
1 
 

VHSW Stille Wille, Nieuwsbrief Pasen 2020………..zijn uw buren al lid van de VHSW? info@vhsw.nl 
 

 

 
  

Het bestuur van de VHSW wenst u allemaal een prettige en gezonde Pasen toe. Vandaar dat we 
een bijzondere Nieuwsbrief uitbrengen. Pasen is immers bij uitstek een familie moment en op de 
Stille Wille is het weliswaar niet geheel stil, er wordt lustig doorgebouwd maar we zien overal de 
gevolgen van de intelligente lockdown. Vandaar dat deze Nieuwsbrief in het teken staat van 
ideeën om ook van deze Paasdagen een succes te maken. 
 

Het bestuur van de VHSW (online in “ZOOM” bijeen) 
 

 
 
Vlnr. Carolien van Deelen, Jan Engberts, Tonny Schoenmakers, Ad Simonse, Hans Waijers 
          Marie Jose Hennekens en Jaap Breedveld (wel aanwezig, maar helaas niet op deze foto) 
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Deze week heeft het bestuur voor het eerst online vergadert. In Zoom (https://zoom.us/) 
Met enkele opstartperikelen is het ons uitstekend gelukt om te vergaderen. Wellicht een idee voor 
de paasdagen. Maakt u zich geen zorgen over het hacken in Zoom. We worden toch wel allemaal 
gehackt, als we binnenkort een corona-app krijgen. Maar alle gekheid op een stokje, als bestuur doen 
we ons best om geen gat te laten vallen in deze periode.  
 
Waarover hebben wij vergaderd ? Over de concept tussenrapportage van de commissie Breedveld. 
Deze commissie doet onderzoek naar de hoogte van de gasprijs. Zonder uit de school te klappen, het 
is de bedoeling dat de Bewonersraad deze rapportage binnenkort bespreekt kan al vastgesteld 
worden dat de commissie bestaande uit Jaap Breedveld en Paul Schoenmakers goed werk verricht 
heeft. De gasprijs kan een stuk lager en dat is in een tijd dat alles duurder wordt een wenkend 
perspectief. U hoort hier later meer over.  
 

En nu kijken of we de bewonersraad ook via Zoom kunnen doen, de VHSW is er 
in ieder geval klaar voor!! 

 

 

https://zoom.us/
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Helaas is het door de overheidsmaatregelen niet mogelijk om met de hele familie bij elkaar te 
komen. Wel kun je de paasbrunch met elkaar afstemmen en via een videoverbinding toch op 
elkaars feest zijn.  
  
"Wij wonen allemaal redelijk bij elkaar in de buurt en hebben afgesproken dat iedereen een deel 
van de paasbrunch verzorgt en bij elkaar langsbrengt". Dus één persoon gaat langs ieder huis 
met vleeswaren, de ander met broodjes en een ander met hardgekookte eieren. Deze hangen we 
aan de deur, maar zo wordt het toch nog iets dat we samen delen." 
  

 
Na de berenjacht, waarbij mensen een beer achter het raam zetten, is er op verschillende 
plekken in Nederland nu ook een paaseierenjacht. Mensen hangen dan een groot paasei achter 
hun raam, soms met een mandje chocolade-eitjes erbij. 
 

 
Met je auto eten afhalen. Naast de bekende fastfoodketens zijn er verschillende restaurants en 
hotels die tijdens Pasen deze service bieden. Zij bieden een speciaal paasontbijt, lunch of 

diner  aan, dat je tijdens Pasen kunt afhalen. Als je goed oplet zijn er mooie menu’s tegen een 
redelijke prijs te krijgen. Zo vermijd je de drukte in de supermarkt en ondersteun je tegelijkertijd 

de lokale horeca. Het zijn er teveel om hier te noemen dus kijk zelf even via internet voor een 
mooie aanbieding in je eigen omgeving.  
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Natuurlijk zijn er belangrijkere zaken dan alleen eten en daarom:  
 

 
 

 
 

Rode Kruis 
Wat doet het Rode Kruis in Nederland om het coronavirus te bestrijden? 
Vanaf het begin van de uitbraak geeft het Rode Kruis voorlichting over het coronavirus. Het gaat 
om een nieuw virus waar nog niet alles over duidelijk is. Daarom is het cruciaal dat mensen de 
juiste informatie krijgen. 
  
We hebben een pagina met tips om het risico op besmetting te verkleinen. Het gaat om simpele 
dingen zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van anderen. Daarnaast zijn er 
speciale tips om ouderen en kwetsbaren te helpen. Zij zijn extra vatbaar voor het virus en 
verdienen onze aandacht. 
  
Het Rode Kruis heeft ook een hulplijn geopend voor kwetsbare mensen. Heb je een luisterend 
oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact 
opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888). 

 

  

 
  
We doen het samen 
De strijd om het Coronavirus onder controle te krijgen is een strijd van ons allemaal. Alleen als 
we ons gezamenlijk hiervoor inzetten, 17 miljoen Nederlanders, gaat het ons lukken. En dit gaat 
ons lukken. We houden vol. Al is het niet altijd even makkelijk. Laten we elkaar daarom steunen 
en helpen op de moeilijke momenten. 
Met het #StayStrong bandje willen we deze oproep voor saamhorigheid verder verspreiden. 
Daarnaast is het ook onze manier om een steentje bij te dragen in de strijd tegen corona. De 
volledige opbrengst van de bandjes wordt namelijk, na aftrek van de kostprijs, gedoneerd aan het 
Rode Kruis 
https://www.westaystrong.nl/ 
  
 
 
 
 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/tips-om-risico-op-besmetting-en-verspreiding-coronavirus-te-verkleinen/
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/coronavirus-dit-kun-je-doen-voor-ouderen-en-kwetsbaren/
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/coronavirus-rode-kruis-hulplijn-geopend-voor-kwetsbaren/
https://www.rodekruis.nl/dossiers/coronavirus/
https://www.westaystrong.nl/
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NL: VOOR ELKAAR 
In deze coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. Maar ook mensen die 
werken in de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat 
hun belangrijke werk door kan gaan. Wij verzamelen alle vraag en aanbod op één plek: hulp 
vragen en aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo maken we 
de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is nodig! Jij doet toch ook mee?  
https://www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp/ 
  

  

Een van de grootste uitdagingen van zo weinig mogelijk de deur uitgaan en zoveel mogelijk 
thuisblijven, is bezig blijven. Zowel fysiek als mentaal. Met deze speciale speurtochten krijg je 
een dosis lichaamsbeweging en zet je tegelijkertijd je hersenen aan het werk 

 

Online spel De Verloren Herinnering een 
verhaal over 75 jaar vrijheid in Nederland 
https://deverlorenherinnering.nl/#oa_shop 
  
Het verhaal begint met twee vrienden die op de 
zolder van hun nieuwe huis een mysterieuze 
houten kist vol foto's en andere voorwerpen 
vinden. Het duurt zo'n vier tot tien uur om het 

spel uit te spelen. Bij iedere puzzel die de spelers oplossen, komen ze iets verder in het verhaal. 
  

“We hebben het spel zo ontworpen dat je er een heel weekend zoet mee bent”  
Wilco Hoogeveen, escaperoomeigenaar 

  
Het verhaal ontvouwt zich niet alleen op een computerscherm, maar deels ook 'in het echt'. 
Spelers moeten bijvoorbeeld een telefoonnummer bellen of papier vouwen om bij de ontknoping 
te komen. "We hebben het zo ontworpen dat je er een heel weekend zoet mee bent", zegt 
Hoogeveen. 
  
De winnaars ontvangen een kortingscode waarmee ze naar een escaperoom kunnen zodra die 
weer open zijn. 

 

Bij Geocaching speur je met behulp van de navigatiefunctie op je telefoon naar verstopte 
'schatten' in de omgeving. Er liggen in Nederland 33.000 van deze zogenoemde 'caches' 
verstopt, zoals een koektrommel of plastic bakje, met daarin een logboek, en soms achtergelaten 
voorwerpen, zoals foto's, sieraden of kleine aandenkens. De exacte locaties van de caches 
worden verzameld op de website en in de app. 

Als je een cache gevonden hebt, voeg je je naam en de datum toe aan het logboek. Liggen er 
nog meer voorwerpen in het doosje, dan mag je er eentje meenemen als je het vervangt door iets 
van dezelfde waarde. Daarnaast is het belangrijk de schat zo onopvallend mogelijk te vinden. 
Geocachers zorgen ervoor dat ze tijdens het speuren niet worden gezien door toevallige 
passanten. 
  

https://www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp/
https://deverlorenherinnering.nl/#oa_shop
https://deverlorenherinnering.nl/#oa_shop
https://www.geocaching.com/map/#?ll=52.37133,4.88935&z=14
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Hoe het in zijn werk gaat 

Je maakt een account aan op de website of in de app. Op de kaart kun je precies zien welke 
schatten er bij jou in de buurt liggen en wanneer ze voor het laatst gevonden zijn. De 
moeilijkheidsgraad wordt ook aangegeven. Zo stippel je precies uit waar je heen wilt. 

De caches liggen verborgen. Het kost dan ook enige tijd ze te vinden. Vaak moet je daarbij 
vreemde manoeuvres uitvoeren, zoals op een elektriciteitskast klimmen, op handen en knieën 
onder een brug of richel gluren, of staand op je tenen naar de cache reiken. Dit alles zonder de 
aandacht van voorbijgangers te trekken. Doe bijvoorbeeld net of je een pen laat vallen of je 
veters strikt. 

Met wie je het kunt doen 

Omdat je bij het geocachen veel handelingen stiekem moet verrichten, is het aan te raden de 
groep zo klein mogelijk te houden. Je kunt alleen gaan, of met zijn tweeën. Karel en Marie Jose 
Hennekens zijn bekende geocaches op ons park.  

Handig om te weten 

• 33.000 caches door heel Nederland 
• Overal te spelen en het hele jaar door beschikbaar 
• Naar eigen moeilijkheidsgraad te spelen 
• Buitenactiviteit 
• Benodigdheden: pen, smartphone, voorwerpen om te ruilen 
• Geschikt voor: avonturiers, outdoorliefhebbers 
• Maximaal twee personen 
• Meer informatie op website https://www.geocaching.nl/ 

 
  
Een bioscoopje pakken zit er even niet meer in. Maar met Netflix Party kun je op afstand met een 

groep netflixen én chatten. Popcorn erbij en op de bank kijken met anderen net als in de bioscoop.  
 

 

  
  

 
 

 
Via de kanalen van social media krijg je bij Pathé iedere dag in april een code om via Pathé Thuis 
een gratis film te kijken.  

 
  

https://www.geocaching.com/map/#?ll=52.37243,4.89973&z=14
https://www.geocaching.com/play/search
https://www.geocaching.nl/


9 
 

VHSW Stille Wille, Nieuwsbrief Pasen 2020………..zijn uw buren al lid van de VHSW? info@vhsw.nl 
 

 
Normaal gesproken zou de helft van de oogst nu naar de horeca gaan, waar de consument ervan 
kan genieten met een ziltig botersausje, gekookt eitje, stukje zalm en gekookt aardappeltje erbij... 
Maar helaas, de restaurants zijn dicht en de aspergeteler kan zijn witte goud aan de varkens 
voeren. Of valt het mee? 
  
Niet aan de varkens voeren 

"De boerderijverkoop is nog nooit zo 
goed gegaan als nu", vertelt 
aspergeteler Corné Brenders uit Made. 
"Maar normaal gesproken gaat er een 
hoop naar de restaurants, dat zit er nu 
niet in. Er gaan er nu meer naar de 
veiling. Ik heb de asperges gelukkig nog 

nooit aan de varkens hoeven voeren." 
  
Als je het witte goud niet wilt missen én de teler wilt steunen, kun je via de website 
https://aspergesvandeteler.nl/ verkooppunten in de buurt vinden. Je kunt altijd asperges bij de 
teler zelf halen of je bestelt een compleet aspergemenu, dat aan huis wordt geleverd. Het initiatief 
koppelt aspergetelers aan horecaondernemers met de steun van de ZLTO, LLTB en de 
horecabond. Meer dan 50 restaurants, eetcafés, cateraars en telers hebben zich inmiddels 
verenigd. 

 

De gezelligheid hoeft zich niet te beperken tot de Paasdagen zelf, je kunt nu al prima 
beginnen! Jullie zijn waarschijnlijk toch met z'n allen thuis en het schoolwerk kan ook niet de 
hele dag. Ga dus samen leuke dingen knutselen om Pasen mee op te vrolijken.  

Paashaas kaart 
Nu je Pasen niet samen met je familie kunt vieren, kun je 
ze wel laten weten dat je op deze dagen aan ze denkt. 
Wat dacht je van deze leuke paaskaarten om te 
versturen? Schrijf er zelf een leuk tekstje in en stuur ze op 
naar wie je maar wil.  

 
Eitjes in servetjes 
Niks zo leuk als met Pasen ontbijten met deze vrolijke eitjes in 
servetjes! En ze zijn zo makkelijk samen met de kinderen te 
maken. Succes gegarandeerd!  

  

Kuikentje zwaait 
Dit kuikentje met zwaaiende 
handjes zoekt een leuk plekje 
aan de muur, op de deur of in de paastak. Het enige dat je 
nodig hebt zijn ijsstokjes en papier! 

  

https://aspergesvandeteler.nl/
https://www.kidsproof.nl/Twente/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof-Nijmegen/paashaas-kaart
https://www.kidsproof.nl/Twente/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof-Nijmegen/eitjes-in-servetjes
https://www.kidsproof.nl/Twente/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof-Nijmegen/eitjes-in-servetjes
https://www.kidsproof.nl/Twente/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof-Nijmegen/kuikentje-zwaait
https://www.kidsproof.nl/Twente/Knutselvoorbeelden-schminkvoorbeelden-kinderrecepten/Kidsproof-Nijmegen/kuikentje-zwaait
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Gevulde eitjes maar dan anders 
 

 
 

Vul de lege eierdoppen met aarde en doe daar zaadjes of stekjes in. Maak er gelijk 
een mooi paasstukje van en kijk hoe de plantjes groeien.  
  
Paastakken versieren 
Neem alle restjes servetjes en beplak lege eieren en hang ze in de paastak. 
 

 

Paaseieren verstoppen en zoeken 
Natuurlijk kan ook dit jaar het paaseieren zoeken niet ontbreken tijdens Pasen. Maak 
het avontuur lekker groot met veel eitjes in je huis of/en in je tuin. Misschien kun je er 
deze keer opdrachtjes aan koppelen waardoor ieder gevonden ei ook nog een 
activiteit verderop tijdens de Paasdagen oplevert? En nog 7 tips om op andere 
manieren paaseieren zoeken!  
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• Ga de dag voor Pasen gezellig eieren schilderen. Zorg dat er 
op ieder ei een nummer komt te staan. Verstop deze eieren 
met Pasen tussen de chocolade-eieren. Ieder kind mag een 
bepaald aantal van die beschilderde eieren vinden, want 
uiteindelijk hoort ieder nummer op een ei bij een cadeautje! 

 

• Niet zo'n voorstander voor snoepgoed? Verstop eieren met 
muntgeld erin of laat de kleur van iedere wikkel 
corresponderen met een bepaald cadeautje of bedrag. 

 

• Een leuk idee voor volwassenen: Vul een grote pot met eieren 
en wat geld of speeltjes. Laat iedereen raden hoeveel eieren 
er in de pot zitten. Degene die er het dichtst in de buurt zit, 
wint de inhoud van de pot. 

 

• Laat de paashaas een schatkaart maken en ga met zijn allen 
opzoek naar de grote schat: een mand vol lekkere paaseieren! 
Misschien komen jullie onderweg wel een paar verdwaalde 
eieren tegen? 

 

• Tijd voor meer spanning? Verpak dan de paaseieren in 
aluminiumfolie voordat je ze verstopt. Geniet van een gezellig 
Paas-diner en wacht tot het donker is. Gewapend met een 
zaklamp kan het nachtelijke avontuur beginnen. 

 

• Hebben de speurneuzen binnen jouw Paas-gezelschap de 
eieren altijd veel te snel gevonden? Maak het ze lastiger door 
er een puzzel van te maken! Bij ieder ei dat gevonden wordt, 
hoort een opdracht. Deze moet eerst uitgevoerd worden, 
voordat het volgende ei gevonden kan worden. De opdracht 
kan bijvoorbeeld een geheimschrift zijn dat ontcijfert moet 
worden, of een puzzel die een aanwijzing vormt. 

 

• Maak er een wedstrijd van. Verstop heel veel kleine eitjes. 
Degene die uiteindelijk de meeste eitjes gevonden heeft, mag 
als eerste een cadeautje uitzoeken of mag het Paas-buffet 
openen. 
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Het bestuur van de VHSW wenst u prettige en gezonde 
paasdagen !!! 

Website : www.vhsw.nl 
Bank :   VHSW, Oirschot , SNS bank, NL96 SNSB 0925756148 
Brieven :  Postbus 332 (bij de ingang van het park) 
Mailadres :  info@vhsw.nl  

 

 Met de groeten van uw VHSW bestuur : Marie-Jose Hennekens, Tonny Schoenmakers, 
Antoon Moolenaar, Carolien van Deelen, Ad Simonse en Hans Waijers. Aan dit bulletin 

werkten verder mee :  
Jaap Breedveld en Jan Engberts. 

 

 

http://www.vhsw.nl/
mailto:info@vhsw.nl

