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Overpeinzingen van de redactieleden en twee dichters
Als sociaal werker van Sociom 

kreeg ik een kerstkaart met daarop 

een tekst, gemaakt door een 

leerling van een basisschool. Deze 

tekst wil ik graag met jullie delen:

Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot

Soms zijn ze klein

Je hoeft ze niet te zoeken

Je kunt ze ook zijn

Ik wens iedereen toe dat ze een 

lichtpuntje kunnen zien in deze 

moeilijke tijd. Maar vooral ook wens 

ik dat velen een lichtpuntje kunnen 

zijn voor anderen. We hebben het 

allemaal hard nodig. En ik hoop dat 

het jaar 2021 daadwerkelijk mag 

worden wat we elkaar in 2019 

wensten: een goed, gelukkig en 

gezond nieuwjaar!

Silvia Beuving

Houd Moed
Gelukkig bloeien er ook bloemen in 

de winter’, deze positieve gedachte 

ontving ik van een dierbare 

vriendin. Het is duidelijk dat vooral 

het gebrek aan spontaan sociaal 

contact de mensen opbreekt. 

Gelukkig kan je op afstand een 

praatje maken en alleen al zwaaien 

naar elkaar en een welgemeend: 

“Hoi, alles goed?” beurt al op.

De feestverlichting is dit jaar 

uitbundiger aan dan ooit, wensen 

voor een beter 2021 vallen in de 

bus, we denken aan elkaar. Laat de 

moed niet zakken, doe wat kan en 

wees voorzichtig. Ik hoop dat we in 

2021 elkaar weer de hand mogen 

schudden

Josje Goos

Raar Jaar
Wat een ongelooflijk jaar

ineens waren de rapen gaar

Wat niemand had verwacht

kwam als een spook in de nacht

Alles en iedereen was geschokt

en in ene werden we opgehokt

Ieder reageerde op de eigen manier

en hoopte maar één ding: niét hier

Tóch ontkwam niet iedereen eraan

en zijn er mensen door heenge-

gaan

Het werkt het beste je te isoleren

en riskante contacten te weren

Laten we hopen dat in het nieuwe 

jaar

alles normaler wordt, duimen maar

Ik wens u en de uwen geen díngen

maar een jaar met veel omhelzin-

gen

Ans Stoub

Wedergeboorte
Over de drempel in het nieuwe jaar

Herrijzen na isolement en rust

Worden we sterk weer als tevoren

We zijn beslist niet uitgeblust

Onze weerbaarheid is niet verloren

In deze o zo oneerlijke strijd

Komend jaar gaan we echt 

omhelzen

Verlangen naar postcorona tijd

Hand in hand weer naar de 

toekomst

Vertrouwen, blij bijeen te zijn

Ja samen kunnen we alles aan

En vermindert de geleden pijn

Mens durf te leven en wees niet 

bang

Gedenk degenen die zijn heenge-

gaan

Gezondheid Voorspoed zullen 

weer komen

Zo is het altijd al gegaan

Lidwien Buné

Untitled
Het afgelopen jaar in ogenschouw 

nemend, moest ik denken aan 

werken van de Russisch-Ameri-

kaanse schilder Mark Rothko en 

dan met name aan zijn Black-on-

grey-reeks uit het eind van de jaren 

zestig. Joost Zwagerman heeft die 

prachtig geanalyseerd in zijn 

essaybundel “De stilte van het licht”. 

Hij zegt daarover dat die schilde-

rijen “….vaak [getuigen] van een 

tristesse, depressie en gekweld-

heid….” Maar als je goed kijkt, dan 

blijkt het wonderbaarlijke feit dat er 

achter die zwarte, donkere en 

duistere vlakken andere kleuren 

schemeren die nooit zijn verdwe-

nen. Wat een optimistische 

gedachte voor een pandemiewe-

reld die zucht en steunt en piept en 

kraakt…..

Van Veldeke

Vriend
Vriend, metgezel, die meer en 

minder is

dan vader, moeder, minnaar, kind

hetzelfde als ik, maar anders

onafhankelijk en toegewijd

ouder, jonger, van dezelfde tijd.

Trooster, die getroost kan worden

baken en verhanger van de borden

broeder, maar van andre moeder, 

zonder rivaliteit

met wie ik samenloop en die mij 

begeleidt.

Hij gunt mij om te leven als ik dood

zou willen, geeft hij mij gelijk.

Soms is het, dat ik om hem alleen

verdragen blijf, wat zonder hem 

ondraaglijk scheen.

Zonder een enkele verplichting

loop ik en loop altijd in zijn richting.

M. Vasalis

Uit kranten
De derde prijs, in Spanje, voor een 

gedicht,

dat was een roos van brons.

De tweede prijs een roos van zilver.

Het vers dat men het allermooiste 

vond,

dat won een werkelijke roos.

Een roos die helemaal uit roos 

bestond.

Nu zie ik in de krant: de gouden 

tijden zijn voorbij.

Komen dan eindelijk de echte?

Judith Herzberg

Een bijzonder jaar, 2020. En dit 
keer gaat het niet over de pande-
mie en de bijbehorende lockdown 
die iedereen in zijn greep houdt. 
Maar een bijzonder jaar, omdat er 
vier bezorgers/coördinatoren bij 
Tafeltje Dekje samen 100 jaar in 
dienst zijn! 100 Jaar vrijwillige inzet 
voor senioren die dagelijks een 
warme of koelverse maaltijd nodig 
hebben. 100 jaar door weer en 
wind (lockdown of niet) op pad zijn 
om de maaltijden te bezorgen en/
of om de planning rond de 
bezorging te regelen. 

En wie zijn deze jubilarissen? In 

alfabetische volgorde: Nelly van den 

Broek is 40 jaar coördinator bij 

Tafeltje Dekje Beers. Naast het 

coördineren van de bezorging van 

de maaltijden en het eetpunt in 

Beers, is zij ook een van de coördi-

natoren van de Beheers Stichting 

Beers/Linden en binnen het 

Trefpunt een bekend gezicht voor 

velen.

Wilhelmien van den Heuvel is 25 jaar 

coördinator bij Tafeltje Dekje Haps. 

Ooit begonnen met zelf maaltijden 

koken voor de inwoners en nu 

alweer heel wat jaren coördinator. 

Wilhelmien is eveneens voor velen 

een bekend gezicht maar dan in 

Haps, ook door haar jarenlange 

vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem.

Toon Reijnen is 25 jaar bezorger bij 

Tafeltje Dekje Haps en op zijn 86e (!) 

nog steeds actief als bezorger!

Peter van Son tenslotte is al 10 jaar 

actief bij Tafeltje Dekje Cuijk. Peter is 

als vrijwilliger ook actief bij diverse 

andere verenigingen, dus we zijn blij 

dat hij dit nog steeds kan combine-

ren met Tafeltje Dekje!

Bedankt
Dit jaar zijn zij alle vier in het 

zonnetje gezet door SWOC, helaas 

op een andere manier dan we 

gewend zijn. In verband met corona 

was het niet mogelijk om op de 

jaarlijkse bijeenkomst met de 

bezorgers hier op een feestelijke 

manier aandacht aan te geven. We 

zijn zeker van plan om, als het weer 

mogelijk is, dit alsnog in te halen. 

Tot die tijd houden we het veilig en 

verstandig en zijn zij thuis verrast 

met een attentie. Nelly, Wilhelmien, 

Toon en Peter, bedankt voor jullie 

inzet al die 100 jaar!

Wil je ook bezorger worden? Kijk 

voor meer informatie op de website 

van SWOC: www.swocuijk.nl, stuur 

een mail naar infobalie@swocuijk.nl 

of bel naar 0485-574440.

Samen 100 jaar in dienst bij Tafeltje Dekje 

Seniorenpagina

Toon Reijnen en Wilhelmien van den Heuvel, beide vrijwilligers bij 

Tafeltje Dekje.

Dat waren betere tijden, maar ze komen terug ! Alle goeds voor 2021!

Colofon 
Silvia Beuving

Peter Hendriks

Lidwien Buné

Josje Goos

Ans Stoub
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verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Eenentwintigen
Ziezo. 2020 is (gelukkig?) achter de rug. Nu 

kunnen we (met een gerust hart?) gaan eenen-

twintigen. Wordt dit het jaar van de verlossing?

Dat geruste hart, dat wordt nog spannend. Een 

welkom vaccin, maar blijkbaar niet voor 

iedereen van even groot gewicht. De volgorde 

laat ook nog wat op zich wachten, de priklocaties 

moeten nog in orde komen en zo zijn er vast nog 

genoeg andere hobbels te nemen.

En dan? Zijn de viruswaarheidsclaimers uitgepraat met hun “kleine 

griepjes”? Zijn de “dor hout”-benoemers sprakeloos terug in hun hok? Kan 

onze jeugd weer uit de voeten, de verveling voorbij? Krijgt de horeca weer 

ruim baan en kunnen winkeliers weer enigszins opgelucht financieel 

ademhalen? Krijgt het thuiswerken de plek die het verdient? Is vakantievie-

ren weer onbekommerd dus zonder zorgen naar believen overal mogelijk? 

Kan de politie ophouden met het noodgedwongen beëindigen van 

tientallen idiote illegale coronafeesten? Zijn onze gehele of gedeeltelijke 

huisarresten opgeheven? Kunnen die hinderlijke mondkapjes ver weg 

opgeborgen worden, zodat we niet meer half vermomd door de straten 

hoeven gaan? Kunnen onze kinderen en kleinkinderen hun opa’s en oma’s 

weer eens liefdevol knuffelen? Zal het weer mogelijk zijn met onze 

sportvrienden in groepsverband het op een lopen te zetten, bijvoorbeeld? 

Zal het gegeven zijn niet meer eenzaam en alleen het leven te moeten 

verlaten? En wat vooral ook van belang is: zijn onze zorgelijke en bezorg-

de zorghelden weer wat op adem gekomen? En wie of wat ben ik in dit 

rijtje allemaal nog vergeten? Gaan we nog even door, dan hebben we vast 

wel eenentwintig of meer coronavragen in tweeduizend eenentwintig.

Om met enkele televisiepersoonlijkheden te spreken: ”We zijn begonnen!”

En daarmee aan u: alle goede wensen voor dit jaar. Vooral die van corona-

arm tot zo mogelijk coronavrij. Wat zal dat een opluchting zijn!

Van Veldeke


