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Bestuursleden
Voorzitter:
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1e Penningmeester:
2e Penningmeester:
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Telefoonnummer:
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0578-692717
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0578-691400
0578-696391
0578-693197
0578-611057
038-4479663

Redactie Hulpkoerier:
G.M.S. Wrede
Klaas Veldkamp,
Leendert Hageman
Bert v. Dijkhuizen

Julianalaan 16
Veesser Enkweg 40
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2e Hoornerveenseweg 1a

0578-694712
0578-691400
0578-693390
0578-611057

Coördinatoren projecten Vrijwillige Hulpdienst
Tafeltje Dekje Heerde:
Tafeltje Dekje Wapenveld:
Centraal Meldpunt:
Hanzeheerd Brinkhoven Balie:
Hanzeheerd Brinkhoven Dagverzorging:
ECR Groot Stokkert:
Bibliotheek:
Individuele Hulp/Intensieve Zorg:
Repair Café:
Introductie nieuwe vrijwilligers:

Gerda Wonink
Bea Janssen
Rob Tervelde
Ali Nijmeijer
An Jansen
Henk v.d. Worp
Thea Achterhof
Ank Meerdink
Rieks Schut
An Jansen
Wilma van den Beld
Yerke Nijboer
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0578-694887
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038-4479719
0578-693197
0578-694974
0578-843937
0578-692131
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0578-693197
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Centraal Meldpunt voor Vrijwilligers Hulp: 0578-692525
De telefonisten zijn:
-

Maandag:

Hennie Steenbergen
Maud Dragt

-

Dinsdag:

Gerrit Hulleman
Bestie Kampherbeek
Bartha Logtenberg

--

Woensdag:

Adrie Dijkhof
Gonnie Mäkel

-

Donderdag:

Marijke Wrede
Corien Eemstra

-

Vrijdag:

Wilma van den Beld
Hanna Woudsma
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Voorwoord
Vrijwilliger van het jaar?
De Stichting Vrijwillige Hulpdienst Heerde (VHD) voert al 36 jaar
vrijwilligerstaken uit in de hele gemeente Heerde. Het accent ligt op het
uitvoeren van de taken zonder te veel gedoe, zo snel mogelijk hulp geven, zo
concreet mogelijk en geen borstklopperij. De insteek was en blijft bescheidenheid
over de taken die wij uitvoeren als vrijwilligers. Dat weten jullie als vrijwilligers.
Ik moet geregeld uitleggen aan buitenstaanders dat we – al die ruim 36 jaar niet meewerken aan het in het zonnetje zetten van één vrijwilliger of aan de
verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. Ons beleid is en blijft dat we de taken
snel en goed uitvoeren zonder daar veel ophef over te
maken. En alle vrijwilligers zijn ons even lief, anders
gezegd; al onze vrijwilligers zijn elk jaar vrijwilliger van
het jaar.
Ik noem dat met trots “het stille succes van de VHD”.
Hoeveel personen hebben jullie in loondienst?
Die vraag kreeg ik onlangs gesteld. Het antwoord
is: niemand – nul – geen! Alle taken die wij
uitvoeren worden kosteloos en belangeloos gedaan
door onze vrijwilligers. Het bestuur let er wel
scherp op dat het vrijwilligerswerk geen extra
kosten met zich meebrengt. Gemaakte onkosten,
dat zijn kleine bedragen dat zal duidelijk zijn,
worden vergoed. Want wij willen niet dat onkosten
maken een barrière is voor deelname van nieuwe
vrijwilligers. Dat is misschien een van de redenen
dat wij steeds gemakkelijk nieuwe vrijwilligers
kunnen krijgen.
Vrijwilligerswerk bij de VHD levert geen geld op maar het mag in
principe ook geen geld kosten.
Krijgen wij geld van de gemeente?
Ja wij krijgen geld. Maar de vrijwilligers krijgen geen loon of vrijwilligersbijdrage
van de gemeente. Het geld dat wij ontvangen is een onkostenvergoeding en
gaat naar:
a. Een bijdrage voor gemaakte telefoonkosten van ons
Centraal Meldpunt. De vragen voor vrijwillige hulp
komen bij ons telefoonnummer 0578 692525 binnen
van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur. De
telefoniste gaat aan de slag om een antwoord te geven
op de vraag. Of nog vaker direct te zoeken naar een
vrijwilliger uit ons bestand die kan helpen: een ritje
naar de kapper, oppas regelen voor een mantelzorger die even “vrij”
krijgt, begeleid vervoer naar het ziekenhuis afspreken, een klein klusje
uitvoeren, enz.
b. Klanten van Tafeltje Dekje die op basis van een indicatie en de opgave
van het inkomen korting krijgen op de warme maaltijden die 7 dagen per
week worden geleverd. Voor alle duidelijkheid: zonder indicatie geen
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maaltijdverstrekking. En het geld wordt ingezet om voor klanten met een
laag inkomen de maaltijd goedkoper aan te bieden.
Wij krijgen geen loonkosten vergoed, wij krijgen alleen een sobere
onkostenvergoeding.
Voor 2017 geef ik aan jullie allen het volgende mee.
In alle bescheidenheid en als stille werkers op de achtergrond gaan wij door. Ook
in 2017 zijn jullie allemaal weer onze vrijwilliger van het jaar. Jullie weten dat er
geen verkiezing volgt maar voer de taken uit alsof je verkozen wilt worden.
Excuses, dat is een overbodige opmerking. Dat doen jullie al. Succes met de
uitvoering van jullie vrijwilligerstaken in 2017.
Henk Scheffers, voorzitter

Redactie van de Hulpkoerier.
Voor u ligt weer een exemplaar van "de Hulpkoerier". We hebben geprobeerd om
er weer iets leuks van te maken. Leuke belevenissen, anekdotes of gewoon een
gedicht, verhaal, recept, etc. zijn van harte welkom.
Reacties kunt u sturen naar de redactie van "de Hulpkoerier".

Feestavond 2016.
Op 29 januari 2016 hebben we weer onze jaarlijkse feestavond gehouden.
Kennelijk hebben we – in de vorige Hulpkoerier - een aantal mensen flink
nieuwsgierig gemaakt. De opkomst was enorm. Ongeveer 220 mensen hebben
deze avond bezocht.
Ontvangst met een glaasje en daarna een heerlijk buffet van stampot en pasta
gerechten. Ook de nodige hapjes waren niet te versmaden. Deze gerechten
waren ons weer beschikbaar gesteld door Brinkhoven, Distrivers en Groot
Stokkert.
Met volle magen zijn we daarna
richting de grote zaal getogen,
waar ons een optreden van
Garrietjan en Annegien. Een
heerlijk cabaret in dialect. In de
pauze nog een kopje koffie met
iets lekkers en na afloop nog
even gezellig nakletsen. Al met
al een zeer geslaagde avond
met een enorme opkomst
Mede dankzij een gulle donatie
van de Familie H. Matenstichting was het voor ons mogelijk om deze avond te
organiseren. Daarvoor zijn wij de stichting zeer erkentelijk.
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Mag ik mij even voorstellen?
Een goed bestuur verjongt zich regelmatig en vormt een mix van ervaren
oudgedienden en nieuwe, deskundige instromers. Kennelijk spreekt het werk van
de Hulpdienst mensen aan want het lukt ons nog steeds om nieuwe
bestuursleden aan te trekken.
Zo hebben zich in het nu bijna afgelopen jaar twee nieuwe, enthousiaste en
deskundige personen, bij het bestuur gevoegd.
Zij stellen zich aan u voor.
Even voorstellen: een nieuwe Klaas.....
Ik ben Klaas Veldkamp en woon in Veessen, samen met mijn vrouw Diny en onze
Friese Stabij Bouwe. Ik ben op 1 september 2015 met vervroegd pensioen
gegaan na 45 dienstjaren bij Dalli De Klok, waarvan het grootste deel als Hoofd
Personeel en Organisatie.
Sinds 1 januari 2016 maak ik deel uit
van het bestuur van de VHD als 1e
penningmeester. Ik volg Klaas van der
Wal op die sinds 2011 1e
penningmeester is geweest, maar
vanwege andere drukke
werkzaamheden met ingang van 1-12016 is gestopt. Inmiddels draai ik dus
al weer een jaartje mee en is het me
met name opgevallen dat de Vrijwillige
Hulpdienst bestaat uit vele zeer
enthousiaste en bewogen
vrijwillig(st)ers. Het is goed om te zien
dat er in deze “ik-wereld” toch ook nog mensen zijn die oog hebben voor de
medemens en bereid zijn daarvoor de handen uit de mouwen te steken.
Nu ga ik dus als 1e penningmeester mijn beste beentje voorzetten voor de VHD.
Een van de grootste uitdagingen daarbij is het betaalbaar kunnen houden van
onze dienstverlening. Met name Tafeltje Dekje is een prachtig initiatief dat
bedoeld is voor een zeer kwetsbare groep in onze samenleving. Maar om dit in
de toekomst op een goed niveau te kunnen blijven doen is veel geld nodig.
Tot nu toe kregen we daarbij de helpende (subsidie) hand van gemeente Heerde.
Door bezuinigingen zal - zoals het er nu uitziet - de subsidiekraan vanaf 2018
dichtgedraaid worden en moeten we ons zelf maar redden.(!)
Een andere uitdaging is het betrekken van de jeugd bij de activiteiten van de
VHD. Zoals overal is er ook bij ons sprake van vergrijzing en zullen we onze
uiterste best moeten doen om de jeugd enthousiast te maken voor ons
vrijwilligerswerk.
Genoeg uitdagingen dus.
Ik ga die uitdagingen graag aan en heb er alle vertrouwen in dat de VHD mede
dankzij de vele enthousiaste vrijwilligers een succesvolle en langdurige toekomst
tegemoet gaat.

December 2016: blz. 8

Arie Doornink…………
Ik ben Arie Doornink ik ben 66 jaar woon samen met mijn vrouw Elly aan de
Veldzijderkamp in Wapenveld
Ik ben een geboren en getogen Wapenvelder , wij hebben 2 getrouwde dochters
en 4 kleinkinderen.
Ik heb verschillende werkgevers gehad, maar de laatste 33 jaar heb ik bij
Scania Production in Zwolle gewerkt. Ik heb daar verschillende functies gehad.
De laatste 6 jaar als teamleider van de interne arbodienst.
Vakantie vieren wij altijd in Nederland; Callantsoog is onze favoriete plek. Naast
elke zaterdag voetbal kijken, zijn naar de sportschool gaan en samen fietsen met
mijn vrouw mijn grootste hobby’s
Vanaf september maak ik deel uit van het bestuur van de VHD als bestuurslid
Wapenveld.
Op vrijdag breng ik voor tafeltje dekje maaltijden rond.
Ik doe ook nog vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging WZC en bij
verzorgingstehuis Rehoboth in Wapenveld als balie medewerker. Ik ben ook nog
voorzitter van uitvaartvereniging de Laatste Eer in Wapenveld. De afgelopen 5
jaar ben ik voorzitter geweest van de Huurdesraad van Triada hier stop ik op 1
januari 2017 mee.
Verder bezorg ook nog voor de huisartsenpraktijk medicijnen. Dus hoef mij
gelukkig niet te vervelen.
Arie Doornink

Afscheid van de Broodkar Brinkhoven:
Bij Hanzeheerd Brinkhoven is besloten om de
broodmaaltijd voortaan in zogenoemde
Huiskamers te presenteren. De vrijwilligers van
onze VHD van het project Broodkar gingen de
kamers van de bewoners langs om de
broodmaaltijden op de kamers aan te bieden.
Deze manier van aanbieden van de maaltijden is
komen te vervallen. Gelukkig konden onze
vrijwilligers wel weer een plaatsje vinden binnen
het Huiskamerproject. Dit project wordt echter
onder verantwoordelijkheid van Hanzeheerd
Brinkhoven uitgevoerd. Dit betekent dat de
vrijwilligers van het Broodkarproject niet langer
vrijwilliger zijn bij de VHD. Gelukkig hebben
enkelen van hen besloten om ook op een ander
project van ons actief bezig te zijn.
Op 5 september hebben we in een gezellige bijeenkomst met de deelnemers van
het Broodkarproject afscheid van elkaar genomen.
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Repair Café nu 1 jaar actief in Heerde
Het initiatief Repair Café is begonnen door een
duurzaam denker en doener. Ze zette zich er
voor in om op lokaal niveau alledaagse dingen
te laten repareren door vrijwilligers. Zo wordt
de hoeveelheid afval verminderd die we met
z’n allen produceren. Het allereerste Repair
Café, oktober 2009 in Amsterdam, was een
groot succes en een aansporing om er mee
door te gaan. Het resulteerde in het oprichten
van de Stichting Repair Café die zich ten doel
stelt om repareren op een nieuwe manier
terug te brengen in de lokale samenleving.
Dit succesvolle initiatief nu al uitgegroeid tot
meer dan 700 Repair Cafés in 18 landen.
De vrijwillige deskundige reparateurs van
Repair Café kijken samen met de klant wat er
aan de hand is. Ze laten zien hoe het
probleem vaak op eenvoudige wijze
gerepareerd kan worden of ze geven een
reparatieadvies Dit vrijwilligerswerk is gratis. Eventuele nieuwe onderdelen
moeten uiteraard wel betaald worden. Zo helpt Repair Café tevens mensen met
een kleine portemonnee om hun defecte spulletjes met weinig kosten een
tweede leven te geven.
Op 17 september 2015 werd onder de vlag van de Vrijwillige Hulp Dienst Heerde
het project Repair Café Heerde opgestart. Aanwezig waren Candy Leeuwis, An
Jansen, Ton Hulsebosch (Verian) en Yerke Nijboer. Ton heeft al eerder Repair
Café Wapenveld opgericht. We maken graag gebruik van zijn kennis om dit
project ook in Heerde van de grond te krijgen. Als locatie is de foyer van
dorpshuis ‘de Heerd’ kosteloos beschikbaar. Repair Café Heerde is er steeds elke
3e woensdagmiddag van de maand van 14:00 – 16:00 uur.
Om meer bekendheid aan dit nieuwe project te geven staat er elke maand steeds
een korte aankondiging in de Schaapskooi.
Op 21 oktober 2015 was er voor de eerst keer Repair Café in ‘de Heerd’. Er
kwamen 5 klanten met defecte spullen. Het allereerste te repareren product was
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een Senseo koffiezetapparaat. Sinds de start zijn er nu ruim 100
reparatieklussen ter hand genomen.
Het aanbod van defecte spulletjes is zeer divers: koffiezetapparaten, klokken,
wekkers, stofzuigers, strijkijzers, boormachines, keukenmachines,
kinderspeelgoed, tuingereedschap,
radio-cd spelers, maar ook slecht werkende tablets, computers en printers en
eenvoudig naai- en verstelwerk.
December 2016 bestaat het Repair Café team uit 7 reparateurs. Voor ontvangst
van de klanten en de administratieve taken zijn er tevens elke keer 2
gastvrouwen aanwezig.
Repair Café Heerde heeft een prima startjaar achter de rug en krijgt steeds meer
bekendheid. Met vertrouwen wordt het nieuwe jaar 2017 tegemoet gezien.
Project coördinator: Yerke Nijboer

Maar het koffertje bleef heel
Nog niet zo lang geleden was ik weer eens op pad om maaltijden rond te
brengen. Altijd een leuke bezigheid want je komt weer eens bij mensen die je
komst (en zeker het eten) op prijs stellen. Soms rij je in het dorp en moet je in
één straat drie keer stoppen, andere keer rij je buitenaf en kun je van de fraaie
omgeving toch een beetje genieten.
Deze keer moest ik weer bij een klant zijn die buitenaf wat verder van de weg af
woont. Het pad naar zijn huis is een diep uitgereden karrenpad met veel
grasbegroeiing aan weerszijden en afgesloten met een hek. Dat hek moet de
klant openzetten om ons er door te kunnen laten rijden zodat we de auto niet
langs de weg hoeven te parkeren en ook niet het lange pad naar zijn huis hoeven
te lopen (met het koffertje). Nu komt het nog wel eens voor dat de klant vergeet
op tijd het hek open te zetten en dan scharrelen we om het hek heen en lopen
dan maar naar het huis.
Deze keer was het hek ook nog dicht en ik besloot om maar weer eens om het
hek heen te stappen. Het was, zoals vaker in Nederland, nogal regenachtig
geweest dus zowel het karrenspoor als
het hogere gras aan weerszijden was nat
en glibberig. En ja hoor, daar ging Marie,
plat in het natte gras. Ik zelf kwam er
redelijk goed vanaf, pijnlijk bovenbeen en
dito schouder maar met het koffertje nog
stevig en recht in de handen. Ik ben weer
overeind gekrabbeld en heb de maaltijd
keurig afgeleverd zoals het hoort.
De pijnlijke plekken hebben mij nog een
paar weken herinnerd aan dit voorvalletje.
Een rijdster
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Tafeltje-Dek-Je
Dag na dag, 7 dagen in de week en alle
dagen van het jaar brengen onze rijders
het eten naar onze klanten. Slecht weer,
sneeuw, ijs kunnen wel eens wat
vertraging opleveren maar de afleveringen
gaan door. Vele van onze rijders doen dit
al jaren en gelukkig kunnen we ook soms
nieuw rijders begroeten. Nieuwe rijders
laten wij het liefst eerst kennismaken met
het werk vanuit de positie van
reserverijder. Men kan dan gebeld worden
met de vraag of ‘u op die dag kunt rijden,
zo niet dan bellen we een andere
reserverijder.
Maar ook onze groep rijders ontkomt niet
aan de vergrijzing. Helaas meldt soms iemand dat hij of zij niet meer mag of kan
rijden om vaak medische redenen maar nooit omdat men het niet leuk meer
vindt. Dat is voor die rijder vaak een heel grote stap want allen doen het zo
graag. Men heeft contact met leeftijdgenoten en soms schoolvrienden. Dat willen
ze niet graag missen. Maar helaas, aan alles komt een eind.
Om nu de groep reserverijders aan te vullen roepen wij de hulp in van alle
huidige rijders. Kijk eens naar uw buren, uw vriendenkring, uw familie of
soosleden, vertel over dat leuke stukje activiteit en sociaal gebeuren. Roep ze op
om ook eens een ritje mee te maken. De coördinatoren zijn altijd bereid om
aspirant rijders te laten zien wat het rijden inhoudt en hoe mooi het sociale
gebeuren is en hoe dankbaar de klanten zijn.
Omdat wij ook in de weekenden verse maaltijden bezorgen zijn ook mensen die
af en toe op een zaterdag of een zondag beschikbaar zijn (werkenden?) van
harte welkom als (reserve-)rijder.
Mary Hageman

Definitie van vrijwilligerswerk
De overheid trekt zich op het maatschappelijk vlak steeds meer terug en laat
meer ruimte voor burgerinitiatieven. We zien dat met name in de zorg, maar ook
in wijkvoorzieningen, kinderopvang, sociale zekerheid, op het gebied van
veiligheid, enzovoort.
We noemen dit soort initiatieven tegenwoordig vrijwilligerswerk. Vroeger was het
vanzelfsprekend dat burgers elkaar hielpen, een goed voorbeeld daarvan is het
zogenaamde noaberschap. Het woord “vrijwilligerswerk” stond toen
waarschijnlijk nog niet in het woordenboek. Tegenwoordig is vrijwilligerswerk een
vast fenomeen in ons dagelijks leven. Er worden veel burgerinitiatieven ontplooid
waarbij het vaak de vraag is: wanneer is er sprake van vrijwilligerswerk en
wanneer niet?
Het antwoord hierop is niet eenvoudig, maar wel belangrijk. Met name de
overheid heeft belang bij een goede definitie van vrijwilligerswerk. Die is immers
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noodzakelijk voor het kunnen maken van beleid en regelgeving voor vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties.
De algemene definitie voor vrijwilligerswerk luidt:
vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en
onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen uit de samenleving.
Er is dus sprake van enige mate van organisatie.
Het is dus onbetaald
Het is niet verplicht
Het komt ten goede van anderen of de samenleving
Helemaal waterdicht is deze definitie niet, er is bijvoorbeeld een trend gaande
dat mensen met een uitkering “verplicht” een tegenprestatie naar vermogen
moeten leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit is vrijwilligerswerk, maar er
is hier wel sprake van verplichting.
Een andere bijzonder vorm van vrijwilligerswerk is de maatschappelijke stage.
Ook hier is sprake van verplichting en zelfs beloning in de vorm van het
verkrijgen van studiepunten. Maar omdat de maatschappelijke stage een
bijdrage een de maatschappij levert en de leerling kennis maakt met het
vrijwilligerswerk wordt deze stage als vrijwilligerswerk aangemerkt.
Een andere vreemde eend in de bijt is het zogenaamde
werknemersvrijwilligerswerk.
Hierbij doen werknemers van een bedrijf met behoud van salaris vrijwilligerswerk
in de tijd van de baas. Hier is dus eigenlijk sprake van betaling, maar omdat dit
gebeurt op basis van vrijwilligheid (soms ook buiten de gangbare werktijden) is
ook deze vorm geaccepteerd als vrijwilligerswerk.
Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk omdat dit gebeurt in
een familieverband, vrienden of kennissenkring. Er is dus geen sprake van
georganiseerd verband.
Hoe dan ook, vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
De overheid laat steeds meer taken liggen, maar gelukkig zijn er nog genoeg
mensen die (een deel van) deze taken over willen nemen op basis van
vrijwilligheid. De Vrijwillige Hulpdienst Heerde is daar een goed voorbeeld van en
de Gemeente Heerde mag zich dan ook gelukkig prijzen en trots zijn op “onze”
VHD!
Belangrijke punten om te weten





Als u rijdt voor Tafeltje Dekje, krijgt u €.
0,30 per gereden kilometer vergoed.
U kunt dit bedrag declareren bij onze 2de
penningmeester: Annelien Roke, Acacialaan
56 Telefoon nummer 0578- 696391.
Als u personen vervoert t.b.v. de Vrijwillige Hulpdienst, kunt u de
kosten in rekening brengen, van uw huis tot de plek waar u de hulpvrager
ophaalt en naar de plek waarheen die persoon gebracht wenst te worden,
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en vervolgens dan weer naar terug naar uw eigen huis. U rekent van huis
naar huis.


Autovervoer binnen Heerde altijd €. 1,00 startprijs + aantal km. vanaf de
bestuurder zijn huis heen en terug.
Buiten Heerde €. 0,25 per km. U rekent contant af.
Bij onduidelijkheden kunt u altijd bellen: met de coördinator van uw eigen
project. Als u extra kosten moet maken, kunt u die eveneens in rekening
brengen bij de 2de penningmeester van de VHD; Annelien Roke; graag wel
de bonnetjes bewaren en bij de declaratie bijvoegen.

Verzekeringen Vrijwillige Hulpdienst
In het kader van haar verantwoordelijkheid heeft de VHD ten behoeve van de
vrijwilliger de hieronder vermelde verzekeringen afgesloten:


De VHD heeft een ongevallen - inzittende
verzekering afgesloten. Dit is een
verzekering waarbij opgelopen lichamelijk
letsel, bij chauffeur of passagier(s), tijdens
een autorit voor de hulpdienst gedekt wordt.



Wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering: Financiële
aansprakelijkheid voor schade aan goederen
of personen die is ontstaan tijdens de
activiteiten van of voor de hulpdienst. Het
betreft niet schade die ontstaan is tijdens
gebruik van particuliere auto’s.



Persoonlijke Ongevallen Verzekering:
Deze verzekering geldt wanneer iemand van
de hulpdienst tijdens de activiteiten van / voor de hulpdienst waardoor
hij/zij overlijdt of blijvend invalide wordt(algemene of gedeeltelijke
invaliditeit).



Apart voor de maaltijd bezorgers van Tafeltje Dekje is de volgende
verzekering afgesloten:



Aanvullende autoverzekering, waarbij de schade niet direct vergoed
wordt maar wel het verlies qua no - claim en eigen risico. Dit moet wel
via de eigen autoverzekering worden geregeld.

Contactpersoon: 2de penningmeester: Annelien Roke, telnr. 0578-696391
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Van school getrapt.......
“Jongens”, zei de schoolmeester tegen de klas, “vandaag repeteren wij wat
spreekwoorden”.
Jan begon: “na regen komt zonneschijn”.
“Heel goed, nu jij Piet”, vervolgde de meester.”
“Gedeelde vreugd is dubbele vreugd”, antwoordde Piet.
Nu was Wim aan de beurt, de kwajongen van de klas.
“Eén gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.”
De meester, die dit maar half vertrouwde, vroeg er nog één.
“Wie de schoen past, trekke hem aan”, zei Wim.
Nu werd de meester kwaad. “Vlug nog een ander, anders ga ik naar de directeur”
zei hij.
“Veel geschreeuw en weinig wol” antwoordde Wim.
Woedend verliet de meester de klas, op weg naar de directeur.
“Als de kat van huis is, dansen de muizen”, wist Wim.
Even later kwam de directeur de klas binnen.
“Een hinkend paard komt altijd achteraan”, mompelde Wim.
“Zo Wim, wil je mij ook een spreekwoord noemen?”, vroeg de directeur.
“Een ongeluk komt zelden alleen.”
Verder kwam hij niet, want hij werd zijn bank uit gesleurd!
“Bezint eer gij begint”, snikte hij nog en toen dat niet hielp riep hij uit: “Wat gij
niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet.”
Wim werd naar huis gestuurd. Zijn laatste spreekwoord sprak hij uit bij de deur:
“Oost, West, thuis best.”

Licht en vrede
in een donkere tijd
geeft een heel klein licht
uit een blij gezicht
soms een sprankje hoop
vele kleine lichtjes
die de liefdesstralen
uit hun diepste halen
zetten mij in gloed
met die gloed en hoop
wil ik er voor gaan zorgen
dat de vrede van morgen
ook uit mij mag lichten
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Onder de volle Kerstmaan:
“Wil je een kopje warme chocolademelk?”
Daan knikt naar de oude dame die hem vriendelijk toelacht. Ze draagt een rode
jurk met een wit schort. Op haar neus staat een klein rond brilletje en haar grijze
haren zijn in een knot gebonden. “Ik heb net kerstkransjes gemaakt, wil je er
eentje proeven?” Daan knikt weer. “Sorry,” fluistert hij, “ik wist niet…”
“Wil je niet zitten?”
Aarzelend neemt hij plaats op een
van de houten stoelen aan de
keukentafel. Verlegen staart hij
naar de geborduurde witte kaarsjes
op het rode tafelkleed. “Alsjeblieft,
Daan.” De vrouw zet een grote,
rood-witte mok voor hem op tafel.
De geur van verse chocolademelk
dringt tot diep in zijn neus. “Het is
niet erg hoor.” De vrouw neemt
tegenover hem plaats. “Ik vind het
wel gezellig om weer eens bezoek
te hebben hier. De laatste keer is
alweer een tijdje geleden.”
Daan houdt zijn blik op het borduursel gericht terwijl hij terugdenkt aan het
moment waarop hij de gordijnen van zijn slaapkamer opende. Al sinds hij hier
anderhalf jaar geleden met zijn moeder kwam wonen, oefent het verlaten
ogende huis aan de overkant van de straat een sterke aantrekkingskracht op
hem uit. Meer dan eens is hij via een openstaand kelderraam naar binnen geglipt
om op ontdekking uit te gaan. In zijn herinnering ziet hij overal stof en
spinnenwebben. Er zaten gaten in ramen en meubels lagen in een onnatuurlijke
houding op de grond. Het was alsof het huis eigendom was van de tand des tijds
zelf, die al zijn krachten van verval erop los had gelaten. Tot vanochtend. Totdat
hij, vlak nadat hij zijn gordijnen had geopend, het felle, zilverkleurige licht achter
het keukenraam zag en poolshoogte ging nemen. Van het verval was geen spoor
meer te bekennen.“
Gaat alles goed, Daan?” De vriendelijke stem van de oude dame haalt hem uit
zijn gedachten. Hij knikt en neemt een slok van de chocolademelk. De
cacaosmaak prikkelt zijn tong en verspreidt een warme gloed die door zijn hele
lichaam trekt. “Lekker?” Daan knikt. Hij kan zich niet herinneren dat hij ooit
chocolademelk heeft gedronken die zo lekker was. “Wie bent u?” fluistert hij,
terwijl hij de vrouw voorzichtig aankijkt. “Mijn naam is Marie.” Ze neemt een
hapje van haar kerstkransje en sluit haar ogen. “Prima gelukt, al zeg ik het zelf.”
Daan neemt ook een hap van de koek en even trekt opnieuw een gelukzalig
warm gevoel door zijn lichaam.
Snel neemt hij nog een hap. “Mijn man vindt ze ook altijd zo lekker.” “Is uw man
ook thuis?” “Nee, Chris is aan het werk. Dit is de drukste tijd van het jaar voor
hem.” Zuchtend neemt Daan een slok van de chocolademelk. “Mijn moeder werkt
ook. En morgen op eerste kerstdag en overmorgen ook. Met kerst krijgt ze
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dubbel betaald en we hebben het geld hard nodig, zegt ze.” “En je vader?” Marie
reikt hem een tweede kerstkrans aan.
Daan haalt zijn schouders op. “Hij was soldaat.” “Och arme.” De vrouw legt haar
hand op die van Daan. “Is hij…” “Hij is weg. Verdwenen. Samen met twee andere
soldaten.” “Mijn jongen toch. Wat erg.” De glimlach op het gezicht van Marie
heeft plaatsgemaakt voor een bezorgde blik. “Twaalf jaar en je moet kerst alleen
vieren.” “Hoe weet u hoe oud ik ben?” “Op mijn leeftijd weet je heel veel,
jongen.” Ze staat op en vult de mokken bij met verse chocolademelk.
Daan kijkt de keuken rond.
Langzaam komt de herinnering aan
hoe het huis eruit hoort te zien
terug. “Mevrouw…” “Zeg maar Marie
hoor.” “Mevrouw Marie. Hoe heeft u
het huis zo snel schoongemaakt? De
vorige keer zag het er…” “Dat, mijn
jongen, is mijn geheimpje. Ik heb
zo mijn magische trucjes.” Marie
knipoogt terwijl ze de gevulde
bekers op tafel zet. “Magie? Dat is
voor kleine kinderen.” Ze schudt
haar hoofd. “Magie is voor alle leeftijden. Weet je wat er morgen is?” “Dan is het
kerst.” “Dan is er een volle maan. Dat komt niet zo vaak voor tijdens kerst hoor.
De laatste keer was 38 jaar geleden. Ik herinner het me als de dag van gisteren.”
“Volle maan tijdens kerst?” “Inderdaad. Volle maan en kerst, twee wonderlijke
gebeurtenissen die gelijktijdig plaatsvinden. Je hebt nooit zo veel kans dat je
wensen uitkomen als tijdens een kerst met volle maan. Je moet alleen weten hoe
je ze moet wensen.” “Sorry, mevrouw Marie, maar ik geloof daar niet zo in.”
Daan neemt een flinke slok van zijn chocolademelk en staat op.
“Wacht even. Wil je niet horen wat er 38 jaar geleden gebeurde?” Hij slaakt een
diepe zucht en gaat weer zitten.“
Het was kerst 1977. Het was toen ook warm, net als nu. Op 24 december zag ik
een vrouw onderuit gaan op straat. Ze heette Mia en ze was blind geboren. Ik
nam haar mee naar mijn huis en…” “Was dat ook hier?” Marie glimlacht. “Nee,
dat was niet hier. Maar… waar was ik? O ja, ik nam haar mee naar mijn huis en
gaf haar een kop chocolademelk en een zelfgebakken kerstkransje. Net zoals jou
dus. Ik ben dol op koekjes bakken. We praatten een tijdje. Over haar, over leven
zonder zicht en haar grote wens om bloemen te zien en om ’s nachts in een veld
te liggen en naar de sterrenhemel te staren. Toen ze naar huis ging, zei ze dat ze
het jammer vond dat ze geen beeld van me had om te onthouden. Toen heb ik
haar een houten rendier gegeven dat mijn man had gemaakt. Dankbaar ging ze
naar huis.” “Hoe kon ze haar huis vinden als ze blind was?” “Ik had een taxi voor
haar gebeld. De volgende ochtend stopte diezelfde taxi weer voor de deur. Mia
stapte uit en liep met grote passen naar de voordeur. Toen ik opendeed begon ze
te huilen. Ze vertelde me dat ze het beeldje op haar nachtkastje had gezet. Ze
had het in haar handen genomen en een stille wens uitgesproken. De volgende
ochtend was haar wens uitgekomen. Voor het eerst in haar leven werd ze wakker
door het zonlicht dat op haar gezicht viel en zag ze de vormen en kleuren van de
voorwerpen in haar kamer.”
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Daan staat weer op. “Ik moet naar huis.” “Wacht even Daan.” Marie pakt een
doosje uit een keukenkastje en houdt het hem voor. “Bedankt dat je er vandaag
was. Deze dagen kunnen best eenzaam zijn voor iemand als ik.” Aarzelend pakt
hij het doosje aan. “Dank u wel, mevrouw Marie, voor de chocolademelk en de
koek en dit.” Marie pakt zijn schouders beet en drukt een kus op zijn voorhoofd.
“Ik wens dat al jouw wensen uitkomen, jongen.”
Daan zit op bed, met het doosje dat hij van Marie heeft gekregen in zijn handen.
Voorzichtig tilt hij het deksel eraf en haalt er een sneeuwbol uit. Onder het glas
ziet hij drie figuren op een kameel naast een stal. Hij draait de bol rond in zijn
handen en kijkt hoe de witte bolletjes die sneeuw moeten voorstellen als een
wolk ronddrijven. Een traan rolt over zijn wangen. “Wat moet ik hiermee?”
schreeuwt hij, terwijl hij de sneeuwbol met een klap op zijn nachtkastje zet. “Ik
heb liever dat kerst weer gezellig wordt.” Met zijn mouw veegt hij zijn ooghoeken
droog. Hij loopt naar het raam en kijkt naar het huis aan de overkant van de
straat. Het huis baadt in duisternis, zoals hij het gewend is. Hij wil zich weer
omdraaien, als hij een zilverkleurige flits vanuit de tuin aan de overkant omhoog
ziet schieten en verdwijnen tussen de sterren. Daan haast zich zijn kamer uit en
de trap af. Snel trekt hij zijn schoenen aan en rent naar de andere kant van de
straat. Hij belt aan, maar er komt geen reactie. Aan de andere kant van het huis
kijkt hij door het keukenraam naar binnen. In het weinige licht dat naar binnen
schijnt, ziet hij een eetkamerstoel gebroken op de grond liggen. Een muis loopt
over de tafel die op zijn kant op de grond ligt. De deur naar de woonkamer staat
half open en op het aanrecht staan twee kapotte glazen. Als hij een stap naar
achteren doet ziet hij pas dat hij door een gat in de ruit staarde.
Daan schudt zijn hoofd. “Dit kan niet, fluistert hij,” terwijl hij verder achteruit
stapt. Niets wijst erop dat de oude dame in het huis is geweest.
Ontgoocheld rent hij terug naar huis. De sneeuwbol. Hij moet weten of de
sneeuwbol er nog is of dat hij dat ook gedroomd heeft. Hij stopt als hij achter
zich een stem hoort. “Daan, ben jij het?” Midden op de straat staat een man.
Naast hem op de grond staat een
plunjebaal. “Daan?”
“Papa?” fluistert Daan. Opnieuw voelt hij
tranen opkomen. Met grote passen stapt
de man op hem af en tilt hem op. “Papa.
Je bent het echt.” Hij slaat zijn armen om
zijn vaders nek. Een paar minuten lang
houden ze elkaar zwijgend vast. Daan
opent voorzichtig zijn ogen en kijkt naar
de volle maan hoog boven hen. Op het
oppervlak van de maan verschijnt het
gezicht van Marie, die hem met haar
liefdevolle glimlach een laatste knipoog
schenkt.

December 2016: blz. 18

Wat eten we met de Kerstdagen?

Voorgerecht:
Wildbouillon met bospaddenstoelen
Ingrediënten voor 6 personen:
2 liter wildbouillon (4 potten wildfond)
300 gram bospaddenstoelen (bijvoorbeeld:
oesterzwammen, cantharellen en kastanjechampignons)
35 gram boter
zout en versgemalen peper of tabasco
een scheut port
fijngehakte (verse) peterselie naar smaak
Bereiding:
Snijd of scheur de harde stelen van de oesterzwammen en verdeel de hoeden in repen.
Doe hetzelfde bij de cantharellen en snijd de kastanjechampignons in plakjes. Bak de
paddenstoelen kort in de hete boter tot ze beginnen te kleuren.
Breng de bouillon aan de kook en op smaak met wat zout en peper of tabasco. Schep
de gebakken oesterzwammen door de bouillon. Breng de soep desgewenst verder op
smaak met een scheut port.
Hak de verse peterselie fijn en bewaar deze tot gebruik in een afgedekt schaaltje.
Verdeel de verse peterselie over 6 borden en schep de soep erover. Serveer direct.
Tips:
Serveer met versgebakken broodjes of
toast.
U kunt dit gerecht helemaal voorbereiden
en hoeft op het laatste moment alleen de
soep te verwarmen en samen met de
peterselie over de borden te verdelen.
Let op dat u de soep niet te zout maakt.
Uw gasten kunnen desgewenst zelf zout
toevoegen als zij de soep niet zout
genoeg vinden.
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Hoofdgerecht:

Hertenbiefstukjes met paddenstoelen en spekjes
Ingrediënten voor 4 personen:
500 gram (grot)champignons
1 ui
1 eetlepel groene peperkorrels uit een potje
100 gram blokjes gerookt spek
120 gram boter
100 ml rode wijn
4 hertenbiefstukjes
zout
125 ml slagroom
4 eetlepels fijngeknipte bieslook
Bereiding:
Borstel de champignons schoon en snijd ze in plakjes. Snipper de gepelde ui. Spoel de
peperkorrels af.
Bak de spekblokjes in een koekenpan zonder boter toe te voegen in ongeveer 8
minuten op een niet te hoog vuur knapperig en lichtbruin. Voeg halverwege de baktijd
de uisnippers toe.
Verhit 20 gram boter in een tweede koekenpan en bak hierin de champignons in enkele
minuten lichtbruin en knapperig.
Roer de wijn en de peperkorrels door de gebakken champignons. Roer de spekblokjes
en champignons door elkaar.
Verhit 100 gram boter in een koekenpan en bak hierin de hertenbiefstukjes even aan
beide kanten. Temper de hittebron en bak de biefstukjes nog eens ongeveer 4 minuten
per kant. Dan zijn ze rosé gebakken.
Breng op smaak met zout. Schep de biefstukjes uit de pan, dek ze af met
aluminiumfolie om ze warm te
houden en laat ze 4 minuten
rusten.
Roer de aanzetsels los van de
bodem en voeg het
champignonmengsel toe. Verwarm
dit mengsel en roer de room
erdoor.
Verdeel de hertenbiefstukjes over
de borden.
Schep het champignonmengsel
met de romige saus over de borden. Bestrooi met de bieslook.
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Tips:
Voeg aan dit gerecht morieltjes, een zeer smaakvolle paddenstoel toe. Laat ca. 10
gram morieltjes ca. 20 minuten wellen in een beetje water. Bak de hele morieltjes
samen met de plakjes champignon. Voeg na het bakken het gezeefde weekwater toe.
In plaats van hertenbiefstukjes kunnen ook kalfsoesters worden gebruikt. Het vlees
kan volgens de zelfde aanwijzingen worden bereid.
Serveersuggestie: Geef bij dit gerecht tagliatelle of een andere pasta en peultjes of
haricots verts of sperziebonen.

Nagerecht:
IJs met warme kersen en slagroom
Ingrediënten voor 4 personen:
½ liter slagroomijs
1 pot ontpitte kersen
verse slagroom (of uit een spuitbus)
cacao of poedersuiker (voor de garnering)
4 takjes munt (voor de garnering)
Bereiding:
Maak met behulp van papieren sjabloontjes figuurtjes op vier borden. Gebruik bij
donker servies de poedersuiker en bij licht servies de cacao.
Maak de kersen warm in een pannetje of in de magnetron en laat ze uitlekken.
Schep met een ijstang of met behulp van twee lepels mooie bolletjes ijs op de vier
bordjes.
Schep de warme kersen ernaast en garneer het geheel met een toef slagroom en een
takje munt.
Tips:
Gebruik kersenvlaaivulling in plaats van een pot kersen, dan heb je er ook een saus bij.
Haal het ijs even voor het serveren alvast uit de vriezer, dan kun je er makkelijker
bolletjes van scheppen.
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Kerstgedachte
Vrolijk kerstfeest
En gelukkig nieuwjaar
Dat wensen wij elkaar
Aan het einde van het jaar
En kijk ook eens over je schouder
Naar de mensen met pijn en verdriet
Juist nu hebben ze liefde nodig
Maar geen mens die dat ziet
Als men van het diner geniet
Maar het zou zo in de kerstgedachte passen
Als je even omkijkt naar die mensen
met verdriet en pijn
Dan zullen er zoveel mensen
Juist met die dagen
Een stuk gelukkiger kunnen zijn
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Agenda 2017:
27 januari 2017; Feestavond VHD:
In deze Hulpkoerier vindt u weer de uitnodiging voor de feestavond. Deze wordt
deze keer gehouden op vrijdag 27 januari 2017 in "de Heerd", Van Meurslaan 3
in Heerde.
De ontvangst is van 17.15 tot 17.45 uur. U kunt uw auto parkeren op het
parkeerterrein aan de Marktstraat. Heeft u een invalidenparkeerkaart dan kunt u
uw auto ook parkeren op één van de gehandicaptenparkeerplaatsen aan de
Griftstraat.
We beginnen met een drankje en daarna presenteren wij u een buffet.
Na het buffet hebben wij een optreden van cabaretgroep “Hoe? Zo!” uit Vorden.
In de pauze trakteren wij u op een kopje koffie of thee met iets lekkers.
Na de voorstelling is er nog tijd om met elkaar gezellig na te praten onder het
genot van een drankje.

Noteert u in uw agenda:
vrijdag 27 januari 2016.
Ontvangst van 17.15 tot 17.45 uur.
Feestavond van de VHD in "de Heerd".

6 april 2017; voorlichting Apotheker Ruud Timmerman:
Op donderdag 6 april van 13.30 -16.00 uur zal apotheker Ruud Timmerman in
De Heerd een middag verzorgen over medicijnen en medicijngebruik.
De uitnodiging en de inschrijving volgt later, maar noteert u deze datum alvast in
uw agenda?
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Uitnodiging Vrijwilligersavond op: 27 januari 2017.
Op vrijdagavond 27 januari 2017 hopen we weer de jaarlijkse vrijwilligersavond
van onze Vrijwillige Hulpdienst te organiseren in:

“De Heerd”: van Meurslaan 3 te Heerde
Hierbij nodigen wij u, met uw partner, uit voor deze avond, om 17.15 uur.
Hoofdingang aan de van Meurslaan.
De volgorde van de avond is net als vorig jaar, alleen beginnen we iets vroeger,
namelijk om 17.15 uur met een glaasje, van 17.45 tot 19.45 uur wordt u
uitgenodigd voor het nuttigen van de maaltijd. Om 20.00 uur gaan we met z’n
allen naar het mooie theater in “De Heerd” voor een voorstelling. Dit jaar hebben
we cabaretgroep “Hoe? Zo!” uit Vorden.
In de pauze trakteren wij u op een kopje koffie of thee met iets lekkers.
Na de voorstelling is er nog tijd om met elkaar gezellig na te praten onder het
genot van een drankje.
Opzet van de avond is zeker ook om met andere vrijwilligers van gedachten te
wisselen, zodat u een indruk krijgt van de andere projecten en wie daarin als
vrijwilliger actief zijn.
We rekenen, zoals tot nu toe steeds het geval is geweest op een grote opkomst,
Dus het is belangrijk dat u zich tijdig opgeeft.
Het bestuur van de VHD wenst u nu al: fijne feestdagen en een goede start in
het nieuwe jaar.
Tot ziens op 27 januari 2017.
Het bestuur van de VHD.

Omdat we graag willen weten op hoeveel personen wij als organisatie kunnen
rekenen, vragen we u het onderstaande strookje in te vullen:
Naam vrijwilliger:

……………………………………………………………………………….

Naam partner:

……………………………………………………………………………….

Ik/wij komen met 1 persoon/2 personen
Project:

……………………………………………………………………………….

Dringend verzoek: aanmelding graag bij één van de onderstaande
personen voor 10 januari 2017.
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Wilt u er rekening mee houden dat het opgeven of het afmelden voor de
feestavond verplicht is. Hiermee voorkomt u dat de VHD voor onnodige
kosten komt te staan.
U kunt zich opgeven door middel van de antwoordstrook of via email bij
één van de onderstaande bestuursleden.

Dhr. H. Scheffers, Griftstraat 11 Heerde.
email: henkmaartjescheffers@gmail.com
Mw. A. Jansen, Vosbergerweg 29 Heerde.
email: an.jansen29@kpnmail.nl
Dhr. A. Doornink, Veldzijderkamp 12, Wapenveld.
email: ariedoornink@gmal.nl
Mw. C. Leeuwis-de Vries, Verbindingsweg 27, Heerde.
email: candyleeuwis@gmail.com
Dhr. B. van Dijkhuizen, 2e Hoornerveenseweg 1a, Heerde.
Email: bertvandijkhuizen@telfort.nl

Wij wensen u en de uwen hele prettige Kerstdagen en
een voorspoedig maar vooral gezond 2017.
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Stichting Vrijwillige Hulpdienst
Gemeente Heerde

