester - 8 errore 
excepto; spanning; sneeuwvoertuig -  
9 afgeronde steen; in het begin; populair -  
10 glad en vlak; afkijken - 11 bladnerf; 
bezieling; zeevis - 12 adellijk persoon; uit 
nalatenschap verkrijgen; onderofficier - 
13 bestanddeel; geestdrift - 14 lichtpaars; 
deel v.e. platenspeler; streling.   

puzzel

Oplossing:

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LANTAARNTJE 

Lieve mensen, 
“Sterven is verhuizen van de wereld naar het hart van de 
mensen die van je houden. Daar leef je verder.”
Aan deze woorden van de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter 
voegen we niets toe.  

Henk van de Wal
foto: kruisje op blad van  Mariadistel (Silybum marianum)


