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VOORWOORD 
 

De tuinen krijgen een opknapbeurt en het 

groen en de kleurrijke bloemen laten zich 

zien in de lentezon. De natuur geeft ons vro-

lijkheid in deze toch voor velen vervelende 

periode. Wij zitten niet achter gesloten deu-

ren maar de afstand die we aan elkaar ge-

ven is niet van harte. Als vereniging hebben we plezier als we 

dingen samen kunnen doen. En door het Coronavirus kunnen 

we dat nu niet. 

De regering heeft laten weten dat de kinderen tot 12 jaar weer 

voorzichtige stappen kunnen zetten naar kinderopvang, school 

en sporten. Wij zijn blij voor de jeugd dat zij weer wat meer 

bewegingsvrijheid krijgen. Voor ons ouderen blijft de bewe-

gingsvrijheid zoals die was. Onze minister president Rutte gaf 

aan dat de beperkingen in ieder geval tot 20 mei duren en dat 

de regering daarna opnieuw zal beslissen. Dat betekent dat wij 

als vereniging in de maand mei ook geen activiteiten zullen heb-

ben. 

 

Hebben jullie het nieuws gehoord over ons leden Lena Schelle-

kens, Tine van Esch en Marianne Koelewijn? Zij hebben voor het 

goede werk dat zij al jaren verrichten voor de (Helvoirtse) ge-

meenschap op Koningsdag een lintje gekregen. Niet zoals ge-

bruikelijk opgespeld door de burgemeester maar op afstand een 

telefonisch bericht van de burgemeester. Het kon niet anders.  

 

Hebben jullie of jullie kinderen al naar onze website gekeken? 

Daar staan tips of mogelijkheden om hulp te krijgen van vrijwil-

ligers. Voor ons allen meer tv kijken, een boek lezen of andere 

activiteiten in en om het huis. Wij hopen dat jullie ook kunnen 

genieten van het mooie weer en dat jullie gezond blijven. 

 

Namens het bestuur van 55plus Helvoirt, 

Peer van Hoof 
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DRIE LEDEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN! 
 
Tine van Esch, Marianne Koelewijn en Lena Schellekens kregen 

op 24 april een (video) telefoontje van onze burgemeester, Yves 

de  Boer. Hij kon de enorme verbazing bij alle drie doen omslaan 

in een grote glimlach met het bericht dat het zijn Majesteit had 

behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

 

Tine krijgt haar onderscheiding 

voor haar verdiensten voor de 

Vughtse Sportclub Prins Hendrik, 

haar bestuurslidmaatschap van 

de Zonnebloem, afdeling Helvoirt 

en haar jarenlange inzet als 

mantelzorger alsmede haar acti-

viteiten bij Coöperatie Duurzame 

Energie Haaren.  

 

 

Voor Marianne geldt dat haar 

onderscheiding is verdiend 

door haar jarenlange inzet 

voor de Protestantse Gemeen-

schap Helvoirt-Haaren en haar 

werkzaamheden als vrijwillig-

ster in het Jeroen Bosch Zie-

kenhuis voor de Unie van Vrij-

willigers. 
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Lena ontving de aankondiging 

van haar Koninklijke onder-

scheiding voor haar vrijwilli-

gerswerk in de H. Nicolaaskerk 

én voor de leden van Vereni-

ging 55+, alsook haar collecte-

ren voor een twintigtal instan-

ties. 

Voor alle drie geldt dat de uit-

reiking van het lintje op een la-

ter tijdstip zal plaatshebben. 

 

 

Vanuit het bovenstaande moge 

duidelijk zijn dat enkele leden 

van onze vereniging zich verzamelden in de Kerkstraat om Lena 

in het zonnetje te zetten. Na het telefoongesprek met de burge-

meester trad ze naar buiten om bij haar voordeur een lang zal 

ze leven te aanhoren. Een driemaal hoera, hoera, hoera, klonk 

tot ver in het centrum van Helvoirt. En natuurlijk sprak onze 

voorzitter haar op afstand toe en overhandigde haar een mooie 

bos bloemen. 

 

Via de digitale media die er tegenwoordig zijn bleek dat er nog 

een tweetal bossen bloemen gehaald mochten worden. En zo 

werd er ook een bezoek gebracht aan Marianne, die naar onze 

stellige overtuiging niet voor het eerst die dag vreemd opkeek 

van wat er nu weer gebeurde. De grote bos bloemen ook voor 

haar en, namens onze vereniging ook nu weer door Peer van 

Hoof overhandigd, werd met een groot dankjewel aanvaard.   
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Daarna volgde nog een bezoekje aan Tine. Vanaf de straat was 

duidelijk te zien dat zij met enkele familieleden en bekenden, 

keurig op afstand, zat te genieten in het zonnetje. Na het ver-

rassende telefoontje van de burgemeester gold ook hier dat het 

verschijnen van onze voorzitter met een bos bloemen én de fe-

licitaties namens Vereniging 55+ volkomen onverwachts was.  

 

Al met al een bijzondere dag! Niet alleen omdat ook dit jaar weer 

leden van onze vereniging een onderscheiding werd toegezegd, 

maar vooral ook vanwege deze enorme blijk van waardering 

voor het vrijwilligerswerk dat zij (en vele andere leden van onze 

vereniging) doen. 
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HULPLIJNEN IN TIJDEN VAN CORONA:    
 
• Ouderenbond ANBO:  0348-466666, voor een luiste-

rend oor en algemene vragen over het coronavirus. 
• Het Rode Kruis:  070-44 55 888, voor een luisterend 

oor, praktische tips en hulp bij het online boodschappen doen. 

• De Luisterlijn:  0900-0767, voor iedereen dag en nacht 

beschikbaar voor een luisterend oor.  
• De Zilverlijn:  088-344 2000, belservice voor senioren 

van het Nationaal Ouderenfonds. Ouderen die zich aanmelden 

voor de Zilverlijn, krijgen wekelijks een telefoontje van een vrij-

williger. Aanmelden via de website of via het hierboven ge-

noemde telefoonnummer. 

• De Ouderen-Infolijn:  030-3400 600, een speciale te-

lefoonlijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Voor alle vragen 

(van ouderen) over corona: ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur. 

• Het Humanistisch verbond:  020-521 9011, lifeline 

voor levensvragen. Ga in gesprek met een humanistisch gees-

telijk verzorger, een professionele gesprekspartner die je steunt 

bij levensvragen. Ma t/m vrij 10:00 - 12:00. 

• Mantelzorglijn:  030-760 6055 voor vragen over man-

telzorg en het coronavirus, advies of luisterend oor. Ma t/m vrij 

9.00 tot 16.00 uur: Buiten deze openingstijden is de telefoon 

doorgeschakeld naar de Luisterlijn. 

• Kanker.nl - infolijn voor: (ex-) kankerpatiënten en hun 

naasten. Ma t/m vrij 12.00 tot 17.00 uur: 

  0800-022 6622 

• MIND Korrelatie:  0900-1450, voor iedereen die kampt 

met psychische en psychosociale problemen. Ma t/m vrij van 

9.00 tot 18.00 uur. 
• De Kindertelefoon:  0800-0432, voor kinderen die zich 

zorgen maken over het virus, voor zichzelf maar ook voor hun 

(groot)ouders, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur. 
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STOPPEN MET PIEKEREN: ZO PAKT U HET AAN  
 

De grootste valkuil voor mantelzorgers is de 

drukte. En dan niet alleen de praktische drukte, 

maar juist ook de drukte in het hoofd: de zor-

gen, het gepieker, het niet los kunnen laten. En 

vooral die drukte kost veel energie. Hoe voor-

komt u dat uw hoofd overloopt? 

 

Een opgejaagd gevoel, een slechte nachtrust als gevolg van pie-

keren, te weinig tijd voor de dingen die u energie geven: het 

zijn symptomen van stress die zich vroeg of laat gaan wreken. 

Uw concentratie holt achteruit, u voelt zich continu moe, u raakt 

het overzicht kwijt en het gepieker gaat van kwaad tot erger. 

Op deze manier holt u uzelf lichamelijk en geestelijk uit. Lang-

durige stress heeft een negatieve invloed op ons immuunsys-

teem en ook hart en bloedvaten worden er absoluut niet beter 

van. Het voorkomen van langdurige stress is dus belangrijk. 

 

Schrijf het op 

Maar al te vaak bewegen onze gedachten in een cirkel die onaf-

gebroken rond blijft draaien. Een eerste stap om zorgelijke ge-

dachten los te laten, is ze op te schrijven. Dat hoeven geen ver-

halen te zijn. Het hoeven ook geen mooie verhalen te zijn, het 

gaat erom dat er ruimte in uw hoofd ontstaat. Schrijf op wat u 

bezighoudt, welke situatie u wilt veranderen. Maak een stap-

penplan, denk na over uw ergernissen - schrijf alles op wat u 

wilt. Door uw gedachten aan het papier - of het beeldscherm - 

toe te vertrouwen, voelen ze minder zwaar. U kunt er - letterlijk 

- op een andere manier naar kijken en dat geeft ruimte. 
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Overzicht hebben 

Zorg ervoor dat u alle afspraken op papier zet - online of in een 

agenda. Wat vaak uitstekend werkt, is een kwartiertje aan het 

begin en een kwartiertje aan het einde van de dag. Ga er beide 

kwartiertjes even voor zitten: ’s morgens om te kijken wat er 

die dag moet gebeuren, ’s avonds om te kijken welke zaken eraf 

kunnen en erbij zijn gekomen. Als u dit elke dag zo doet, merkt 

u al snel, dat u veel meer overzicht heeft, en u niet meer hoeft 

te piekeren.   

 

Beweeg in de natuur 

Hoe druk uw agenda ook is, zorg ervoor 

dat u iedere dag minimaal een half uur 

buiten beweegt. Fietsen, wandelen, tui-

nieren, hardlopen, nordic walking - als u 

maar naar buiten gaat. Bewegen in de 

buitenlucht is een belangrijk middel om 

het gepieker te onderbreken en stress te verminderen. Aan de 

ene kant heeft dat te maken met bewegen, want ook bij een 

normale inspanning maakt het lichaam al endorfine aan. Endor-

fine is een fijn stofje: het zorgt namelijk voor een gevoel van 

welbevinden. Daarnaast is er natuurlijk de buitenlucht zelf. Of 

het nu een keurig aangelegd park is of een stuk woeste natuur: 

het zorgt hoe dan ook voor ontspanning en lucht en ruimte in 

het hoofd. 

 

Stampvoeten 

Het klinkt misschien een beetje raar, maar toch: stampvoeten 

helpt! Als u zichzelf in eindeloos gepieker dreigt te verliezen, is 

er alleen nog dat hoofd dat lijkt te functioneren. Door even flink 

te gaan stampvoeten, wordt u zich weer bewust van de rest van 

uw lichaam. Lichaam en geest maken weer contact met elkaar 

en de gedachten die net nog zo belangrijk waren, verdwijnen 

naar de achtergrond. 
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Piekertijd 

Veel mensen hebben baat bij een vast piekermoment: een half 

uur per dag waarin de gedachten alle ruimte krijgen. Plan deze 

piekertijd liever niet aan het einde van de avond, want dan gaat 

het nog ten koste van uw nachtrust. Een beter moment is na 

het avondeten: dan heeft u daarna ook nog de gelegenheid uw 

gedachten met uw huisgenoten te bespreken of van u af te 

schrijven. 

 

Relativeren 

Als we piekeren, zijn we bijna één met ons hoofd. Om dat te 

doorbreken, is het goed u te realiseren dat gedachten komen en 

gaan: u bént niet uw gedachten. Probeer ze daarom zo vaak 

mogelijk van een afstandje te bekijken en zie ze als wolken die 

voorbijdrijven: 'Oh, daar is die gedachte weer. En daar die ge-

dachte. En die…' U zult merken dat eigenlijk al uw gedachten 

een aantal keer terugkeren en ook weer voorbij gaan. Dat besef 

is belangrijk omdat het u kan helpen uw gedachten minder se-

rieus te nemen. Het zijn maar gedachten, het is niet de waar-

heid. 

 

Mindfulness 

Een hoofd zonder zorgen is onmogelijk, dat weten we allemaal: 

stoppen met denken kan niemand. Wat u wél kunt veranderen, 

is het belang dat u aan uw gedachten hecht. Als we helemaal in 

onze gedachten opgaan, gaan die gedachten met ons op de 

loop. Mindfulness is een bewezen succesvolle methode om dit te 

doorbreken. Tijdens mindfulness leert u uw aandacht te richten 

op uw lichaam: uw ademhaling, het gevoel in uw voeten als u 

loopt, het contact dat uw lichaam maakt met de stoel waarop u 

zit. Als u wilt starten met mindfulness, is een introductietraining 

aan te raden. Zulke cursussen worden in heel Nederland gege-

ven: vraag ernaar bij uw huisarts of zoek online naar mindful-

nesstrainingen in uw woonplaats. 

 

bron:IkWoonLeefZorg 
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Er is nog zomer  

en genoeg 

wat zou het loodzwaar 

tillen zijn  

wat een gezwoeg 

als iedereen niet iedereen  

ter wille was  

als iedereen niet iedereen 

op handen droeg. 

 

Judith Herzberg 

 

Onder andere gepubliceerd  

op een poster  

van Stichting Plint. 
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EEN VERRASSING MET PASEN  
 

Het leek de Gemeente Haaren, die geen tijd meer hoeft te be-

steden aan ambitieuze toekomstplannen, een mooie gedachte 

om in de Paastijd de ouderen boven de zeventig een riem onder 

het hart te steken. We zouden dan weten dat de Gemeente in 

deze moeilijke tijd zeer met ons lot begaan is en met ons mee 

leeft. Gedacht werd om de boven zeventig jarigen met een be-

scheiden maar smaakvolle attentie te verrassen, voorzien van 

een goede wens van de waarnemend Burgemeester. Het denk-

werk bij de Gemeente moet het nodige gevraagd hebben. Op-

komende vragen waar men zich het hoofd over moest breken 

waren: Wie zijn de boven zeventig jarigen? Waar wonen ze? Hoe 

moet de attentie er uit zien? Hoeveel mag het wel kosten? Hoe 

bereiken we de doelgroep? Elke gemeente heeft te maken met 

financiële perikelen zodat de attentie daarom bij voorbaat een 

bescheiden karakter moest hebben. Dan was het praktische pro-

bleem hoe de overdracht van het kleinood plaats moest vinden.  

 

Het persoonlijk overhandigen van de verrassing kwam uiteraard 

niet in aanmerking omdat dat tot onwenselijke persoonlijke con-

tacten zou kunnen leiden en de attentie daarmee een averechts 

effect zou kunnen krijgen. Besloten werd dat het geschenkje 

door de brievenbus de doelgroep zou moeten bereiken. Na veel 

nadenken, waarbij de speciaal in het leven geroepen Corona At-

tentie Werkgroep, (CAW) de nodige alternatieven aandroeg, 

kwam men tot de conclusie dat mede met het oog op de Paas-

dagen een kleine lekkernij de voorkeur verdiende. Van de voor 

de hand liggende paaseitjes moest met spijt in het hart, worden 

afgezien vanwege het breekbare karakter en omvang. Uiteinde-

lijk werd gekozen voor een zogenaamde Brownie waarbij van de 

leverancier gevraagd werd, de maximale omvang te beperken 

om aflevering via de brievenbus mogelijk te maken.  
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Er restte nog een klein praktisch probleem. De 

Brownies moesten immers ook nog bezorgd wor-

den. CAW was unaniem van mening dat dit geen 

taak van de Gemeente was en dat dit beter aan 

het "veld" overgelaten kon worden. Wel was de 

Gemeente bereid om lijsten op postcode en huis-

nummers te verstrekken inclusief de mededeling of op het be-

paalde adres zich een of twee gelukkigen bevonden. Daarop zijn 

op Paaszaterdag door een aantal vrijwilligers in de kernen van 

de Gemeente Haaren de Brownies bezorgd. Of het nu aan de 

leverancier lag die zich niet geheel aan de specificaties van de 

Gemeente heeft gehouden of aan de maatvoering van de brie-

venbussen in Helvoirt, niet zelden kon de attentie alleen met 

vasthoudendheid en enige druk via de brievenbus op de deur-

mat landen. Waarschijnlijk heeft dat niet tot permanente mis-

vorming van de betreffende Brownie(s) geleid, omdat een Brow-

nie van nature een flexibel product is.  

De Gemeente verdient waardering voor het gebaar.  

 

Andries Weitenberg 
 

 

 
ZO VOORKOM JE EEN VITAMINE D-TEKORT TIJDENS ZELF-

ISOLATIE  
 
Met het advies van de overheid om tijdens de coronaviruspan-

demie zoveel mogelijk binnen te blijven, wordt het voor veel 

mensen moeilijk om voldoende zonlicht te krijgen. Terwijl dit 

juist de tijd van het jaar is dat je lichaam de zonnestralen extra 

hard nodig heeft om na de winter weer een voorraad vitamine 

D aan te maken. Deze vitamine is belangrijk voor een goede 

gezondheid van je botten, spieren, tanden en je gehele im-

muunsysteem. 
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Voor een raam in de zon gaan zitten helpt niet, omdat UVB - de 

straling die je lichaam nodig heeft om vitamine D aan te maken 

- niet door glas kan penetreren. Wat kun je dan wel doen om 

een vitamine D-tekort te voorkomen?  De volgende tips zullen 

je helpen: 

Eet meer vis 

Vooral vette vis zoals zalm, tonijn, makreel en sardientjes is rijk 

aan vitamine D. Rauwe vis bevat meer vitamine D dan gebakken 

of gekookte vis, dus je kunt je ook tegoed doen aan sushi! 

Eieren 

Eieren zijn een eenvoudige optie als je je vitamine D-voorraad 

wilt aanvullen. Gebakken op een boterham of gewoon lekker 

zacht gekookt — een ei hoort erbij. Zorg wel dat je vooral het 

eigeel eet, omdat hier de vitamine D in zit. 

Supplementen 

Supplementen met vitamine D helpen je aan een benodigde do-

sis zonder dat je kans loopt op huidbeschadiging door de zon. 

Teveel vitamine D kan echter giftig zijn, dus raadpleeg altijd 

eerst een arts voordat je een supplement neemt.   

Open raam 

Als je thuis de gelegenheid hebt, kun je natuurlijk ook gewoon 

even lekker voor een open raam in de zon gaan zitten. Vergeet 

echter niet om zonnebrandcrème met een voldoende hoge fac-

tor te gebruiken, want ook tijdens zelfisolatie in je huis kun je 

nog gewoon verbranden in de zon. 

 

Bron: Health 
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PLANT BOMEN 
 

Er is eigenlijk maar 1 ding dat we moeten doen om het tij te 

keren: bomen planten. 

Plant dus bomen. Niet een paar, maar duizenden. En begin er 

vandaag mee! 

 

Er zijn heel veel redenen om geen bomen te planten. Ze staan 

in de weg, zijn onveilig, kabels en leidingen eronder, vangen de 

zon weg, kosten veel onderhoud, vervelend al die blaadjes in de 

herfst op ons gazon etc. etc. 

 

Maar dat alles valt in het niet bij de noodzaak om WEL bomen 

te planten: zoveel mogelijk, overal en vanmiddag nog. De ur-

gentie is hoog. 

Alleen als we snel en veel gaan aanplanten valt de klimaatver-

andering nog om te keren. 

 

Waarom bomen?  

Daarom: 

 ze leggen heel veel koolstof (CO2) vast, de veroorzaker van 

het broeikaseffect; 

 ze verkoelen bij hitte, en voorkomen hittestress bij erg 

warme zomers in onze versteende dorpen; 

 ze zorgen voor een goeie waterafvoer en een gezonde bo-

dem. Daarnaast zijn ze ontzettend mooi en goed voor vo-

gels, insecten en biodiversiteit.  

 Pak dus de schop en begin! 

  

Met groene groet, 

Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten 
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CHECKLIST ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN  
 

Is uw huis geschikt om gezond en zelfstandig 

oud te worden? Zijn er genoeg voorzieningen 

in de wijk? En heeft u er voldoende sociale con-

tacten? Met deze checklist kunt u nagaan of u 

lang veilig, comfortabel en plezierig thuis kunt 

blijven wonen. 

Bijna iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in 

het oude, vertrouwde huis. Vaak kan dat ook, misschien met 

wat aanpassingen en hulp van familie, buren of thuiszorg. Maar 

voor plezierig oud worden is het ene huis meer geschikt dan het 

andere. Ook de buurt en uw eigen leefstijl en gezondheid spelen 

mee. Veel mensen wachten te lang met nadenken over de toe-

komstige woonwensen, terwijl er juist door hier op tijd mee aan 

de slag te gaan véél meer kan. Wacht dus niet langer dan nodig! 

Juist als u er op tijd aan begint is er meer mogelijk dan u wellicht 

denkt. Met behulp van onderstaande checklist kunt u de belang-

rijkste punten nalopen. Voldoet uw woning niet aan alle eisen? 

Misschien kunt u met een aantal kleine aanpassingen uw woning 

toekomstklaar maken. Kan dat niet, dan is een verhuizing naar 

een woning die beter bij u past het overwegen waard. Zo kunt 

u misschien toch zelfstandig blijven wonen ook als u minder mo-

biel wordt of zorg nodig heeft. 

 

Vraag 1: Kan ik zelf mijn huishouden doen? 

Huishoudelijk werk kan als u ouder wordt te zwaar worden. 

Denk er eens over na bij welke klussen u nu of in de toekomst 

hulp kunt vragen. Zo kunt u bij de gemeente aankloppen voor 

huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo). Uw boodschappen kunt u laten thuisbezorgen. En 

als bijvoorbeeld koken een probleem wordt, kunt u uw maaltij-

den thuis laten bezorgen.  

 
 

 



 
15 

 

 

Vraag 2: Is mijn huis veilig? 

Een steile trap, losliggende kleedjes en een gladde badkamer-

vloer vergroten de kans op vallen in huis. Veel van deze risico’s 

zijn te voorkomen door het huis op tijd aan te passen. Zorg on-

der andere voor stroeve vloeren, goede verlichting, stevige trap-

leuningen en goede handgrepen. Deze zijn in de Preventiewinkel 

te koop. 

 

Vraag 3: Is mijn huis comfortabel? 

Lekker blijven wonen in uw eigen huis is alleen fijn als het er 

warm is, fris ruikt en alles goed werkt. Kranen moeten makkelijk 

te bedienen zijn, net als gordijnen en zonneschermen.  

 

Vraag 4: Heb ik aanpassingen nodig? 

Een toilet vlakbij de slaapkamer is erg fijn. Nog fijner is het om 

alle belangrijke ruimten gelijkvloers te hebben. De badkamer 

moet ruim genoeg zijn, zodat die ook te gebruiken is als u hulp 

nodig heeft. 

 

Vraag 5: Is mijn huis te groot/te klein? 

Het onderhoud en het schoonhouden van een grote eengezins-

woning kan op termijn een belasting worden. En wat dacht u 

van de tuin? Ook daarvan kunt met enkele aanpassingen soms 

langer genieten. Een te kleine woning kan ook een probleem 

zijn, bijvoorbeeld omdat u zich er moeilijk in kunt bewegen als 

u een rollator nodig heeft. In dat geval kan een verbouwing in 

uw huis kunt blijven wonen. 

 

Vraag 6: Past de buurt nog bij mij en heb ik veel sociale contac-

ten? 

Een buurt met veel voorzieningen is heel geschikt voor ouderen. 

Het is fijn om de huisarts, apotheek en de winkels op loopaf-

stand te hebben. Ook behulpzame buren en / of familie en be-

kenden die dichtbij wonen, maken dat u lang in een buurt kunt 

blijven wonen. 
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Vraag 7: Heb ik lichamelijke klachten? 

Lichamelijke klachten kunnen het zelfstandig wonen moeilijker 

maken. Gaat het (trap)lopen moeilijker of kunt u niet meer lang 

staan? Of moet u vaak naar het ziekenhuis of naar fysiotherapie 

bijvoorbeeld? Dan is het goed om te kijken of uw woning daarbij 

past, ook als de klachten gaan toenemen. Let er ook op of u 

vervoer heeft naar het ziekenhuis. 

 

Vraag 8: Beweeg ik voldoende? 

Actief zijn beschermt tegen achteruitgang. Wie voldoende be-

weegt en ook de hersenen actief houdt, blijft langer in staat om 

voor zichzelf te zorgen. Dagelijks een wandelingetje maken is 

dus een goed idee. Maar u kunt ook kiezen voor speciale be-

weeggroepen voor ouderen, bijvoorbeeld in het wijkcentrum. 

 

Vraag 9: Samenwonen met anderen? 

Misschien woont u al uw hele leven alleen en wilt u nu u ouder 

wordt liever samenwonen met anderen. Of komt u er op een dag 

alleen voor te staan en bent u benieuwd naar mogelijkheden om 

samen te wonen met anderen. Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen 

voor gemeenschappelijk wonen: er zijn veel mogelijkheden. 

 

De 50Plus WoonTest  

https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/50plus-

woontest/ is een handig hulpmiddel om in kaart te brengen waar 

u in de toekomst aan moet denken. Aan de hand van een aantal 

vragen krijgt u meer inzicht in en informatie over comfortabel 

en veilig wonen. Het kost ongeveer 10 minuten om de test in te 

vullen. Daarna kunt u beter beoordelen of uw woning ook de 

komende jaren nog bij u past, of dat het verstandig is om nu al 

in actie te komen. 

 

Bron: IkWoonLeefZorg 

 

 

 

 

https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/50plus-woontest/
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/50plus-woontest/
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DE VOORDELEN VAN ANDEREN HELPEN  
 

Je moeite, tijd en geld opofferen om iemand anders te helpen is 

niet alleen goed voor die persoon, maar ook voor jezelf. Uit 

meerdere onderzoeken is gebleken dat het helpen van anderen 

je mentale en fysiek gezondheid en je geluksgevoel verbeteren. 

Dit zijn de voordelen van het bieden van een helpende hand: 

Het maakt je gelukkig 

Voor een onderzoek werden meer dan 2000 mensen gedurende 

vijf jaar gevolgd. De mensen die zichzelf omschreven als 'zeer 

gelukkig' bleken per maand gemiddeld 5,8 uur vrijwilligerswerk 

te doen. De onderzoekers vermoeden dat het verhoogde gevoel 

van welzijn te maken heeft met de extra fysieke inspanning en 

de sociale contacten die men opdoet tijdens het doen van vrij-

willigerswerk. 

Het verlaagt je bloeddruk 

Uit een ander onderzoek bleek dat oudere mensen die per jaar 

minstens 200 uur vrijwilligerswerk deden maar liefst 40 procent 

minder kans hadden om een verhoogde bloeddruk te ontwikke-

len. Het vermoeden is dat de sociale contacten helpen bij het 

verminderen van stress die het gevolg is van eenzaamheid. 

Altruïsme is besmettelijk 

Weer een ander onderzoek wees uit dat mensen eerder geneigd 

zijn om onbaatzuchtig een andere persoon te helpen als ze eerst 

iemand anders dit hebben zien doen. 

Doel en voldoening 

Als je op zoek bent naar een doel in je leven, dan is het helpen 

van anderen een goede keuze. Vooral voor mensen op leeftijd 

of wiens kinderen uit huis zijn geeft het een gevoel van nut en 

een doel. 

 

Bron: Mental Floss 

 

 

 



 
18 

 

 

DE BELEVINGSTUIN WORDT 'OFFICIEEL' GEOPEND 
 
Zaterdag 16 mei was de datum die we eind vorig jaar kozen om 

de Belevingstuin officieel te openen. Het leek zo'n logisch gege-

ven toen: 7 bomen, 140 heesters, 2700 vaste planten, 2500 

bloembollen / knollen en een hele serie rozenstruiken waren ge-

plant en het wachten was op het voorjaar. Dan immers zou er 

genoten kunnen worden van groei en bloei. 

 

Inmiddels weten we al een tijdje dat iets officieels uitgesteld 

moet worden tot, ja tot wanneer? September werd al genoemd, 

maar tegelijkertijd klonk dat ook als mosterd na de maaltijd; de 

zomer is dan immers al goeddeels voorbij. Was er een alterna-

tief? 

 

Wij denken dat we dat gevonden hebben in het volgende: alle 

leden van de werkgroep én onze wethouder hebben vanuit hun 

eigen beleving iets op papier gezet omtrent de Belevingstuin en 

zo komen het ontstaan, wat er te zien is, hoe het onderhoud 

geregeld wordt en wat de betekenis kan zijn voor jong en oud 

in allerlei artikeltjes en foto's voorbij. Samen vormt dit alles een 

kleurrijk boekje… 

 

Op zaterdag 16 mei gaan we als een soort van 'alternatieve of-

ficiële opening' dit boekje verspreiden onder de direct betrokke-

nen en bij de aanwonenden van de Belevingstuin. Tevens zal 

het boekje dan in digitale versie aangeleverd worden bij Hel-

voirt.net en op de website van Vereniging 55+ komen te staan.  

 

Tja en mocht het zo zijn dat we elkaar weer volop mogen ont-

moeten in september, dan zullen we dan alsnog een gezellige 

bijeenkomst in de Belevingstuin organiseren. 

 
Namens de werkgroep, 

Edward de Vries 
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TUINGEDACHTEN 

 
In mijn vorige overpeinzingen heb ik beschreven hoe wij de 

'barg' als speelplaats benutten. Onze vriendjes bestonden veelal 

uit kinderen van tuindersgezinnen, omdat we in een gemengde 

streek woonden, tuinders en boeren. Op onze (eeuwenoude) 

boerderij was veel speelgelegenheid, vooral het verstoppertje 

spelen was heel favoriet. Veel schuurtjes, stallen, voerkuilen 

enz. Het was ook wel oppassen, want er liepen kippen los rond, 

een hond en katten. En je weet het, die zijn niet zo gediscipli-

neerd dat ze watercloset of plee gebruiken. Bovendien had mijn 

vader er lol in om onze vriendjes even toe te dekken met kuil-

voer zodat ze niet zo snel gevonden werden. Wijzelf kwamen 

daar niet voor in aanmerking! Zoldertjes van schuurtjes en stal-

len waren onbetrouwbaar, want het was allemaal oud. Dus dat 

was ook oppassen geblazen.  

 

Overigens waren er bij onze vriendjes ook ongekende speelmo-

gelijkheden. Zo had de vader van het dichtstbij wonend vriendje 

in de tuinderij een zogenaamde lorrie, enkele karren op smal-

spoor. Fantastisch om daarmee zo hard mogelijk te scheuren. 

Bovendien hadden bijna alle tuinders de beschikking over vaar-

tuigen, om de groenten naar de veiling te vervoeren. Heel span-

nend, een boot, want behalve een vrachtboot was er ook altijd 

wel een roeiboot. Thuis hadden we die niet, hoewel er water 

genoeg was. Wij werden bang gemaakt om vlak bij het water te 

komen, want daar huisde een 'bullebak' in, die greep je en trok 

je het water in. Dat was geen aantrekkelijke gedachte. Maar in 

een roeiboot voelde je je veilig, bovendien werd er bij de betref-

fende tuinder niet moeilijk over gedaan. 

 

Jan van Bohemen.  
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BOEKBESPREKING 'TIKKOP' DOOR ADRI-

AAN VAN DIS 
 

Vriendschap, liefde voor een taal en een land, 

een verstikkend vissersdorp in Zuid-Afrika en 

het redden van een verslaafde jongen. 

TIKKOP is een roman over verraad, maar ook over vriendschap 

en liefde voor een taal en een land. Het vertelt de geschiedenis 

van twee blanke mannen - de Nederlander Mulder en de Zuid-

Afrikaan Donald - die als student betrokken raakten bij het in-

ternationale verzet tegen de Apartheid. Na veertig jaar halen ze 

de banden weer aan en verkennen hun gevoelens van weleer: 

er is een liefde gedeeld, er zijn vrienden verraden, idealen ver-

loochend. De werkelijkheid van het nieuwe Zuid-Afrika lijkt an-

ders dan de droom van toen.  

 

De in Parijs wonende Mulder vestigt zich een tijd in de Kaap, 

waar Donald zijn strijd voortzet in een verstikkend vissersdorp. 

De lokale bevolking voelt zich aan alle kanten verraden: hun 

visrechten zijn verkwanseld door corrupte leiders, er is geen 

werk en hun kinderen vluchten in de tik - een goedkope drug. 

De twee mannen ontfermen zich over een talentvolle verslaafde 

die zij een nieuwe toekomst willen bieden - die jongen moet 

alles goedmaken... 

 

De schrijver Adriaan van Dis 

Adriaan van Dis(1946) groeide op in Bergen, met twee halfzus-

sen en ouders met een Indische (oorlogs-)geschiedenis. 

 

Zijn vader was Victor Justin Mulder, geboren in Nederlands-In-

dië uit Nederlandse ouders, en zijn moeder, het boerenmeisje 

Maria van Dis uit Breda. 
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Zij hadden elkaar in Nederlands-Indië leren kennen. Zij had toen 

al drie dochters uit haar huwelijk met een KNIL-militair. Ook zijn 

vader was in Indië al eerder getrouwd geweest. De familie was 

door oorlog getekend. Zijn vader werd tewerkgesteld aan de 

Pakanbaroe-spoorweg op Sumatra. De echtgenoot van zijn 

moeder werd tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) ont-

hoofd en zij belandde met haar dochters in een internerings-

kamp. Adriaan, na de oorlog in Nederland geboren, was als het 

enige blanke kind en zonder eigen Indische geschiedenis in dit 

gezin een buitenstaander. Met nog drie andere gezinnen kreeg 

het gezin een repatrianthuis in Bergen aan Zee toegewezen.  

 

Adriaans ouders konden niet met elkaar trouwen. Zijn vaders 

huwelijk was weliswaar voor de islamitische wet ontbonden, 

maar die scheiding had in Nederland geen geldigheid. Niemand 

mocht dit weten en voor de buitenwereld droeg Adriaan daarom 

de naam van zijn vader: Mulder. Officieel kreeg hij echter de 

achternaam van zijn moeder: Van Dis. Toen Adriaan ging stu-

deren is hij zich ook daadwerkelijk zo gaan noemen. 

 

Het oeuvre van Van Dis omvat romans, novelles, verhalen, es-

says, poëzie en toneel. Zijn werk is in grofweg drie categorieën 

in te delen.  

 

Het eerste deel is geïnspireerd op de vele reizen die hij maakte 

naar onder meer China, Japan en Afrika (onder andere Marokko 

en Mozambique).  

 

Het tweede deel van zijn oeuvre gaat terug naar zijn Indische 

afkomst. 

 

In het derde deel is tweeslachtigheid een belangrijk thema in 

het werk van Van Dis. Hij maakt vaak gebruik van tegenstellin-

gen, zoals blank / zwart, maatschappelijk / asociaal en afkomst 

/ eigen identiteit. 
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Deze kenmerken vindt men zowel in zijn reisverhalen en Indi-

sche boeken als in de karakterromans. Zijn stijl is luchtig. Die 

luchtigheid is echter bedrieglijk maar noodzakelijk om onder-

werpen te kunnen aanroeren die zwaarwichtig van aard zijn zo-

als oorlogstrauma, discriminatie en mishandeling.  

Romans geschreven door Adriaan van Dis 

 1994 - Indische duinen 

 2007 - De wandelaar 

 2012 - De Indië boeken (verzamel-

bundel met Indische duinen, Op oor-

logspad in Japan, Familieziek en In-

dië) 
 2014 - Ik kom terug 

 

De Bibliotheek heeft twee apps 'Thuisbieb' 

en 'Luisterbieb' gratis beschikbaar gesteld. Hierop zijn voorlopig 

een honderdtal boeken, ook voor niet leden, beschikbaar om op 

je tablet te lezen of te beluisteren. 

Te vinden in de Play Store of de App Store.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijsheid luistert  

alvorens te spreken, 

denkt alvorens 

te handelen, 

observeert alvorens 

zich over te geven 

en vraagt 
in geval van twijfel. 
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OXYMORONS 
 
Mijn favoriete tijdverdrijf van dit moment is zoeken naar 'schijn-

bare oxymorons'. Dit is een nogal moeilijke term voor een bij-

zonder vrolijk verschijnsel in de Nederlandse taal.  

Ik geef je een paar voorbeelden, aan jou de opdracht het ver-

band te zien:  

Leedvermaak  

Oudheden  

BurgerKing  

Boosaardig  

Zeeland  

Werklui  

Koperdief  

Bijzonder  

Je hebt het waarschijnlijk al in de smiezen: in al deze woorden 

zit een (schijnbare) directe tegenstelling, Koper-dief, Boos-aar-

dig, oud-heden, enzovoort. Zodra je hier kien op wordt, zul je 

ze regelmatig tegenkomen in de krant, op tv of in liedteksten.  

Overigens is een nadeel van deze oxymoronverslaving dat je zó 

volledig ondersteboven bent bij de ontdekking van een nieuw 

woord, dat vervolgens de inhoud van de tekst aan de aandacht 

ontsnapt.  

Het aardige is dat er verschillende gradaties, van dit fenomeen 

zijn. Allereerst de oxymorons die je vrijwel meteen doorhebt: 

leedvermaak, rampzalig, kruispunt, waterijs en rechthoek.   

Tot slot bestaat er ook nog een variant waarbij je deze taalver-

schijnselen zelf kunt samenstellen. Officieel zijn dit geen schijn-

bare oxymorons meer, maar 't is wel een zeer treffend middel 

om de verveling te verdrijven en je geest te scherpen.  

Je zoekt twee tegengestelde woorden of woorddelen en verbindt 

ze: chocolade kast, twee enkels, heel stuk, originele kopie, 

slinkse rechter, lokale haargroei en ga zo maar door.  

 

Succes! 
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TAGLIATELLE MET CHAMPIGNONS EN WITLOF  
voor 4 personen 

 

Benodigdheden  

300 gr. tagliatelle (pak 500 g)  

250 gr. magere spekreepjes (duopak)  

2 tenen knoflook  

400 gr. kastanjechampignons  

2 takjes verse oregano  

4 stronken witlof  

200 gr. crème fraîche  

 

Bereidingswijze: 

Kook de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de verpakking 

beetgaar. 

Bak ondertussen de spekreepjes in een hapjespan zonder olie of 

boter in 5 min. knapperig. Snijd ondertussen de champignons in 

partjes, de knoflook fijn en de oregano in reepjes. Neem de 

spekreepjes met een schuimspaan uit de pan. Bak de knoflook, 

champignons en de helft van de oregano 4 min. in het achter-

gebleven bakvet. 

Snijd ondertussen de onderkant van de stronken witlof en snijd 

het witlof doormidden. Verwijder de harde kern en snijd het lof 

in dunne reepjes. Voeg het witlof toe aan de champignons en 

bak nog 2 min. Doe de spekreepjes en crème fraîche bij de 

groenten en verwarm nog 2 min. op laag vuur. Breng op smaak 

met peper. Verdeel de tagliatelle over 4 borden en schep het 

champignonmengsel erover. Bestrooi met de rest van de ore-

gano. 

 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://superfoodwomanblog.wordpress.com/2017/08/22/tagliatelle-met-witlof-en-champignons/&psig=AOvVaw2-XRfDRPQ39HmscIMMte4l&ust=1587555709602000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi514u4-egCFQAAAAAdAAAAABAJ
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UW VERKEERSKENNIS OPFRISSEN? 
 

Bent u senior, inwoner van de gemeente Haaren en wilt u als 

ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens worden bijgespij-

kerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu uw kans. Veilig 

Verkeer Nederland organiseert in opdracht van de gemeente 

Haaren een opfriscursus verkeersregels.  

In een bijeenkomst van 2 uur wordt u onder leiding van een 

gecertificeerde rijinstructeur van Veilig Verkeer Nederland bij-

gepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veran-

derd zijn.  

  

Deze gratis cursus vindt plaats op dinsdag 6 en 13 oktober 

van 09.30 – 11.30 uur  

 

Is dit iets voor u? 

U kunt zich tot 1 week voor aanvang voor één van de cursussen 

aanmelden via de link: www.vvn.nl/opfriscursushaaren (hier 

vindt u alle aangeboden cursussen in Haaren) of tijdens kan-

tooruren bellen met het telefoonnummer 088 – 5248850 van 

Veilig Verkeer Nederland. 

 

VVN heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het 

organiseren van deze cursussen. De populariteit van de cursus 

is de afgelopen jaren flink toegenomen. Schrijft u zich daarom 

op tijd in want vol is vol! 

 

U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een beves-

tigingsbrief met de locatiegegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vvn.nl/opfriscursus
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WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DEZE CRISIS VOOR MIJN 

AOW EN PENSIOEN? 
 
Wat zijn de financiële gevolgen voor ouderen van het coronavi-

rus? We kunnen niet werkloos worden, maar hoe zit het met 

onze pensioenen?  

 

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid. Ook bij gepensio-

neerden. In eerste instantie is er goed nieuws: De AOW is een 

opgebouwd recht en dat 'basispensioen' blijft bestaan. Vanaf 1 

juli 2020 worden die weer aangepast. Die aanpassing is onder 

meer gekoppeld aan het minimumloon en de inflatie en dat be-

tekent waarschijnlijk een lichte stijging. 

 

Aanvullende pensioenen 

Naast de AOW ontvangen veel ouderen één of meerdere aan-

vullende pensioenen die via de werkgever zijn opgebouwd. Dat 

geld is ondergebracht bij pensioenfondsen. Die kampen al lan-

ger met problemen. Dat kwam niet door tegenvallende resulta-

ten op de beurs. Integendeel: daar ging het zeer voortvarend. 

De grote boosdoener was de lage rente en die zorgde voor een 

lage dekkingsgraad. Die dekkingsgraad geeft aan hoeveel ver-

mogen de fondsen hebben ten opzichte van de verwachte uit-

gaven. Als deze dekkingsgraad te laag is moeten pensioenfond-

sen, in het uiterste geval, korten. 

 

Dat is in elk geval tot 31 december 2020 niet aan de orde. Dat 

komt doordat de fondsen pas op dat moment de dekkingsgraden 

bepalen. De beurzen en daarmee ook de pensioenfondsen heb-

ben een flinke tik gehad, maar misschien herstellen ze nog. In 

elk geval krijgen gepensioneerden de aanvullende pensioenen 

tot het eind van het jaar gewoon uitbetaald. Daarna wordt er 

opnieuw gerekend met onder meer de rente, de tegoeden op de 

beurs en de levensverwachting. 

 

 

 

https://www.plusonline.nl/pensioen-aow/dekkingsgraad-pensioenfondsen-opnieuw-gedaald
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De uitkomst van die som is nu nog niet te voorspellen. 

Het korte antwoord op de vraag is dus: tot 2021 blijven de AOW 

en het aanvullende pensioen gelijk en gaan wellicht zelfs iets 

omhoog. 

 

Daarna is het koffiedik kijken 

We weten niet precies wat de gevolgen zullen zijn van deze crisis 

en waar de hardste klappen gaan vallen. Maar het zou naïef zijn 

te denken dat gepensioneerden geheel buiten schot zullen blij-

ven. Want al het geld dat de overheid uitgeeft om bedrijven en 

zzp’ers te ondersteunen, moet ooit terugbetaald worden. Dat 

hoeft niet altijd via de belastingen te gaan. Misschien daalt het 

minimumloon iets. Dat is een grondslag voor de AOW, die daar-

door ook iets kan dalen. De pijn kan 'm ook zitten in de zorg-

verzekeringen, die misschien duurder worden. Wat de overheid 

gaat doen om de begroting straks sluitend te krijgen, weten we 

nog niet. 

 

Het aanvullend pensioen is een ander verhaal. Als de pensioe-

nen al niet bij goed economisch weer geïndexeerd kunnen wor-

den, hoe zal het dan gaan na een jaar zoals we dat nu bele-

ven?  Korten na 2021 is daarom een scenario om serieus reke-

ning mee te houden, want alle gepensioneerden zijn afhankelijk 

van de beurs. De kracht van het pensioenen is afhankelijk van 

de beurskoersen, omdat de beheerders van de fondsen daar hun 

miljarden beleggen. Die beurs is met 30 procent of meer ge-

daald. 

 

Tel daarbij op dat de rente laag blijft en het is duidelijk dat de 

pensioenen meer onder druk komen te staan dan vorig jaar het 

geval was. De tweede helft van dit jaar kan beter worden, de 

beurskoersen kunnen min of meer herstellen. En hoe morbide 

het ook klinkt: de gedaalde levensverwachting kan een gunstig 

effect hebben op de dekkingsgraad. Hoe dat allemaal gaat uit-

pakken: we weten het nog niet. 
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WELKE PLANTEN ZIJN EETBAAR? 
 

In deze tuintip vertelt Sanne van Gemerden, boswachter bij Na-

tuurmonumenten welke soorten uit je tuin eetbaar zijn en hoe 

je bloemen verwerkt in gerechten. En is er ook iets te doen te-

gen slakken? Sanne laat zien hoe je ze op een natuurvriendelijke 

manier onder de duim kunt houden. 

De bieslook piept eigenwijs tussen de tegels omhoog. Elk jaar 

groeien er wel een paar plantjes van dit smakelijke kruid op mijn 

terras. De bijen weten de paarse bloempjes goed te vinden. En 

ja, bieslookbloemen kun je ook eten. Strooi ze eens over de sa-

lade, ze smaken naar ui. 

 

Kleur of smaak? 

In de bloementuin let je meestal op kleuren of vormen, maar 

bloemen zijn enorm veelzijdig. Wist je dat sommige ook eetbaar 

zijn? Met bloemen maak je je dieet spannender en kleurrijker. 

Neem bijvoorbeeld goudsbloemen. Deze eenjarige groeit op 

bijna elke grond en produceert enorm veel bloemen. Al is de 

smaak niet heel sterk, de oranje bloemen vormen een vrolijke 

confetti op je boterham met kaas of in de kruidenboter. 

 

 
Goudsbloemen 

 

Oppeppers voor je salade 

Je kunt ook prachtige saladetopping maken van driekleurige vi-

ooltjes, rozenblaadjes en lavendel (niet te veel, dan smaakt je 

sla naar zeep). 
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Voor meer kruidige smaken voeg je bloemetjes van venkel, dille 

of Oost-Indische kers toe. Zo help je niet alleen de insecten in 

je tuin, maar ook jezelf. 

 

 
Oost-Indische kers 

 

Eten en gegeten worden 

Maar ik ben niet de enige die van de planten snoept... Na een re-

genbuitje komen de slakken massaal tevoorschijn. Tuinslakken 

met gekleurde huisjes in roze, geel en bruin. Grote segrijnslak-

ken, met hun matbruine huisjes, vinden hun weg naar dahlia’s 

en hosta ’s. Planten zonder stress hebben minder last van slak-

kenvraat. Stress bij planten ontstaat na het verplanten of als ze 

minder ideale omstandigheden hebben (te nat of te droog, te 

veel of te weinig zonlicht). 

Hoe krijg ik de slakken uit mijn tuin zonder gif te gebruiken? Dat 

doe ik door het de vijanden van de slak naar de zin te maken. 

Ik leg stenen neer, zodat de zanglijster slakkenhuisjes kapot kan 

slaan en er staat een egelhuisje op een strategische plek onder 

de heg. Als dat allemaal niet helpt kun je de plant in een pot 

zetten met de voeten in een ondiepe schaal of oude koeken-

pan gevuld met water. Dit houdt ze wel even tegen, want slak-

ken kunnen niet zwemmen. 
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das duif eekhoorn eend 

egel ekster gans goudvink 

hagedis kat kikker konijn 

kraai kreeft libelle lijster 

mier mol mug muis 

raaf ree reiger slak 

spin uil vlinder  
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WhatsApp is de populairste smartphone 

app voor het versturen van berichten. 

Maar wist je dat je WhatsApp ook gewoon op je pc kan gebrui-

ken? Dat werkt een stuk makkelijker.  

 

WhatsApp is een handige app omdat je er gratis berichten mee 

kunt versturen naar familie, vrienden en anderen. Helaas heeft 

WhatsApp ook de beperking dat je hem standaard op je 

smartphone gebruikt. Je account is nou eenmaal verbonden met 

je mobiele telefoonnummer. Dat betekent dat het typen van be-

richten niet altijd even makkelijk gaat met het kleine scherm-

toetsenbord. Ook is het lezen van berichten op het minischerm 

soms lastig. 

Daarom is het erg prettig dat je WhatsApp ook op je pc of laptop 

kunt gebruiken. Daarop zijn je toetsenbord en scherm wel groot 

genoeg. Ook heb je zo de mogelijkheid om foto’s en video’s di-

rect vanaf je computer te versturen. 

Het enige waar je voor moet zorgen is dat je smartphone met 

daarop WhatsApp een connectie heeft met internet. Zorg er ook 

voor dat je smartphone contact heeft met internet via Wifi en 

niet 3G / 4G, anders gaat WhatsApp op je computer gebruiken 

ten koste van je bel- en internetbundel. En natuurlijk moet je 

een werkend WhatsApp account hebben. 

 

Windows 8, 10 en MacOS 

Om WhatsApp te gebruiken op je pc of laptop, download je de 

gratis software van de website bij WhatsApp. De software is te 

gebruiken in Windows 8 en 10 en MacOS. 

Gebruik je Windows 8 of 10, kijk dan eerst welke versie dat is: 

32-bits of 64-bits: 

 Klik op de startknop. 

 Klik op Instellingen (pictogram tandwiel). 

 Klik op Systeem. 

 Schuif in het linkervak helemaal omlaag. 

 Klik op Info. 



 
33 

 Bij Type systeem staat of je een 32-bits of 64-bits bestu-

ringssysteem hebt. 

 

Downloaden en installeren 

Nu je je Windows versie weet, kun je de juiste versie van Whats-

App op je pc installeren. Hiervoor moet je je smartphone bij de 

hand houden. 

 Ga op je computer in je internetbrowser naar de website 

https://www.whatsapp.com/download/ 

 Klik op de juiste downloadlink of -knop voor jouw Windows 

versie of MacOS. 

 Klik op Opslaan of Bestand opslaan. 

 Ga in Verkenner in het linker vak naar de map Downloads . 

 Dubbelklik op WhatsAppSetup. 

 Klik als dat nodig is op Toch installeren. 

 

Connectie maken met je smartphone 

Je koppelt nu het programma op je pc aan WhatsApp op je 

smartphone. 

Op je smartphone: 

 Open WhatsApp. 

 Op een Android smartphone: Tik op de drie puntjes rechts-

boven (Menu)  

 Op een iPhone: Tik onderin op Instellingen. 

 Tik op WhatsApp Web/Desktop. 

 Geef als dat nodig is toestemming voor de camera.  

Op een iPhone:  

 zet via de instellingen van WhatsApp op je smartphone Ca-

mera aan > ga terug naar WhatsApp (eventueel via Whats-

App linksboven) > tik eventueel nogmaals op WhatsApp 

Web/Desktop.  

Op een Android smartphone:  

 tik op Doorgaan > tik op Toestaan. 

 Richt de achterkant van je smartphone op de QR-code (vak 

met blokjes) op je computerscherm. Als de QR-code er niet 

meer staat: klik op Klik om QR-code te herladen. 

Je WhatsApp account op je smartphone is nu gekoppeld aan het 

WhatsApp programma op je computer. Voortaan kun je nu via 

je pc WhatsApp gebruiken. 
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Een appje sturen vanaf je computer 

WhatsApp op je pc werkt in grote lijnen hetzelfde als op je 

smartphone.  

Als je een appje naar een van je contacten wilt sturen, doe je 

dat zo: 

 Tik links op de gewenste WhatsApp groep. 

 De groep wordt geopend. 

 Tik een bericht in het vak Typ een bericht rechtsonder. Let 

op! Druk niet voortijdig op de Enter toets, anders wordt je 

bericht meteen verstuurd. 

 Als je een emoticon of smiley wilt toevoegen, klik je op het 

pictogram met het lachende gezicht. 

 Klik op de gewenste emoticon. 

 Als je nog meer tekst wilt typen, klik je op X. 

 Als je klaar bent met je bericht, klik je op het pijltje rechts 

naar het tekstvak. 

Het bericht wordt verzonden. 

Je kunt nu eventueel WhatsApp afsluiten door het venster te 

sluiten. Afmelden van WhatsApp kan ook door te klikken op … 

en dan Afmelden. 

 

WhatsApp op je pc starten 

WhatsApp gebruiken op je pc nadat je het eerder hebt afgeslo-

ten, is heel eenvoudig. Je start WhatsApp hetzelfde zoals je alle 

andere programma’s start op je computer. Zorg alleen dat je 

smartphone aan staat en met internet verbonden is. De connec-

tie maken gaat automatisch. 

 

In het volgende hofblad volgt het 2e deel. 
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT 
 

 

 

 

 
 

 

 

4 het leven    Crista Schuurmans 64 33 91 

Activiteitencie  Lucie van de Pas 60 79 21 

Bewegen Moet!! Jeanne van Bergen 64 24 63 

Biljarten Jan van Zon 64 14 00 

Bridge 

Consulent Thuis- 

administratie 

Nico Hes 

 

Vacature 

06 54343249 

 

---- 

Computeren Edward/Ria de Vries 64 37 94 

Fietsen Mien van Asten   64 18 04 

Films Chrit Enckevort 64 21 79 

Fotografie Edward de Vries 64 37 94 

Glas in lood Kees van Haaren 06 12325783  

Gymnastiek Annie Timmermans 21 89 47 

Haak- / breigroep  

en naaiklusjes 

 

Bep van Bohemen 

 

64 14 15 

Helvoirt Uit: vervoer Jan Tielemans 06 27086113 

Hobby-handwerk Mien van de Sande   64 12 72 

Kaarten Sjaantje Traa 

en  Annie Pollaerts      

64 23 89 

64 17 73 

Kienen Anny van de Ven 64 26 06 

Klusjesdienst  Arianne van Oerle   64 11 09 

Lezingen Annemarie van Hoof 64 37 93 

Line-dance Marinus van Iersel 64 27 72 

Luisteren naar 

Klassieke Muziek 

 

Kees van Rijt 

 

60 75 32 

Reizen Lucie van de Pas 60 79 21 

Schilderen Henk van Paassen 64 40 54 

Wandelen Jan Tielemans 06 27086113 
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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 penning-
meester. De contributie bedraagt  € 25,- per jaar. U ontvangt dan maandelijks 
''t hofblad'. Via dit blad en de website (www.55plushelvoirt.nl en www.hel-
voirthuis.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 
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  
 
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Ria de Vries-Algra 
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