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Nellie van Hal-Selten, een vieve 100-jarige, doet gewoon door
Nellie is geboren en getogen in 
Haps als oudste van acht kinde-
ren, twee jongens en zes meisjes. 
Nellie moest al vroeg meehelpen 
in de huishouding. De kleuter-
school was er in die tijd nog niet, 
je ging met zes jaar naar de lagere 
school. Omdat Nellie goed kon 
leren mocht ze vaak op maandag-
morgen thuis blijven om moeder 
te helpen met de was. Ze moest 
ook al vroeg helpen met koken. 

Door Josje Goos

Nellie vertelt: “Ja, met acht 

kinderen was de was een heel 

karwei: uitkoken in de soppot, 

uitspoelen, wringen en te drogen 

leggen op het grasveld, de bleek, 

achter het huis. Ik zat op de 

meisjesschool, bij de nonnen en 

de juffen. Ik vond alle vakken leuk, 

ook breien. Na de lagere school 

ging ik naar de huishoudschool in 

Cuijk. Poeh, ik leerde thuis veel 

meer dan op die school!”

Onder de zoldertrap
“Mijn tante in Escharen kreeg, toen 

zij net haar achtste kind had 

gekregen, een beroerte. Dat was 

zo erg, ze kon niet eens zelf haar 

kindje verzorgen. Wat was ik gek 

op dat jongetje. Ik ben er heel lang 

gebleven en heb daar ook mijn 

man Wim van Hal leren kennen. 

Onder de zoldertrap, haha. Hij 

werkte bij die familie en kwam er 

veel over huis.”

Pico bello
Nellie en Wim trouwden op 17 

november 1947 en gingen in de 

Vogelshoek in Escharen boeren. 

“Het was een kleine boerderij, 

maar het draaide heel goed. Ik 

schreef alles wat er gebeurde op 

en ook wat er werd verkocht, heel 

precies op in van die schoolschrift-

jes, bijvoorbeeld hoeveel eieren er 

werden geraapt en verkocht. Dat 

was, naast het huishouden, mijn 

taak. Mijn man keek daar niet naar 

om. De belasting vertrouwde het 

niet. Zo’n kleine boerderij met zo’n 

goede opbrengst, zij zochten er 

wat achter. Maar de schoolschrift-

jes bewezen dat alles pico bello in 

orde was, er werd niets illegaals 

gevonden. O zo! Ook de koeien 

lagen er altijd tiptop bij in een 

opgeruimde stal, kont en staart 

netjes schoongewassen. Als de 

melkschepper kwam om de melk 

te testen op het vetgehalte kon hij 

netjes werken.”

Doorstappen
In Escharen kwamen ook de vier 

kinderen, waarvan er twee zonen 

helaas zijn overleden. Het gezin 

heeft 26 jaar in Escharen gewoond. 

In 1971 werd de boerderij verkocht 

en gingen ze in Cuijk wonen. Hun 

zoon werkte al bij Nutricia, Wim 

ging er ook werken. Nellie: “Toen 

hij er drie jaar werkte, kwam hij 

met zijn hand tussen de machine, 

daarna kon hij zijn werk niet meer 

doen. Hij is in 2002 gestorven. Wim 

en ik gingen vroeger hele einden 

fietsen, regelmatig naar Uden en 

naar Venray. We liepen ook veel en 

hebben vaak de Vierdaagse 

gelopen. Na de dood van Wim heb 

ik die zelf nog zes maal gelopen. 

Fietsen heb ik nog lang gedaan, 

maar toen ik 92 was ben ik een 

paar keer heel lelijk gevallen. 

Daarna liep ik alleen nog maar, 

wandelschoenen aan en lekker 

doorstappen. Lopen doe ik nog 

steeds, elke dag een ommetje van 

drie kwartier. Ik heb de routes 

uitgezocht op goed wegdek, 

anders is het moeilijk met de 

rollator. Naast wandelen en fietsen 

ging ik ook naar de kaartclub en de 

gymnastiek. Lekker in beweging 

blijven. Dat was ook heel gezellig 

met de andere dames. Met twee er 

van ga ik regelmatig een kopke 

koffie drinken met een gebakje 

erbij. Je moet het leuk houden.”

Koken
Nellie doet nog veel zelf, al gaan 

ramen lappen, strijken en stofzui-

gen niet meer. Maar koken doet ze 

nog elke dag: uitzoeken wat te 

eten, boodschappen doen, 

groente schoonmaken en piepers 

jassen, koken, opeten en afwassen. 

Nellie: “Je moet toch wat, als je dat 

niet doet duurt de dag nog langer. 

Ik houd wel van lekker eten, je 

moet jezelf maar een beetje 

verwennen. Lezen doe ik ook veel, 

alle Baantjers heb ik gelezen en 

net heb ik ook weer drie boeken 

gekregen. Heerlijk! Daarbij val ik op 

de bank wel eens in slaap en dan 

slaap ik toch zó lekker! ’s Nachts 

wil het niet altijd goed lukken. En 

elke dag zit ik twee keer een 

kwartier op de hometrainer. 

Woordzoekers maken doe ik ook 

graag en naar buiten kijken naar 

iedereen die langs loopt. Vanaf 

1984 heb ik in dikke schriften met 

harde kaft opgeschreven wat er 

gebeurd was die dag. Dat doe ik 

nog steeds. Die dagboeken liggen 

netjes op een stapeltje in het 

halkastje, er kunnen er nog wel 

een paar bij.”

Vrijwilligerswerk
Nellie heeft zestien jaar lang zes 

dagen in de week vrijwilligerswerk 

gedaan, altijd bij dementerenden. 

“Ik zorgde voor het ontbijt. Ik wist 

precies: die wil graag pap, die 

bruin brood en die wit. Dat deed ik 

heel graag. Ik had altijd een goede 

band met de mensen, maar het 

was soms wel zwaar. Vooral als ze 

net opgenomen waren, dan waren 

ze zó in de war, dat vond ik toch 

zo erg!” 

Gewoon door doen
Nellie peinst: “Er vallen er wel veel 

weg, alle leden van de kaartclub en 

bijna alle broers en zussen…” Maar 

als je Nellie vraagt: “Hoe doe je 

dat, 100 jaar worden?”, antwoordt 

ze: “Je gezondheid is je gegeven. 

Altijd werken, gewoon door doen! 

We zien wel hoe lang het duurt.”

Je bent al wat ouder, woont alleen, 
je hebt in de ochtend geen 
thuiszorg of mantelzorger die 
langskomt en er gebeurt je wat. 
Dan ben je blij dat je deel uitmaakt 
van een telefooncirkel waardoor 
dat opgemerkt wordt en er iemand 
polshoogte komt nemen.

Door Ans Stoub

Hoe werkt een telefooncirkel?
Een vrijwilliger belt zijn/haar vaste 

ochtend in de week de eerste 

deelnemer van de ‘eigen’ cirkel. Na 

een kort praatje wordt er opgehan-

gen en belt de deelnemer de 

volgende van de cirkel. Dat gaat zo 

rond totdat de laatste deelnemer de 

vrijwilliger weer belt. Als het ergens 

hapert wordt de vrijwilliger van de 

dag gewaarschuwd en tegelijk de 

volgende persoon in de cirkel 

gebeld zodat het rondje wel 

doorloopt. De vrijwilliger neemt 

contact op met de sleutelcontact-

persoon van de deelnemer en 

vraagt of hij/zij even gaat kijken. Als 

dat niet lukt, kan de vrijwilliger altijd 

contact opnemen met een sociaal 

werker van Sociom. Een nieuweling 

in een cirkel mag als laatste 

aanschuiven zodat die alleen de 

vrijwilliger hoeft te bellen. Of start in 

een stercirkel. De stercirkel-vrijwilli-

ger van de dag belt alle deelnemers 

zelf. Soms begint een deelnemer in 

een stercirkel en schuift later aan bij 

een rondbellende telefooncirkel.

Elk halfjaar bijeenkomst
Er is dus iedere werkdag telefonisch 

contact. Dat wordt leuker als men 

deelneemt aan de gezellige halfjaar-

lijkse bijeenkomst van alle vrijwil-

ligers en deelnemers en er gezich-

ten bij leert kennen. Op 22 juni vond 

deze plaats in het Doehuis in Cuijk. 

Met dit keer een nieuwe deelnemer 

die meteen iedereen ontmoette, 

een vrijwilliger die het al 14 jaar 

deed, maar ook een deelnemer die 

al 30(!) jaar meedoet. Een mooie 

gelegenheid om ook praktijkverha-

len te delen. Zo had een deelnemer 

zich eens verslapen waardoor alle 

alarmbellen afgingen.

Aanmelden
Bij de vakanties van de vrijwilligers 

wordt er geruild waarbij ook de 

laatste deelnemer weet wie te 

bellen. De vrijwilligers hebben 

onderling een groepsapp en krijgen 

van ‘hun’ deelnemers een foto en 

korte beschrijving. Mooi systeem, er 

hangen mensenlevens van af. En er 

kunnen nog vrijwilligers en deelne-

mers bij! Aanmelden kan via 

silviabeuving@sociom.nl of via 

Silvia’s nummer 06 82 35 11 10.

Telefooncirkels voorkomen stille ‘rampen’
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Een aantal van de vrijwilligers en deelnemers van de diverse telefooncir-

kels poseren vrolijk tijdens de gezellige middag in het Doehuis.

Nellie van Hal, 100 jaar: “Ik heb graag alles op orde, we zien wel hoe 

lang het duurt.”
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verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

De buurman
Bij terugkomst van de fietstocht, bleek de plek 

naast ons op de camping bezet. Er had zich een 

camper genesteld die zo te zien moest stammen 

uit het begin van onze jaartelling. Ongetwijfeld 

had het vehikel zich op zijn plaats gemanoeu-

vreerd gehuld in godzijdank inmiddels opgetrok-

ken wolken dieselfijnstof. De eigenaar had 

inmiddels zijn voortent geïnstalleerd met daarin een 

behoeftige uitstalling van een hoeveelheid huisraad als 

betrof het een nieuwe vestiging van de kringloopwinkel. Ook bleek hij 

inmiddels met uitgebreide visuitrusting weldadig te zijn neergestreken aan 

de prachtige waterkant van ons Hollands-idyllisch plekje met zeven 

knotwilgen en een exemplaar van de treurvariant, compleet met eenden van 

verschillend pluimage en futen en waterhoentjes in het kabbelend watertje.

Er volgde wederzijds een uiterst vriendelijke en hoffelijke begroeting. 

Buurman droeg zijn hoofddeksel, formaat XXL, van het type John Wayne, 

met een zelfverzekerdheid alsof hij voluit in de positie verkeerde ene Donald 

Trump van opdrachten te voorzien.

De volgende ochtend bleek onze cowboy al om 07.53 uur een video callver-

binding tot stand te hebben gebracht – volume: gepast indringend – met 

een verder onbekende dame. Hij sprak daarbij over karaktertrekken en 

omstandigheden die voor zijn gesprekspartner waarschijnlijk in één van haar 

vorige levens richtinggevend waren gebleken, daarbij teksten citerend uit 

een klaarblijkelijk Engelstalig handboek, voorgedragen met het accent van 

onze minister-president. Mevrouw Van Veldeke en ik waren meteen 

klaarwakker. 

Na iets van een ontbijt begaf buurman zich opnieuw met zijn visattributen 

naar de waterkant, alwaar hij op een stoel gezeten het jachtgebied zorgvul-

dig overzag en tot het zijne maakte. En dat alles in hengelende rust en 

ontspanning. Sterker nog, er ging iets vredelievends van uit. Zoiets van: mijn 

prooien zijn waarlijk geen prooien. Over die gevaarloosheid hebben de 

vissen vast anders gedacht. Vooral de zeelt die hij zei gevangen te hebben, 

waarbij hij een verbluffend staaltje ten beste gaf van zijn beste visserslatijn.

Van Veldeke


