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VOORWOORD
Wat gaat zo'n jaar toch eigenlijk vlug voorbij:
we zij al weer in de laatste maand van het jaar
beland, de feestmaand. Ja hoe kan het ook anders met het Sinterklaasfeest, Kerstmis (1e en
2e kerstdag), Oudejaarsavond en Nieuwjaar.
Het is ook de maand waarin we terugkijken
naar het afgelopen jaar, wat is er uitgekomen van onze wensen
en goede voornemens? Een voordeel is dat er gewoon weer een
nieuw jaar aan komt en dat u dan opnieuw weer kunt starten
met wensen en goede voornemens. Maar eerst vieren we de
vele feesten deze maand: geniet ervan.
De kerstviering voor onze leden is op donderdag 19 december
met een mooi, afwisselend programma. Zorg wel dat je op tijd
opgeeft: vóór 14 december.
Toch gaan ook deze maand de vaste activiteiten zo veel mogelijk
door en zijn er ook weer wisselende activiteiten. Let alleen even
op de sluiting van het HelvoirThuis vanwege de feestdagen: tussen Kerstmis en Nieuwjaar gesloten!
Op Nieuwjaarsdag bent u weer van harte welkom in het HelvoirThuis voor de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging, georganiseerd samen met het de redactie van het Pomphuiske en
stichting TinH (ThuisInHelvoirt) voor alle Helvoirtenaren. U komt
toch ook? Welkom vanaf 11.30 uur.
Dit is het laatste voorwoord van uw redacteur Frans van Lith.
Per 1 januari stop ik als redacteur van 't hofblad en als lid van
de activiteitencommissie. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en wens u allen, nu al vast, een gezegend en gelukkig
2020.
Veel leesplezier.
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
DECEMBER 2019
HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

De vrijdagen 06-13-20 en 27 december
Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.
Dinsdag 10 december
'Thee voor twee': Film 'Het Bootje' aanvang 14.30u. /
Kaarten aanvang 19.30u.
Woensdag 18 december
Inloop computeren (Foto's verkleinen en vanaf je
telefoon op je laptop zetten) van 09.30u.11.30u.
Donderdag 19 december
Kerstviering aanvang 10.30u.-16.00u.
Donderdag 26 december
Wandelen om 10.00u.
Woensdag 1 januari 2020
Nieuwjaarsreceptie vanaf 11.30u.
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
Maandag:
Line-dance
Biljartcompetitie

11.00u.–12.00u.
13.00u.–17.00u.

Dinsdag:
Hobbyen, schilderen
en glas-in-lood
09.00u.–11.30u.
Vrij kaarten &
Biljarten
13.00u.–17.00u.
Vrij biljarten
19.00u.–21.00u.
Woensdag:
Bewegen Moet 1
Bewegen Moet 2
Gymnastiek
Kienen
Driebanden
Donderdag:
Naaiklusjes en
breien
Wandelen
(vier kernen)
Vrij kaarten &
Biljarten
Vrijdag:
Vrij biljarten
Vrij bridgen
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09.00u.–09.45u.
09.45u.–10.30u.
10.45u.–11.30u.
14.00u.–15.30u.
19.00u.–21.00u.

Van Goghzaal
Huiskamer

Huiskamer
Huiskamer
Huiskamer
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Hofkamer
Huiskamer

09.00u.–12.00u. Huiskamer
10.00u.
(zie wisselende activiteiten)
13.00u.–17.00u.

Huiskamer

09.00u.–12.00u.
13.30u.

Huiskamer
Van Goghzaal

WEET JE DAT…
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De handwerkclub voortaan geleid wordt door Mien van de
Sande?
Zij dit stokje overgenomen heeft van Cor de Jong, die dit
sinds mensenheugenis heeft gedaan?
De redactie, ongetwijfeld namens zeer velen, Cor bedankt
voor al die jaren van inzet voor de Vereniging?
Ook dit hofblad weer bij u terecht gekomen is mede dankzij
Marinus van Iersel?
Hij elke maand zorgt dat 't hofblad gevouwen, geniet én
verspreid kan worden door een groepje enthousiaste leden?
Marinus nu op zoek is naar iemand die hem wil helpen en
na verloop van tijd zijn taak wil overnemen?
Hij ook op zoek is naar een bezorger van 21 boekjes in de
Molenstraat, de Voort, Oude Dijk, Helvoirtseweg, Antwerpsebaan, Gestelstraat, Rijksweg en Touwslagersbaantje?
Hij hoopt dat iemand zich bij hem meldt op Antoon Coolenstraat 2 of via  0411 642772?
Ook de redactie wel enige versterking kan gebruiken?
We graag in contact komen met hem of haar die ons wil
helpen om maandelijks ons hofblad te vullen?
We Frans van Lith dank zeggen voor zijn periode als redacteur?
De redactie jullie allen een mooie decembermaand toewenst?

KERSTVIERING 19 DECEMBER
Ook dit jaar organiseert de activiteitencommissie weer een
sfeervolle en gezellige kerstbijenkomst in de huiskamer van het
HelvoirThuis.
Het programma:
10.00 uur: Zaal open. Ontvangst en ontmoeting met
koffie/ thee.
10.30 uur: Kerstprogramma met een afwisselend programma
met zang van het Middenkoor o.l.v. Anneke Hageman–Wolfs,
met begeleiding van pianist Henk van der Sande, met voordrachten, samenzang en momenten van bezinning. U gaat genieten van mooie liedjes en luisteren naar overdenkingen en een
prachtig kerstverhaal.
12.00 uur: Gezamenlijke lunch.
12.30 uur: Optreden kinderorkest en koortje van de Dr. Landmanschool o.l.v. Max Verdoes (onder voorbehoud).
13.45 uur: Toneelvoorstelling.
Onze eigen toneelclub 'Hier Zemme' met een vrolijk kersttoneelstuk getiteld: 'Wat een gedoe met Kerst'.
Het is bijna Kerstmis. Bij een familie 'van Jan Steen' staat de
(financiële) nood bijna aan de lippen. Om te voorkomen dat het
kerstdiner alleen maar uit magere kip bestaat, is de man in huis,
in de kelder, een hennepkwekerij begonnen. Maar dat is nog
niet genoeg. Op aanraden van een goede vriend heeft hij ook
een 'sekslijn' opgezet die maar niet van de grond wil komen. Hij
moet zijn vrouw en zijn zus nog zien te overtuigen om de gesprekken te gaan voeren. Het wordt nog erger als de ongetrouwd gebleven zus van de vrouw des huizes vanwege de
kerstdagen, een paar dagen komt logeren. De man is daar niet
echt blij mee. Die zus is namelijk een echte kletsmajoor en bemoeial en ze mag vooral niet weten wat er in de kelder gebeurt
en wat de telefoongesprekken inhouden.
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Ook de krant stuurt een verslaggeefster om een onderzoek te
doen naar hennepteelt in de buurt. Maar het wordt wel heel
spannend voor de familie als er een politieagent opduikt. Maar
dan komt de agent met een bericht dat inslaat als een bom!!
De regie is in handen van Frans van Lith.
In de pauze is er voor iedereen een drankje.
16.00 uur: Einde kerstbijeenkomst.
Kosten voor dit alles € 10,- per persoon, bij opgave en het in
leveren van het strookje te voldoen.
Vol = vol.
We willen in verband met het organiseren van de lunch graag
van te voren weten hoeveel deelnemers er komen. Het maximum aantal is 120 personen. Daarom s.v.p. opgeven als je wilt
deelnemen, door vóór 14 december het onderstaande, ingevulde strookje, met contante betaling van € 10.- per persoon,
in te leveren in de brievenbus van V55+ in het HelvoirThuis of
in de huiskamer van het HelvoirThuis bij een van de leden van
de activiteitencommissie op:
maandag 9 december van 14.00 uur – 16.00 uur.
donderdag 12 december van 09.30 uur - 12.00 uur.
Let op: bij aanmelding meteen betalen.

------------------------------------------------------Ja ik kom naar de kerstviering op donderdag 19 december.
Naam: _______________________met ____personen
Hierbij betaal ik €______________
Ik wil opgehaald worden. :_____________________
Dieet wens:__________________________________
Strookje inleveren vóór 14 december!!!
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ACTIVITEITENPROGRAMMA
DECEMBER IN RESTAURANT

LEYENHOF
Vaste activiteiten:
Dinsdag
Dagbesteding van 10.00 tot 16.00 uur.
Pianomuziek van 12.00 tot 13.00 uur door Kees
van Rijt.
Woensdag
Bingo, aanvang 14.30 uur, kosten € 5,- p.p. (inclusief een kopje koffie of thee). Op 18 en 25 december en 1 januari 2020 is er geen Bingo.
Donderdag
Dagbesteding van 10.00 tot 16.00 uur,
Kaarten vanaf 14.00 uur.
Voor informatie over activiteiten en Dagbesteding kunt u contact
opnemen met Cora Eikelenboom
 06 10557771 of welzijnleyenhof@t-heem.nl
Extra in december:
Donderdag 5 december: om 14.30 uur Sint Nicolaas op bezoek
in het restaurant. Consumpties voor eigen rekening.
Dinsdag 10 december: om 14.30 vertoning van film ''t bootje'
in het HelvoirThuis.
Woensdag 11 december: om 19.00 uur Smartlappenkoor 'Ut
Ken wè Leije' zingt voor u. Entree € 3,- p.p. inclusief koffie en
thee met lekkers.
Donderdag 12 december: om 14.00 uur tot 17.00 uur verkoop
Kerstdecoraties in het restaurant.
Dinsdag 31 december: om 14.30 uur muzikale Oudejaarsafsluiting met Frans van Lith, Greet en oliebollen. Entree € 3,- p.p.
inclusief koffie, thee en een oliebol.
Natuurlijk bent u van harte welkom!
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KERSTGEDACHTE…
Het is bijna Kerst. We noemen het de 'feestdagen'. Maar hoe
feestelijk zijn die dagen eigenlijk echt?
Voor de 'happy few' is het een tijd van warmte, gezelligheid en
samenzijn met familie en vrienden. Een moment van bezinning
en verbinding. Maar voor veel mensen kunnen deze dagen niet
snel genoeg voorbij zijn. Het begint meestal al met de vraag:
waar en met wie vieren we dit jaar Kerst? Die vraag zorgt bij
velen al voor een stijging van het stressniveau. Maar de stress
slaat vaak pas echt toe bij het streven naar 'de perfecte Kerst'.
Het perfecte plaatje van hoe het zou moeten zijn. De boom, het
eten, de cadeaus, je familie, je vrienden, de sfeer, alles moet
fántastisch zijn. En als dat niet zo is, dan heb je gefaald, want
iedereen heeft het toch fantastisch? Dus waarom jij dan niet?
En dan zijn er ook mensen die geen andere mensen hebben om
Kerst mee te vieren. Geen familie, omdat die er misschien niet
meer zijn of niet in de buurt wonen, of dat het contact daarmee
moeilijk is of verbroken is. Geen vrienden om het mee te vieren,
omdat die het wel met hun families vieren. Of geen vrienden
hebben. Want ook dat komt voor. Meer dan we ons vaak realiseren. Voor velen is Kerst daarmee een moment van eenzaamheid. En schaamte. Want niemand wil graag vertellen dat hij
alleen is met Kerst. Niemand wil alleen zijn met Kerst.
En het lijkt wel alsof deze dagen alle emoties uitvergroten, omdat het contrast zo groot lijkt. Maar is dat eigenlijk wel zo?
Want terwijl 'de eenzamen' verlangen naar een warme Kerst
met vrienden en familie.
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En degenen die het wel met familie en vrienden vieren soms
stiekem verlangen naar een Kerst zonder 'gedoe' en 'verplichtingen', komt het er eigenlijk op neer dat we allemaal gevangen
zitten in onze eigen gedachten over hoe Kerst er eigenlijk uit
zou moeten zien. En die gedachten zijn vaak helemaal niet realistisch. Het is wat mij betreft zelfs een illusie te geloven dat 'de
perfecte Kerst' bestaat. Zeker als we ons realiseren wat er allemaal gaande is in de wereld, hoeveel mensen er lijden…
Dus ik zou zeggen, laat al die 'kerstgedachten' maar los en geniet van de kleine dingen. Wees dankbaar. En vriendelijk. Voor
jezelf en voor je medemens. Een glimlach tegen een wildvreemde op straat, kan voor die ander al een wereld van verschil
betekenen…dat vind ik nou een mooie kerstgedachte…
Bron: internet

EXTRA VOORSTELLINGEN
'Wat een gedoe met Kerst'
Ons eigen Seniorentoneelgezelschap 'Hier Zemme' speelt op zaterdagavond 28 december in De Vorselaar te Biezenmortel en
op woensdagmiddag 8 januari in Den Domp te Haaren het toneelstuk 'Wat een gedoe met Kerst' dat zij hebben opgevoerd
tijdens de kerstviering op 19 december. Deze extra voorstellingen geven belangstellenden de kans om ook naar dit leuke en
komische toneelstuk te komen kijken.
Entree: € 5,- / kaartjes aan de zaal
Aanvang op 28 december: 19.30 uur
Aanvang op 8 januari: 14.00 uur.
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KERSTFILMS IN HET HELVOIRTHUIS
Om alvast in de kerstsfeer te komen zijn
er twee kerstfilms te zien in het HelvoirThuis. Op initiatief van pastoor James
Joseph worden deze vertoond op vrijdag
13 december en dinsdag 17 december.
Aanvang is 19.00 uur en de toegang is
gratis. De film is voor de hele familie. Ouders met kinderen zijn
zeker welkom. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
"Bij ons in India zijn ook rond de Kerst filmavonden. Dus dacht
ik laten we dat ook in Helvoirt doen. De mensen komen zo in
aanraking met Kerst en komen langzaam in de sfeer van Kerst.
De films gaan niet over de geboorte van het kindje Jezus maar
spelen wel af rond de tijd van Kerstmis. De films zijn Engelstalig
met Nederlandse ondertiteling", zo weet pastoor James Joseph
te vertellen. De films duren ongeveer 90 minuten. Halverwege
is er een pauze om eventueel het toilet te bezoeken of even de
benen te strekken. De pauze zal 10 minuten zijn. Op eigen kosten kan men thee, koffie of ander drinken bestellen. De films
worden vertoond in de Huiskamer van het HelvoirThuis.
Vrijdag 13 december
The Christmas Miracle of Jonathan Toomey, zo is de titel van de
film op vrijdag 13 december. Vrij vertaald: Het Kerst Mirakel van
Jonathan Toomey. De gelukkige jeugd van Thomas McDowelll
wordt ruw verstoord als zijn vader omkomt tijdens de oorlog.
Zijn moeder kan niet anders dan het huis in de stad verkopen
en verhuizen naar hun tante op het platteland. Tijdens de reis
verliest hij ook nog de set familie kerstfiguren, de laatste link
naar zijn vader.
Jonathan Toomey is een houtsnijder die zich afsluit van de buitenwereld. Ook hij heeft een zwaar verlies geleden.

10

De moeder van Thomas probeert hun leven weer op te pakken
en haalt Jonathan over om een nieuwe set kerstfiguren te maken voor Thomas. Langzaam ontdooit hun relatie en zien zij in
dat ze met hun pijn moeten leren omgaan of vast zullen blijven
zitten in hun verdriet. Een warme ervaring voor diegene die
vindt dat Kerstmis gaat over mensen, vriendschap en geloof.
Dinsdag 17 december
Christmas with a capital C is een actuele speelfilm over de essentie van het kerstfeest in een samenleving waarin geloven
slechts mag achter de voordeur. Het kerstfeest is een feest van
blijdschap maar de tradities en het verhaal van Kerstmis komen
onder vuur te liggen als jurist Mitch Bright terugkeert naar zijn
geboortedorp Trapper Falls in Alaska. De inwoners van het
kleine dorp die altijd met veel enthousiasme hun woonplaats
versieren met een kerststal en andere kerstversierselen raken
verwikkeld in een hevige juridische strijd met Mitch. Hij heeft
niets met het kerstverhaal en doet er alles aan om dit christelijk
feest uit het straatbeeld te bannen.
Christ Pijnenburg
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'VIER HET LEVEN'-CADEAUBON
'Stichting Vier het Leven' neemt ouderen mee uit!
Bent u op zoek naar een leuk cultureel cadeau? Met de 'Vier het
Leven'-cadeaubon geeft u iemand (65+) een gezellige en volledig verzorgde middag of avond uit: naar een theatervoorstelling, een mooie film of een interessant museum (inclusief vervoer, begeleiding, entreekaartje en twee consumpties).
U bepaalt de waarde van de bon, de ontvanger de activiteit.
Wilt u iemand verrassen die nog niet eerder met 'Vier het Leven'
mee uit is geweest? Ook dat kan. Wij zorgen ervoor dat de ontvanger alle benodigde informatie en een programmaboekje
krijgt thuisgestuurd.
De 'Vier het Leven'-cadeaubon eenvoudig en snel bestellen kunt
u via de website: www.4hetleven.nl
U kunt ook een cadeaubon bestellen per email via info@4hetleven.nl of telefonisch op werkdagen van 9.00u. tot 18.00u. op 
035 -5245156.
Verzending van de bon geschiedt na betaling.
Voor nadere informatie:
Crista Schuurmans  643391
(contactpersoon voor Helvoirt).
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GEZOCHT: VRIJWILLIGERS DIE OP ONZE HUISKAMER
WILLEN PASSEN

Wanneer? Op dinsdagavond of woensdagavond.
Hoe laat? Van 17.00-19.00 uur.
Wat wordt er van mij verwacht? Iedere dag tussen 17.00 en
19.00 uur zijn er vrijwel geen activiteiten in het HelvoirThuis, de
bar is dicht, de kassa is gesloten. Maar we hebben wel mensen
nodig die het huis beheren. De kinderopvang Kindertuin is tot
19.00 uur open, maar hebben geen toezicht op de rest van het
HelvoirThuis. U kunt dit alleen, of gezellig met zijn tweeën doen.
Gezellig kletsen onder het genot van een lekker kopje koffie,
eventueel de krant van vandaag er bij. Het mag iedere week,
maar nog fijner is als we een grotere groep hebben zodat het op
toerbeurt kan.
Wat krijg ik er voor terug? U wordt vrijwilliger van stichting TinH
| HelvoirThuis. U wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten van de
gastheren en gastvrouwen, waardoor u misschien wel meer
mensen leert kennen. U krijgt een vrijwilligersovereenkomst en
bent verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente
Haaren. U wordt uitgenodigd voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest. En zo nu en dan profiteert u van iets extra's.
Waar kan ik me aanmelden? De coördinator vrijwilligerswerk
van het HelvoirThuis, Sietske van Iersel, is regelmatig in het
HelvoirThuis te vinden. U mag haar mailen (sietske@helvoirthuis.nl) of bellen / appen  06-25130421 of gewoon even
aanspreken. Ook kunt u een briefje in de zwarte TinH brievenbus
(bij de bar) stoppen. Mogelijkheden genoeg! We hopen op een
groot respons.
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GEZOCHT: VRIJWILLIGERS DIE DE BAR TIJDENS HET
BILJARTEN / KAARTEN (V55+) WILLEN VERZORGEN
Wanneer: iedere dinsdagmiddag en af en toe op maandagmiddag / donderdagmiddag.
Hoe laat? Van 13.00-17.00 uur.
Wat wordt er van mij verwacht? U verzorgt de koffie en (alcoholische) drankjes voor de biljarters en de kaarters. U zorgt voor
een opgeruimde en verzorgde Huiskamer. U bent gastheer /
gastvrouw (aanspreekpunt), ook voor andere bezoekers van het
HelvoirThuis.
U bent bereid om te leren gaan met onze eenvoudige kassa.
Wat krijg ik er voor terug? U wordt vrijwilliger van stichting TinH
| HelvoirThuis. U wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten van de
gastheren en gastvrouwen, waardoor u misschien wel meer
mensen leert kennen. Een sociale omgeving. Leuke collega's. U
krijgt een vrijwilligersovereenkomst en bent verzekerd via de
vrijwilligersverzekering van de gemeente Haaren. U wordt uitgenodigd voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest. En zo nu en dan
profiteert u van iets extra's.
Waar kan ik me aanmelden? De coördinator vrijwilligerswerk
van het HelvoirThuis, Sietske van Iersel, is regelmatig in het
HelvoirThuis te vinden. U mag haar mailen (sietske@helvoirthuis.nl) of bellen / appen  06-25130421 of gewoon even
aanspreken. Ook kunt u een briefje in de zwarte TinH brievenbus
(bij de bar) stoppen. Mogelijkheden genoeg!
Sietske van Iersel
Coördinator vrijwilligerswerk HelvoirThuis | TinH
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'DAGJE THUIS' ZOEKT
HAAREN EN ESCH

VRIJWILLIGERS IN

HELVOIRT,

Help jij mantelzorgers een dagje uitblazen?
Ben jij mantelzorger of ken je mensen in je omgeving die dat
zijn? Dan weet je als geen ander hoezeer dat jouw leven kan
beïnvloeden. Want mantelzorger ben je 24 uur per dag, zeven
dagen in de week.
Om wat verlichting te brengen kent de gemeente Haaren sinds
2016 'Dagje Thuis'. We zijn toen gestart met deze dagactiviteit
in Helvoirt (op maandag), later ook in Esch (dinsdags) en Haaren (op woensdag).
Drie keer per week bezorgen we zo, dankzij de inzet van vrijwilligers, onze gasten een ontspannen dag in een andere omgeving. Hun mantelzorgers kunnen dan ook een dagje voor zichzelf
hebben.
De gasten bepalen zelf wat we doen en daar genieten ze volop
van. Denk aan wandelen in het dorp, lekker samen lunchen, bewegingsactiviteiten, muziek maken, bezoek van de heemkundekring, ergens koffie drinken of een uitje naar het museum de
dorpsdokter.
Uitblazen
Maar net zo belangrijk is dat hun mantelzorgers even kunnen
uitblazen. Dat we hen daarmee een groot plezier doen, merken
we wekelijks aan reacties:
"Ik ben vanmiddag lekker naar de kapper geweest."
"Sinds mijn vrouw naar Dagje Thuis gaat kan ik weer 'ns naar
de harmonie."
"Voor het eerst in jaren ben ik weer naar de sauna geweest!
Heerlijk."
"Ik heb nu even tijd voor alles waar ik niet meer aan toe kwam."

15

Vrijwilligers
Om dit mooie project draaiende te houden kunnen we niet zonder vrijwilligers. Heb jij interesse om je in te zetten voor een
Dagje Thuis? Neem dan contact op met Esther Schellekens of
Frank van Gorp. Zij vertellen je graag alles!
Esther Schellekens
Email: estherschellekens@contourdetwern.nl
 06 300 422 86
Frank van Gorp
Email: frankvangorp@contourdetwern.nl
 06 826 253 59
Gasten
Nieuwe gasten zijn ook van harte welkom. U mag uzelf aanmelden als u graag wil komen, maar ook als u als mantelzorger,
familie of bekende iemand heeft waarvoor u denkt dat het goed
zou zijn om een dagje de deur uit te zijn om de mantelzorger
rust te geven of om te zorgen dat ze onder de mensen komen
mag u contact opnemen.
Voor vragen en / of aanmelden kunt u contact opnemen met
Frank van Gorp of Ineke Matheeuwsen.
Frank van Gorp
Email: frankvangorp@contourdetwern.nl
 06 826 253 59
Ineke Matheeuwsen
Email: inekematheeuwsen@contourdetwern.nl
 06 836 927 17
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DIALOOG OVER ZORG
Signaalpunt: geef uw ervaringen door.
Gemeenten en zorgverzekeraars hebben sinds 2015 meer taken
in zorg en ondersteuning. We zijn benieuwd naar uw ervaringen.
Weet u de weg te vinden?
Wordt er naar u geluisterd?
Gaan er zaken fout in het regelen van zorg en ondersteuning?
We horen het graag van u via ons Singnaalpunt: www.zorgverandert.nl
Met ons 'Signaalpunt' brengen wij de vragen, knelpunten, behoeften en wensen van mensen in kaart. Al die ervaringen gebruiken we voor de doorontwikkeling en uitvoering van ons programma:
Wij willen graag dat mensen zoveel en zolang mogelijk tot hun
recht komen. Dat ze zelf kunnen beslissen over hun leven. En
dat ze daarbij de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig
hebben.
We rapporteren aan betrokken instanties, denk aan (lokale) ouderenorganisaties, patiënten- en cliëntenorganisaties en andere
belanghebbende. Dit stelt de organisaties in staat de juiste middelen te ontwikkelen, zorgvuldig aansluitend op de behoeften
van de mens. Op die manier werken we samen aan goede zorg
en ondersteuning voor iedereen.
Doe mee en geeft uw ervaringen door!
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7 REDENEN WAAROM WANDELEN IN DE WINTER
ZO GEZOND IS

De voordelen van wandelen in de kou.
Duik je in de winter het liefst onder een dekentje met een grote mok warme chocolademelk?
Dat snappen we, maar wij dagen je uit om tóch
de deur uit te gaan en een frisse neus te halen.
Dit zijn zeven redenen waarom wandelen in de
kou hartstikke gezond is.
1. Goed voor je hart en bloedvaten
Als je in de winter een lange tijd achter elkaar zit, kun je het
behoorlijk koud krijgen. Je herkent het gevoel vast wel van die
ijskoude handen en voeten. Door een wandeling te maken, gaat
je hartslag omhoog en gaat je bloed stromen. Dit zorgt ervoor
dat je lichaamstemperatuur stijgt en die kou in je voeten als
sneeuw voor de zon zal verdwijnen.
2. Goed voor de lijn
We hoeven je natuurlijk niet te vertellen dat wandelen goed is
tegen overgewicht. Wist je dat een uur stevig doorlopen bij gemiddeld 5 kilometer per uur kan zorgen voor de verbranding van
maar liefst 240 kilocalorieën? Door dagelijks een wandeling van
een uur te maken, kun je wel twaalf kilo per jaar kwijtraken.
Daarbij kun je de kans op obesitas met 50 procent verlagen door
dagelijks een uur te bewegen.
3. Goed voor je spieren en botten
Ook in de winter schijnt de zon. Dit zijn de momenten waarop
je het beste naar buiten kunt gaan. Zonlicht is namelijk een belangrijke bron van vitamine D. Deze vitamine helpt bij het versterken van je botten. Daarbij maakt wandelen de spieren en
botten sterker, waardoor de kans op osteoporose of botontkalking verlaagd kan worden.
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4. Goed tegen Alzheimer
Wandelen is niet alleen goed voor je fysieke toestand, maar ook
voor je mentale. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig wandelen
het risico op dementie en Alzheimer op latere leeftijd kan verminderen.
5. Goed tegen diabetes
Een dagelijkse wandeling verkleint de kans op diabetes type 2.
Door elke dag 3500 stappen te zetten, kun je het risico op diabetes verlagen met maar liefst 29 procent. Ook als je al diabetes
hebt, is wandelen heel goed voor het lichaam. Die conclusie
werd getrokken door onderzoekers van het Radboud UMC.
6. Goed voor de nachtrust
Wandelen heeft een zeer positief effect op de nachtrust. Zo
werkt de spijsvertering beter door beweging, waardoor je darmen ’s nachts rustiger zijn. Door vijf dagen per week een half
uur stevig door te stappen, kunnen slechte slapers zo’n drie
kwartier tot een uur extra slaap per nacht krijgen.
7. Goed voor je humeur
De kans op somberheid en depressie is tijdens de donkere dagen
groter. Voldoende dag- en zonlicht zijn zeer essentieel om dit
tegen te gaan. Daarom is het belangrijk om overdag een wandeling te maken, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze. Zo kan 30
minuten wandelen per dag de symptomen van depressie al met
36 procent verminderen.
Let wel: met een eenmalige wandeling zullen deze voordelen
weinig effectief zijn. Pas wanneer je regelmatig gaat wandelen,
bijvoorbeeld wanneer je vijf dagen per week een half uurtje gaat
lopen, zul je de positieve effecten merken. Je kunt er vandaag
nog mee beginnen!
Bron:
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MOETEN WE ONZE WONINGEN VERDUURZAMEN
EN HOE DAN?
Deze vraag is erg actueel in de samenleving. Het gaat daarbij
onder andere om te stoppen met fossiele brandstoffen en over
te schakelen op hernieuwbare energie. Ook in Haaren willen we
hiermee aan de slag. Dat kan alleen samen met de inwoners!
Met jou dus. Doe mee en vul de enquête in op https://deh-energie.nl/vragenlijst. Het kost je maar een paar minuten.
De gemeente Haaren wil graag van je weten waar voor jou de
prioriteiten liggen. Wat vind jij belangrijk? De gemeente heeft
DEH (Duurzame Energie coöperatie Haaren) gevraagd de enquête uit te voeren. De uitkomsten geven ons inzicht hoe we
beter kunnen inspelen op jouw behoeften.
Tot en met 31-12-2019 kun je de vragenlijst invullen. In januari
en februari 2020 worden er in alle vier de kernen van Haaren
informatiebijeenkomsten gehouden over de resultaten.
Help je mee om het Helvoirtse antwoord op de behoefte aan
verduurzaming van de woning te onderzoeken? Vul dan meteen
de enquête in.
Bedankt voor de moeite en graag tot ziens op één van de informatiebijeenkomsten.
Met groene groet,
Tiny en John Vermeer,
voor Duurzame Diensten
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GEWOON GEZOND:
IN GESPREK MET THEO VAN DEN HEUVEL
Binnen Gewoon Gezond willen we samen op weg
naar een gezonde leefstijl in de gemeente Haaren. Theo van den Heuvel, wel bekend van het
Esseblad, is erg bezig met gezonde leefstijl en
wil graag zijn verhaal delen.
Theo heeft namelijk diabetes type 2 en slikte
hiervoor ruim 20 jaar verschillende medicatie.
Dit veranderde in 2017, toen hij op aanraden
van de huisarts meedeed aan het programma 'Keer Diabetes 2
Om'. Tijdens dit programma leerde hij wat leefstijl voor effect
kan hebben op zijn diabetes. Door aanpassingen te doen in zijn
voeding en meer te bewegen, hoefde hij binnen twee dagen
geen medicatie meer te slikken. Dit is nog steeds zo. Een geweldig resultaat! Het is niet makkelijk om deze leefstijl veranderingen te doen, maar Theo deed dit niet alleen. Hij deed dit
namelijk met de steun van zijn vrouw, maar ook van de cursusgroep.
Daarnaast geniet hij van het lekkere gezonde eten. Theo: "Preiquiche is mijn favoriet!". Theo voelt zich ook gesteund door de
cursusgroep die hij op terugkomdagen ontmoet. Daar wordt telkens ook een reünietje aan vastgeknoopt.
De kernwaarden van Gewoon Gezond komen hier ook duidelijk
in terug: eet, geniet, beweeg, ontmoet. Gezonde leefstijl kan de
basis van alles zijn. Theo wil dan ook aan iedereen meegeven
dat je vaak zelf ook al heel veel kan doen. Geniet van die wandeling in de natuur, alleen of samen. En gezonde voeding kan
heel lekker zijn.
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Ben je geïnspireerd door het verhaal van Theo en wil je ook
graag met hem in gesprek gaan? Neem dan contact met ons op.
Samen op weg naar een gezonde leefstijl in de gemeente Haaren.
Hoe leef je fitter, gezonder en bewuster?
Heb je een vraag of een idee over jouw leefstijl of mis je activiteiten in je dorp?
Wij, Lieke Raaijmakers en Carla Schoot, informeren en ondersteunen je graag. Wij zijn op verschillende manieren te bereiken:
Stuur een mailbericht naar:
lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl of c.schoot@ggdhvb.nl
óf bel naar  088-3686758 of  088-3686151.

HERKEN EENVOUDIG VEILIGE WEBWINKELS
Iets kopen via internet heeft verschillende voordelen. Maar is de webwinkel die u op het oog hebt wel
betrouwbaar?
Controleer het keurmerk
Er zijn twee goede keurmerken voor betrouwbare webshops. Dit
zijn Thuiswinkel Waarborg en Webshop Keurmerk. Hun sites zijn
een handig startpunt om te kijken of u met een betrouwbare
webwinkel te maken hebt. Is een webwinkel bij een van de twee
keurmerken aangesloten, dan kunt u er zonder risico winkelen.

Doorzoek de ledenlijst van Thuiswinkel Waarborg
via de site Thuiswinkel.org.

Zoek een webshop met het Webshop Keurmerk op via
Keurmerk.info.
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Geen keurmerk? Niet per se onveilig
Winkels die niet zijn aangesloten bij deze twee keurmerken, zijn
niet meteen onveilig. Het lidmaatschap kost geld en dat hebben
niet alle webwinkeleigenaren over voor het keurmerk. Dit geldt
zeker voor kleinere webwinkels. Google in dat geval de naam
van de webshop in combinatie met woorden als 'betrouwbaar'
en 'ervaring'. Wat komt er naar boven, stelt dat gerust? Vraag
ook rond in uw omgeving, kent u iemand die al eens iets bij de
webshop heeft gekocht en wat is zijn of haar ervaring?
Bekende namen, let op phishing
Bij de bekende grote webwinkels hoeft u zich geen zorgen te
maken over de betrouwbaarheid. Denk aan Bol.com, Wehkamp,
Zalando of Coolblue. Maar wees er wel zeker van dat u bij de
echte website winkelt en niet bij een namaakvariant. Controleer
daarvoor de URL op fouten. Is het webadres bijvoorbeeld
'www.boll.com' in plaats van 'www.bol.com', dan bent u op het
verkeerde adres.
Bij twijfel, doe een kleine bestelling
Geeft u een webshop het voordeel van de twijfel, doe dan eerst
een kleine bestelling om ervaring op te doen met de winkel en
kies voor achteraf betalen. Kan dit niet, gebruik dan PayPal of
uw creditcard. Dan krijgt u aankoopbescherming. Zoek in het
geval van een creditcard de bijbehorende voorwaarden op bij
uw eigen creditcardmaatschappij.
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AFSCHEID
We nemen afscheid van Maartje Mathijsen als vrijwilliger. Zij
was in te zetten als consulent thuisadministratie. Verandering
van baan en de drukke werkzaamheden die daaruit voortvloeien
betekent dat ze stopt als vrijwilliger in onze vereniging. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.
Na meer dan 30 jaar actief te zijn geweest als lid van de activiteitencommissie stopt Jo van Riel als vrijwilliger. Zij heeft steeds
een actieve bijdrage geleverd aan het opzetten en uitvoeren van
allerlei activiteiten. Dank voor jouw inzet al die jaren, Jo!
Vanaf 1 januari stopt Frans van Lith als vrijwilliger in onze vereniging. Hij was redacteur van 't hofblad en lid van de activiteitencommissie.
Vacatures:
Consulent thuis administratie
Redacteur voor 't hofblad
Leden activiteitencommissie
Informatie en aanmelding
Lucie van de Pas,  607921.

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Geen stugge vrouw
Jaap in zijn huid
Uit de wind rijden
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Niettang
Snee
Autoluw

BOEKBESPREKING 'HET HUIS MET
SCHADUW' DOOR AMINATTA FORNA

DE

Laura en haar twee kinderen knappen een
vervallen huis net buiten het stadje Gost op.
Laura's man blijft voor zijn werk in Engeland
en daarom helpt buurman Duro het vakantiehuis bewoonbaar te maken. Met zijn twee
jachthonden heeft hij het lege huis jarenlang
in de gaten gehouden. Uit de onrust die Laura
in het stadje veroorzaakt blijkt dat de bewoners van Gost niets moeten hebben van buitenstaanders. Langzaam wordt duidelijk dat Duro oude banden heeft met het huis,
waarover een donkere schaduw hangt.
De ingetogen vertelstem van Duro laat aanvankelijk veel onbenoemd, maar geleidelijk wordt duidelijk welke dramatische gebeurtenissen zich medio jaren negentig van de 20e eeuw tijdens
de burgeroorlog in het dorp hebben afgespeeld. Daarbij heeft
ook Duro een groot verlies geleden. De diepe wonden bij de bewoners zijn niet geheeld, maar men leefde door in zwijgen, omdat men nu eenmaal verder moest. De komst van Laura roept
het verleden weer op.
De schrijfster Aminatta Forna
Aminatta Forna werd geboren in 1964, in Glasgow, Schotland.
Haar vader, Mohamed Forna, was afkomstig van Sierra Leone.
Haar moeder, Maureen Christison, is Schotse. Toen Forna zes
maanden was verhuisde de familie naar Sierra Leone, waar
Mohamed Forna als dokter werkte. Later raakte hij actief in de
politiek. Hij werd lid van de regering, maar trok zich later weer
terug na gewezen te hebben op de toename aan politiek geweld en corruptie. Tussen 1970 en 1973 zat hij in de gevangenis, en werd door Amnesty International tot Prisoner of Conscience (gewetensgevangene) verklaard.
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In 1975 werd Mohamed Forna terechtgesteld door ophanging,
op beschuldiging van landverraad. De gebeurtenissen van Animatta Forna’s kindertijd en haar onderzoek naar de samenzwering rond de dood van haar vader zijn het onderwerp van haar
memoires getiteld 'The Devil that Danced on the Water'.
Afgezien van haar tijd in Sierra Leona verbleef ze als kind ook
in Iran, Thailand en Zambia.
Forna studeerde rechten aan de University College London en
was lid van een onderzoeksprogramma in de Verenigde Staten
aan de University of California, Berkeley. Tussen 1989 en 1999
werkte Forna voor de BBC, zowel voor radio als voor televisie.
Ze was er reporter en documentairemaakster in de domeinen
kunst en politiek. Ze staat ook bekend om haar Africa-documentaries: 'Through African Eyes' (1995), 'Africa Unmasked '(2002)
en 'The Lost Libraries of Timbuktu' (2009).
In 2003 schreef ze haar memoires. Daarna vervolgde ze haar
schrijverscarrière.
In 2013 nam ze een betrekking aan als professor creatief schrijven aan de Bath Spa University en tegenwoordig is ze ook Professor aan het Williams College in Massachusetts.
Aminatta Forna is getrouwd met meubelontwerper Simon Westcott en woont in Zuidoost-Londen.
Boeken geschreven door Aminatta Forna

2006 Maanschaduw

2012 Fantoomliefde

2013 Het huis met de schaduw
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TUINGEDACHTEN
Recent gelezen het boek van de familie
Kemps: "Met elf man rond de pan".
Het had mijn speciale aandacht omdat
bij ons ook elf man rond de pan zaten.
Dat was 'eigen volk', maar mijn oorspronkelijke waarneming van het aantal man rond de pan, voor zover mijn
geheugen gaat, waren er vijftien. Buiten het eigen volk zaten er nog twee
onderduikers en nog twee kinderen uit
een weeshuis in de stad. Het was namelijk hongerwinter, de laatste winter
van de Tweede Wereldoorlog. Honger
was er niet overal, het zuiden was al bevrijd en op het platte
land was er altijd wel iets te eten. Maar het platte land tussen
de grote steden moest het ontgelden, of beter gezegd, daar
werd een zwaar beroep op gedaan. Zo was het bij ons thuis.
Waar er elf eten, kunnen er wel twee bij. En als er voor dertien
genoeg is, kunnen er nog wel twee kleintjes bij. Zo groeide het
(tijdelijk) aan tot vijftien. Mijn moeder was van huis uit zuinig,
maar in die tijd kreeg ze de (eervolle) bijnaam 'de boerin van
de schuifkaas en het uitgerekte spek'.
Mijn vader had ook zijn bijdrage. Hij moest leveren aan de bezetter. Een hok met mestvarkens bleef maar hetzelfde. Als er
een varken slachtrijp was 'verdween' het en kwam er weer een
big bij. De controleur kon wel tellen, maar had geen verstand
van varkens vetmesten. Melk werd omgezet in kaas in een verder ongebruikte mestput. Daar werd door de controlerende bezetter niet in gekeken.
De datum van de bevrijding weet ik niet meer, maar dat was
echt een Bevrijding, met een hoofdletter dus.
Tijdens het tuinieren spelen dit soort gedachten door mijn
hoofd, mede naar aanleiding van het boek van de familie Kemps.
Jan van Bohemen.
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EEN ONGELUK ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE
Het aantal valpartijen onder ouderen
neemt toe. In 2017 was gemiddeld elke
5 minuten een 65-plusser slachtoffer
van een val in de privé-omgeving. Voorkomen is natuurlijk het beste. Maar wat als u toch op de grond
ligt en hulp nodig heeft?
Een valpartij kan verschillende oorzaken hebben. Een losliggend
kleedje of een drempel zijn bekende voorbeelden. Maar ook duizeligheid of gewoon even niet goed opletten, kan leiden tot een
vervelende valpartij. Wat de oorzaak ook is, het is belangrijk dat
u na een val zo snel mogelijk hulp krijgt.
Wees voorbereid
U weet natuurlijk niet of en wanneer u zult vallen. U kunt er wel
voor zorgen dat u in iedere situatie iemand kunt waarschuwen.
Een beetje voorbereiding kan veel ellende voorkomen.
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Zorg ervoor dat er op elke verdieping een telefoon is, of dat
u uw mobiele telefoon altijd bij u heeft.
Zorg dat alle telefoons opgeladen zijn.
Zet belangrijke telefoonnummers in het geheugen van de
telefoon. Denk hierbij aan het nummer van de huisarts,
maar ook aan dat van uw buren en / of uw naaste familie.
Gebruik personenalarmering en draag deze altijd bij u. Vindt
u de alarmknop te zwaar of hinderlijk, vraag dan bij uw
zorgorganisatie of thuiszorgwinkel om een andere knop. Er
bestaan ook alarmsystemen verwerkt in een horloge of
armband. Zo’n sieraad draagt u altijd bij u, waardoor u de
hulpdiensten altijd binnen handbereik heeft.
Denk ook eens na over een personenalarm dat buitenshuis
te gebruiken is. Veel mensen weten niet dat er ook mobiele
alarmering te koop is.




Daarmee kunt u overal hulp inroepen en niet alleen als u
thuis bent. Met één druk op de knop is hulp altijd dichtbij.
Met mobiele alarmering kunt u op afstand met elkaar praten. En door de GPS is bekend waar u bent. Een voorbeeld
van mobiele alarmering is het horloge van Wuzzi Alert.
Bewaar een exemplaar van de voordeursleutel boven, bijvoorbeeld in uw slaapkamer of badkamer.
Zorg ervoor dat ook anderen uw huissleutel hebben, zoals
buren, een zoon en / of dochter of goede vriend of vriendin
die in de buurt woont.

CURSUS BRIDGEN VOOR BEGINNERS IN UDENHOUT
Op maandag 20 januari 2020 gaat om 13.30 uur,
na een onderbreking van enkele jaren, in Udenhout
weer een cursus Bridge voor beginners van start.
Jeanne de Kort, bridgedocente, en haar echtgenoot
Kees de Kort, ervaren bridger, gaan deze cursus
voor Contact50 Seniorenvereniging Udenhout verzorgen. Ook senioren uit Helvoirt kunnen zich voor deze cursus
aanmelden.
Het volgende kunt u verwachten:
De lessen worden gegeven via een professionele PowerPointpresentatie. De lesmethode is 'Bridge in een Flits' van wereldkampioen Berry Westra en gaat uit van de door de Nederlandse Bridgebond gepropageerde methode 'Standaard Hoog'.
De lessen bevatten ook opdrachtjes en aan het eind van elke les
worden oefenspellen gespeeld onder deskundige begeleiding.
U ontvangt na elke les kopieën van de behandelde slides, zodat
u na de les stap voor stap het geleerde zelf thuis kunt doornemen. Een apart cursusboek hoeft u niet aan te schaffen.
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De cursus bestaat uit 13 bijeenkomsten: 12 lessen en een slotdrive met prijsjes en uitreiking van een certificaat. Hebt u belangstelling voor deze cursus? Leg dan de volgende data vast in
uw agenda 2020: 20 en 27 januari, 3*, 10 en 17 februari, 2*,
9, 16, 23 en 30 maart, 6* en 20 april en 4 mei.
*Op deze data kan het zijn dat in overleg met de docenten de
cursus in de ochtend óf in de avond plaatsvindt.
Aanmelden
U kunt zich individueel of als bridgepaar aanmelden tot en met
30 december via onze website www.contact50udenhout.nl
Contact:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Kees de Kort,  06-10150009
Kruisgebouw, Zeshoevenstraat 31
vanaf 20 januari van 13.30u.-16.00u.
**leden € 85,- p.p.;
niet-leden € 100,- p.p.
inclusief een kopje koffie of thee tijdens de pauze
van elke les.
** Geldt voor leden van Vereniging 55+ Helvoirt en van KBOBrabant.
Contact50 Seniorenvereniging Udenhout,
Jaap Bensing, Coordinator PR.,
 013-511 4074
Email pr@contact50udenhout.nl
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VIJF VRAGEN OVER ONTSPULLEN
1. Wat is ontspullen?
Er is een groot verschil tussen ontspullen en opruimen. Opruimen is alle los slingerende dingen een plekje geven zodat het er
weer netjes uitziet in huis. Bij ontspullen doe je echt dingen weg,
neem je er afscheid van. Ontspullen is hard nodig, omdat het
hebben van al die spullen onrust geeft.
2. Hoe kunnen spullen onrust geven?
Aan veel spullen kleven allerlei emoties. Dat kunnen positieve
emoties zijn, maar ook negatieve. Soms kleeft er een schuldgevoel aan als het om een erfenis gaat of een cadeau van een
overledene. Of wat dacht je van die ongebruikte hometrainer in
de logeerkamer? Zodra je ’m ziet, word je ermee geconfronteerd
dat je er niet op traint. We moeten al zoveel van onszelf. Met
ontspullen haal je die druk weg en word je niet meer geblokkeerd door negatieve emoties. Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Ga na welk gevoel de spullen in je huis je geven.
Voel je je nog wel thuis met al die spullen? Geeft het een stressgevoel of word je er verdrietig van? Dat kan een eyeopener zijn.
3. Hoe komt het dat mensen zo moeilijk dingen kunnen wegdoen?
Ze zijn bang dat ze hiermee ook hun herinneringen weggooien.
Maar dat is helemaal niet zo. Ik maak ook duidelijk onderscheid
tussen wegdoen en weggooien. Als mensen weten dat hun spullen goed terechtkomen, is het vaak draaglijker. Met name bij
ouderen zie je dat wegdoen moeilijker wordt. De spullen geven
een gevoel van veiligheid. Ik probeer mensen altijd te laten inzien: welke gedachten kloppen er en welke niet?
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4. Is het een trend van deze tijd?
Al ver voordat de Japanse Marie Kondo in 2015 met het boek
"Opgeruimd" kwam, wilden mensen al van hun spullen af. Toen
het slecht met de economie ging, keerden mensen terug naar
de basis; het leven kon best een stuk simpeler. In hoeverre heb
je spullen echt nodig? Durf eerlijk te zijn: hoe vaak gebruik je
het of kijk je er nog naar?
5. Hoe begin je?
Pak het per ruimte aan. Maak een lijstje waarop je concreet beschrijft wat er moet gebeuren. Dus niet: studeerkamer opruimen, maar: vandaag die plank boven het bureau, morgen het
ladekastjes. Hak het in mootjes. Zo blijft het overzichtelijk en
verandert je huis niet in een oorlogsgebied. En breng je motivatie in kaart: wil je een kamer voor je kleinkinderen creëren of
wil je meer rust in je kop?
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HELPT KNOFLOOK OM BETER TE SLAPEN?
Knoflook onder je kussen
Goede vraag!
Je slaapt beter met een teentje knoflook onder je kussen. In knoflook zitten namelijk
zwavelhoudende stoffen die in combinatie
met het aroma een kalmerend effect hebben. Wees niet bang
dat ’s morgens je hele kamer naar knoflook ruikt; je zult van de
geur alleen iets merken wanneer je op je kussen ligt. Een bijkomend voordeel is dat het muggen op afstand houdt.
Knoflook in de pan
Naast een middel om de slaapkwaliteit te verbeteren, is knoflook
een natuurlijk antibioticum dat helpt om het spijsverteringskanaal schoon te houden. Het bevat antioxidanten, die een ontstekingsremmende en herstellende werking hebben. In knoflook
zit ook een breed scala aan mineralen, zoals kalium, calcium,
fosfor, magnesium en zink, en een aantal B-vitamines. Maar om
de effecten hiervan te ondervinden, moet je wel veel knoflook
eten. Eén teentje weegt namelijk maar zes gram.
Te veel knoflook is niet goed
Het is niet aan te raden om meer dan drie knoflookteentjes per
dag te eten. Een gevolg van een teveel aan knoflook kan bijvoorbeeld duizeligheid vanwege bloedarmoede zijn, of dat rode
bloedcellen aangetast worden. Je maag- en darmslijmvlies kunnen beschadigd raken, waardoor je darmwand minder goed voedingsstoffen opneemt. Je zult ook een zwaardere zweetlucht
krijgen en uit je mond ruiken. Voor onder je kussen maakt de
hoeveelheid niet uit. Leg daar gerust een paar teentjes neer,
met schil en al.
Bron: Plus
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BOEUF BOURGUIGNON voor 4 personen
Benodigdheden:
500 gram rosbief of biefstuk
200 gram champignons
100 gram magere gerookte spekblokjes
20 zilveruitjes - 3 sjalotjes
1 klein blikje tomatenpuree
3 eetlepels blanke rozijnen
1 eetlepel bloem
1 eetlepel maïzena of allesbinder
1 eetlepel gehakte tijm (als je gedroogde tijm gebruikt, dan
maar 1 theelepel)
1 laurierblad
2 dl vleesbouillon (uit pot of zelf gemaakt d.m.v. tablet) –
2 dl rode wijn - 75 gram boter - peper en zout.
Bereidingswijze:
Snijdt het vlees in grote dobbelstenen. Pel en snipper de sjalotjes. Borstel de champignons en snijd ze in plakjes. Verhit de
helft van de boter in een braadpan en bak hierin de spekblokjes
in ca. 2 minuten. Schep de spekblokjes uit de pan en laat ze
uitlekken. Bak de vleesblokjes in het bakvet gedurende 3 minuten en schep ze ook uit de pan. Voeg de rest van de boter toe
en bak de champignons, sjalotjes en uitjes even aan.
Roer de tomatenpuree en de bloem erdoor (wel in deze volgorde
doen). Bak dit mengsel zachtjes gedurende 2 minuten. Voeg de
wijn, bouillon en laurier toe en breng op smaak met peper en
zout. Stoof dit geheel weer zachtjes gedurende 5 minuten. Voeg
al roerend de spek- en vleesblokjes en de rozijnen toe. Laat dit
geheel nog gedurende 1 kwartier smoren. Bindt de saus met de
maïzena of allesbinder.
Lekker met rijst en sperzieboontjes.
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT
4 het leven
Activiteitencie
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Consulent Thuisadministratie
Computeren
Fietsen
Fotografie
Glas in lood
Gymnastiek
Haak- / breigroep
en naaiklusjes
Helvoirt Uit: vervoer
Hobby-handwerk
Kaarten
Kienen
Klusjesdienst
Line-dance
Luisteren naar
Klassieke Muziek
Reizen
Schilderen
Toneelspelen
Wandelen
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Crista Schuurmans
Lucie van de Pas
Jeanne van Bergen
Jan van Zon
Nico Hes

64
60
64
64
06

33 91
79 21
24 63
14 00
54343249

Vacature
Edward/Ria de Vries
Mien van Asten
Edward de Vries
Kees van Haaren
Annie Timmermans

---64 37 94
64 18 04
64 37 94
06 12325783
21 89 47

Bep van Bohemen
Jan Tielemans
Mien van de Sande
Sjaantje Traa
en Annie Pollaerts
Anny van de Ven
Arianne van Oerle
Marinus van Iersel

64
06
64
64
64
64
64
64

14 15
27086113
12 72
23 89
17 73
26 06
11 09
27 72

Kees van Rijt
Lucie van de Pas
Henk van Paassen
Dini van Haaren
Jan Tielemans

60
60
64
21
06

75 32
79 21
40 54
10 11
27086113

VERENIGING 55+ HELVOIRT
Vereniging 55+ Helvoirt is als OuderenVereniging Helvoirt opgericht in
december 1994, maar kent haar oorsprong als 'RK Bond Ouden van
Dagen' in augustus 1957.

AANMELDEN ALS LID
U kunt zich aanmelden als lid van Vereniging 55+ Helvoirt bij de penningmeester. De contributie bedraagt € 25,- per jaar. U ontvangt dan maandelijks
''t hofblad'. Via dit blad en de website (www.55plushelvoirt.nl en www.helvoirthuis.nl) wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van alle zaken
die binnen onze vereniging van belang zijn.
Voorzitter:
Peer van Hoof, Vogelkers 13, 5268 HE, Helvoirt,  64 3797
Secretaris:
Louise Schulte-van Amelsvoort, Tilburgstraat 19, 5268 AP Helvoirt  64 5242
Penningmeester:
Adrie van Hattum, Tilburgstraat 14, 5268 AP, Helvoirt,  06 17704901
Bestuursleden:
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt,  60 7921
Andries Weitenberg, Broekwal 17, 5268 HA, Helvoirt,  64 2548
Leden van de activiteitencommissie:
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt,  60 7921
Frans van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268 CL, Helvoirt,  64 2635
Jo van Riel, Dr. Landmanstraat 12, 5268 BG, Helvoirt,  64 2638
Mien Verbeek, Nieuwkuikseweg 17a, 5268 LH Helvoirt,  64 1660
Crista Schuurmans, De Gijzel 30, 5268 CN Helvoirt,  64 3391
Gerrie van de Ven, Schilderstraatje 36, 5268 EN Helvoirt  06 19038860
IBAN Bankrekeningnummer NL44RABO0121194167
Kopij inleveren vóór de 24ste v.d. maand via:
info@55plushelvoirt.nl of bij:
Edward de Vries, Broekwal 55,  64 3794
e-mailadres: eidevries@home.nl of bij:
Frans van Lith, Biestakkerstraat 16,  64 2635
e-mailadres: fransvanlith@xs4all.nl
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Ria de Vries-Algra
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Vereniging 55+ Helvoirt

Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
Telefoon: 0411- 202010

