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VOORWOORD
Het zijn verwarrende en onzekere tijden. Dit
geldt ook voor onze vereniging. Onze activiteiten zijn al weer enige tijd volkomen stil komen
te liggen. Natuurlijk vallen onze problemen in
het niet in vergelijking met wat er verder in de
maatschappij gebeurt. Het diepst getroffen zijn
natuurlijk diegenen die een familielid door overlijden te betreuren hebben. Ook aan leden van onze vereniging is dit verdriet
niet voorbijgegaan. We wensen de nabestaanden veel sterkte
om het verlies te dragen en beterschap voor diegenen die herstellende zijn van de ziekte.
Hoop doet leven, zegt men. We zijn in deze tijd erg afhankelijk
van de deskundigen. Je kunt geen krant openslaan of de TV
aanzetten, of er is wel een deskundige aan het woord die met
regelmaat weer iets anders beweert dan een collega de vorige
dag. Een ding weten ze allemaal zeker en dat is dat zij het ook
niet zeker weten. Dat is wel eerlijk maar daardoor neemt de
onzekerheid van ons niet af. Het ziet er naar uit dat we daar nog
een tijdje mee moeten leven.
Nu de intelligente 'lock down' wat versoepeld wordt, is onze vereniging ook bezig te bezien welke activiteiten vanaf begin juni
weer kunnen beginnen. Ons bestuurslid Lucie van de Pas, die
onze activiteiten coördineert, geeft verder in deze uitgave van
't hofblad een overzicht van hoe we er voor staan. Zoals u kunt
lezen, kunnen we nog maar bescheiden weer opstarten. Laten
we hopen dat de richtlijnen van de regering op korte termijn wat
ruimer worden en dat meer groepen hun activiteiten weer kunnen opnemen. Ik zei het al. Hoop doet leven.
Veel leesplezier!
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VOORZICHTIGE HERSTART VAN SOMMIGE ACTIVITEITENGROEPEN IN HELVOIRTHUIS VANAF 1 JUNI

Na een lange periode waarin we om verspreiding van het coronavirus te voorkomen alle activiteiten hebben moeten stilleggen, mogen na 1 juni sommige groepen voorzichtig herstarten.
De overheid en het RIVM hebben voor deze herstart wel de nodige regels opgesteld. Daar gaan we ons uiteraard aan houden.
Enkele leden van het bestuur hebben hierover overleg gehad
met Jan van den Boer en Sietske van Iersel om te bekijken
welke groepen kunnen / mogen beginnen. Wat is mogelijk met
inachtneming van de regels.
De groepen die zouden kunnen beginnen zijn allemaal benaderd
en gevraagd hoe zij daarover denken. De begeleiders van de
groepen hebben daarover nagedacht en eventueel met hun
deelnemers overlegd wat men zou willen.
Het resultaat is dat vanaf 1 juni de hobbyclub op dinsdagochtend
en de brei / haakclub op donderdagochtend weer van start gaan,
met in achtneming van de regels.
De volgende groepen vonden het nog te riskant en wilden liever
wachten tot 1 september: de schilderclub, de glas-in-loodclub
en het kienen.
Voor het kienen gold tevens, dat niet alle deelnemers zouden
kunnen meedoen i.v.m. de beperkte ruimte.
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Fotobewerking en computerinloop hebben geen activiteit in juni
en juli. Ook zij willen liever in september de situatie bekijken en
eventueel dan opstarten.
Voor de andere groepen is het voorlopig nog verboden om te
starten omdat de binnensporten niet mogen. Daaronder vallen:
biljart, badminton, line dance, de gym en bewegen moet.
Ook kaarten en bridge is niet mogelijk i.v.m. de 1,5 meter regel.
Georganiseerd wandelen en fietsen kunnen we ook nog niet.
Ook dit weer vanwege de 1,5 meter maatregel.
Voor iedereen die in het HelvoirThuis komt gelden de volgende
regels:
Kom niet wanneer u ziek bent, verkouden, koorts hebt of benauwd bent. Neem uw verantwoordelijkheid naar uzelf en anderen.
Bij binnenkomst moet u zich melden in de huiskamer en is er
een gezondheidscontrole. Er wordt u gevraagd: hebt u koorts –
hoest u – bent u benauwd - zijn uw gezinsleden ziek – houd 1,5
m. afstand en desinfecteer ter plaatse uw handen.
In het HelvoirThuis is er eenrichtingverkeer, zodat u elkaar zo
min mogelijk tegenkomt. Houdt u daaraan.
Men mag de toiletten gebruiken, maar doe dat zoals is aangegeven. Dus hooguit met één persoon tegelijk in de toiletruimte,
ook al zijn daar meerdere toilletten. Zie de voorschriften.
Er is personeel achter de bar, maar u wordt gevraagd uw
drankje te bestellen en zelf af te halen (u wordt niet aan tafel
bediend) en te betalen met pin of contactloos. Contant betalen
kan niet meer.
Als iedereen zich houdt aan genoemde regels dan kan het HelvoirThuis langzaamaan weer de ontmoetingsplaats worden die
het tot half maart was.
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We zijn ons ervan bewust dat de regels per dag kunnen wijzigen
wat de coronamaatregelen betreft.
Hou daarom voor een update onze website en het Helvoirtnet in
de gaten. Ook op de website van de gemeente Haaren onder het
kopje Corona vind je erg veel informatie.
Samen krijgen we corona onder controle!!
Namens het bestuur van V55+,
Lucie van de Pas

De grootste uitdaging is te
ontdekken wat het werkelijk
betekent Mens te zijn.
Luisteren zonder invullen,
aanvaarden zonder oordeel,
helpen zonder vragen en
delen vanuit je Hart.
Wij zijn allen mens.
Omarm een ander
als jezelf….
Patrick Mundus
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INTIEME VREEMDEN
door René Diekstra
Als je opgroeit in een groot gezin, zoals ik, breng je zelden tijd
met je ouders alleen door. Ik heb lang gedacht dat ik daarom
zo weinig wist van de geschiedenis van mijn ouders, van hun
kinder- en jeugdjaren, de belangrijke gebeurtenissen en personen in hun leven, en hun wensen, teleurstellingen en successen.
Ze zijn voor mij op die punten relatief onbekenden gebleven zo
besef ik tot mijn spijt. Inmiddels weet ik uit onderwijs en onderzoek dat de meeste volwassenen weinig weten over de ontwikkeling van kind tot volwassene van hun ouders.
Een van de opdrachten die ik studenten in een cursus Levenslooppsychologie daarom geef is hun ouders afzonderlijk te interviewen over hun leven aan de hand van een daarvoor ontwikkeld interviewschema. Zowel studenten als ouders vinden dat
spannend en zinvol en wijzen het zelden af. Ze bepalen zelf wat
ze vertrouwelijk willen houden en wat gedeeld mag worden.
Vaak krijgen studenten dingen te horen die ze al wisten. Maar
vaak ook worden ze geconfronteerd met informatie die nieuw
voor hen is, aan het denken zet of zelfs schokt.
Een studente: "Ik heb nooit geweten dat mijn moeder een ongewenst kind was en hoe dat haar kinderjaren heeft bepaald".
Een student: "Ik vond het heel verdrietig te horen van mijn
moeder dat haar moeder, mijn oma dus, jarenlang in een psychiatrische inrichting heeft gezeten en daar is gestorven. En hoe
ze nog altijd bang is dat dezelfde stoornis zich bij een van ons
ooit zal voordoen".
Een andere student in zijn interviewverslag: "Ik heb nooit begrepen waarom mijn vader ons nooit aanraakte en vaak zelfs
heel vreemd deed als wij dat bij hem deden. Maar toen hij vertelde hoe dat was gekomen, kon ik het maar al te goed begrijpen.
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Hij was tijdens de oorlog als 14-jarig jongetje betrapt bij een
soort van homoseksueel spelletje met een leeftijdsgenootje. Ze
werden naar het politiebureau gesleept en binnen de kortste keren wist het halve dorp wat er was gebeurd. Een tijdlang werd
hen alles wat goor en lelijk was naar het hoofd geslingerd.
Sindsdien heeft hij nooit meer een jongen, ook niet zijn eigen
zoons, durven aanraken". Hij schreef ook dat het interview iets
positief tussen hem en zijn vader bewerkstelligd had, al kon hij
niet precies zeggen wat dat was. Dat is de ervaring van de
meeste volwassen kinderen die de moeite en tijd nemen om zich
door hun ouders te laten vertellen hoe het in hun leven is gelopen.
Overigens ook omdat er heel veel 'gewonere' en leuke informatie gedeeld wordt. Kijkend naar wat het kan doen in de relatie
(volwassen)kind-ouder ben ik geneigd om iedere volwassene
het interviewschema in handen te drukken en te roepen: "Ga
praten thuis!"
Want wat is er verdrietiger dan je ouders begraven zonder te
weten wie zij waren. Vreselijk eigenlijk als de mensen uit wie jij
bent voortgekomen, grotendeels intieme vreemden voor je zijn
gebleven. Wat veelal ook wil zeggen, grotendeels onbegrepen.
-Natuurlijk is deze column geschreven om (volwassen) kinderen
in gesprek te laten gaan met hun ouders. Wat let ons om onze
kinderen uit te dagen het gesprek met ons aan te gaan?
Op onze website kun je daartoe de bij deze column behorende
vragenlijst downloaden. Je kunt die ook opvragen via
info@55plushelvoirt.nl
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Te zien in de Belevingstuin:
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armeluisorchidee

bergamotplant

duizendblad

kamperfoelie

vlambloem

trompetbloem

VIRTUELE TOUR: ONTDEK VAN GOGH
Van Gogh museum Amsterdam
In deze tijden, waarbij thuisblijven wordt geadviseerd en musea
de deuren sluiten, komt het van Gogh museum met een initiatief
waarbij onze benodigde kunst en cultuur dosis, zelfs vanaf de
bank, op pijl kan worden gehouden.
Verschillende online activiteiten zijn opgezet om jong en oud,
vanuit huis, kennis te laten maken met de wereld van 'van
Gogh'. Ontdek zijn schilderijen door digitaal door het museum
te wandelen. Deze ervaring geeft je de kans om in alle rust de
schilderijen te ontdekken, zonder medebezoekers.
Heeft u alle schilderijen aandachtig bekeken, kom dan meer te
weten over de kunstenaar zelf. Naast kunstenaar was van Gogh
ook schrijver. Lees de vele brieven die Vincent van Gogh naar
zijn broer Theo schreef, en luister vervolgens naar de podcast,
waar Nederlandse schrijvers, acteurs en muzikanten voorlezen
uit deze brieven en uitleggen waarom deze brieven, zelfs vandaag de dag, ze nog zo raakt.
Deze initiatieven zijn te vinden op de site van het van Gogh
museum: https://vangoghmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/zienen-doen/haal-het-museum-in-huis
Noot van de redactie: om deze site te bezoeken kun je ook naar
deze pagina in de digitale versie van 't hofblad op onze website.
Klik daar op de link naar het museum en je bent er meteen!
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OUDERENDISCRIMINATIE NEEMT FORS TOE DOOR CORONA
'Dor hout', 'kwetsbare ouderen', een '60-min economie'. Er klinken steeds meer ongelukkige, ongeduldige geluiden uit alle hoeken van de samenleving. Misschien te begrijpen, want veel mensen zijn de maatregelen rondom het coronavirus onderhand wel
moe. Maar oudere mensen dreigen daar de dupe van te worden.
D66 wil ouderen in Amsterdam weigeren uit de horeca, zodat
een 1,5 meter-regel niet nodig is. Een monteur van Liander wil
liever niet op bezoek bij 70-plussers, tandartsen schrappen 70plussers van hun afsprakenlijsten en op de intensive care willen
sommige artsen liever geen ouderen die een levensreddende
plek kunnen 'bezetten'. Ook wil columniste Marianne Zwagerman dat ouderen hun levens niet 'onnodig oprekken' en ze
noemt hen en passant 'dor hout' in haar column.
Schokkende suggesties
De lijst met schokkende suggesties groeit maar door. Onterecht,
zo betogen ouderenbonden als KBO-PCOB, want de groep is ontzettend gevarieerd, en draagt nog altijd veel bij aan de samenleving. Zij willen liever dat er echt gekeken wordt naar de lichamelijke conditie, en dat er niet langer zo generaliserend wordt
gesproken over 'ouderen' die de rest van de samenleving een
blok aan het been zouden zijn.
En de ouderen zelf? Die bellen al sinds het begin van de crisis
bezorgd naar speciale telefoonlijnen om te praten over uitsluiting. Samen met Omroep Max en voorman Gert-Jan Segers
van de ChristenUnie bracht KBO-PCOB een manifest uit. Ouderen willen meedoen, ook in de 'nieuwe' samenleving.
Ze willen ook 'n rol in het vormgeven daarvan. Niemand afschrijven en niemand voortrekken, is het devies.
Meer waarschuwende geluiden
Het Nationaal Ouderenfonds wil ook dat er iets verandert en
vindt dat iedereen in vrijheid oud mag worden. Het voorstel van
D66 discrimineert en zet een kwart van de Nederlanders aan de
kant, zo meent directeur Corina Gielbert.
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'Bizar.' noemt ze het. Artikel 1 van de Grondwet verbiedt immers ongelijke behandeling. 'Je mag groepen voorrang geven,
maar je mag nooit ouderen uitsluiten van ons maatschappelijk
verkeer', aldus burgemeester Halsema van Amsterdam.
Maar de kritiek van Gielbert blijft niet tot D66 beperkt. 'Premier
Rutte, koning Willem Alexander, te vaak gebruiken zij en anderen het woord 'zwak' als synoniem voor ouderen. Daarmee serveren zij een groot deel van onze samenleving direct af. Kwetsbaarheid wordt een stigma. Hoewel sommige ouderen inderdaad
in isolement leven, geldt dat lang niet voor iedereen in die leeftijdsgroep. Er zijn 3,3 miljoen mensen in de leeftijd 65-plus in
Nederland. Die groep is enorm gevarieerd en bestaat uit werkenden, mantelzorgers, vrijwilligers, gepensioneerden en een
relatief kleine groep zorgafhankelijken. De meerderheid is zelfstandig, verkeert in goede gezondheid en voelt zich vitaal. 'De
laatste weken lijkt het alsof er nog maar één groep is: de zieke
en zwakke ouderen. Maar zelfs binnen de groep 70- plussers
heb je diverse generaties.' zegt Gielbert.
Iedereen moet kunnen kiezen
70-plussers hebben evenveel recht als jongere Nederlanders om
hun eigen levens in te richten tijdens crisistijd. Toch krijgen ouderen vaak kritiek van jongeren als ze zich buiten de deur begeven, zo meldt het Ouderenfonds.
Het fonds heeft ook een eigen telefoonlijn en praat wekelijks
met een panel van zo'n 2.000 55-plussers over hun ervaringen.
Het negatieve stempel valt hen zwaar. Het woord 'kwetsbaar' of
'zwak' roept beelden op van zielige mensen die niets meer kunnen. Maar sommigen senioren lopen gewoon halve marathons!
'Het kabinet zou beter aan moeten geven dat wie zich goed voelt
bijvoorbeeld best wel op bezoek kan gaan. Er is geen reden dat
vitale ouderen zich zouden moeten afzonderen.' besluit Gielbert.
Bron: Trouw
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Koekjes
Zo maar een grappig waargebeurd verhaaltje
Een vrouw stond te wachten op het
vliegveld. Ze kocht een boek en
een zak met koekjes. En ze vond
een plek om rustig te gaan zitten.
Ze begon met lezen en het boek
greep haar aandacht. Naast haar
kwam een stevige man zitten. De
man pakte een koekje uit de zak,
die tussen hen in lag. De vrouw
probeerde dit te negeren om een
scène te vermijden.
Dus nam ze zelf ook nog menig koekje. En de man naast haar,
de koekjesdief, bleef ook lekker door eten. De vrouw raakte geirriteerd. Ze dacht: 'het is dat ik zo'n aardig persoon ben, anders
zou ik hem eens goed de les leren…'
Met elk koekje dat ze at, nam de man ook een koekje. Toen er
uiteindelijk nog één koekje over was, pakte de man het koekje
en brak het in twee stukjes. Hij bood haar de ene helft en at zelf
de andere helft op. De vrouw werd nijdig. 'Ahh, wat is hij onbeleefd, ongelofelijk. Hij toont niet eens een klein teken van dankbaarheid…'
De vrouw zuchtte uiteindelijk van opluchting toen haar vlucht
werd omgeroepen. Ze stond zonder blikken of blozen op en liep
snel weg.
Eenmaal in het vliegtuig ging de vrouw zitten in haar stoel. Ze
pakte haar boek en wat vond ze in haar tas… haar eigen zak met
koekjes. Vol verdriet realiseerde ze zich: 'Ohh, het was te laat
voor excuses. Ze was zelf de dief geweest. En nog wel een hele
ondankbare ook…'
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ZÓ HERKEN JE DE EIKENPROCESSIERUPS
Eikenprocessierups… of toch de plakker?
De eikenprocessierupsen gaan
weer aan de wandel en dus is het
oppassen geblazen als je buiten
bent. De eikenprocessierups is
bovendien niet de enige met irriterende haren: ook in de duinen
kun je tegen een nest vervelende
beestjes aanlopen.
Vanwege de sterk toegenomen overlast van de eikenprocessierups zetten veel Nederlandse gemeenten in op vroege – en liefst
natuurlijke – bestrijding. Voor een langdurig effect van de maatregelen is echter wel een lange adem nodig. We kunnen dus
maar beter weten waar we op moeten letten.
Eikenprocessierups… of toch de plakker?
De eikenprocessierups wordt nog wel eens verward met de minder vervelende plakker. Ook de plakker leeft op eiken, maar
daarmee hebben we ook meteen de meest in het oog springende
gelijkenis te pakken. De plakker heeft blauwe en roestbruine
bultjes met lange haren die hooguit wat lichte irritatie opleveren. En raak je de plakker niet aan, dan doet hij jou ook helemaal niets.
Kenmerken eikenprocessierups
Nee, dan de eikenprocessierups, met z’n akelige brandharen.
Hieraan herken je de eikenprocessierups:

Hij leeft op eiken;

Hij laat zich voornamelijk eind mei, juni, juli en augustus
zien;
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Hij vervelt en verpopt in witte, harige, gesponnen nesten
die als bollen in de eik hangen – vaak in de oksels van de
takken;
Hij en zijn vrienden lopen in processie: in kolonne achter
elkaar dus;
Hij heeft gele vlekken op de rug, met daarop lange witte
haren;
En hij heeft minuscuul kleine brandharen die met het blote
oog niet eens te zien zijn.

Met die minuscuul kleine brandharen veroorzaakt de eikenprocessierups dus behoorlijk wat overlast: van jeuk, bultjes en
blaasjes tot – in minder vaak voorkomende gevallen – braken
en duizeligheid. Ook (huis)dieren kunnen veel last hebben van
de brandharen van de eikenprocessierups. Verlaten nesten van
de eikenprocessierups kunnen jaren later nog steeds voor overlast zorgen.

GELUK
Hij zocht het geluk, het grote 'het'
hij zocht, maar vond het niet
en vele malen stond hij met een kluitje in het riet
hij zocht het geluk in het riet
hij zocht het geluk in het dal, aan de top
maar werd het zoeken moe
pas toen hij zei: ik geef het op
toen kwam het naar hem toe.
Toon Hermans
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HET EFFECT VAN MUZIEK OP SENIOREN

Luisteren naar muziek op oudere leeftijd schijnt alleen maar positieve effecten te hebben. Het luisteren naar muziek stimuleert
het brein. Niet alleen luisteren naar muziek heeft een positief
effect op het brein. Het zelf maken van muziek, zorgt er voor
dat het brein scherp blijft. Het brein wordt aan het werk gezet.
Wat is het effect van muziek op senioren?
Invloed van muziek
Muziek heeft een grote invloed op ons, niet alleen op ons brein.
Ook op ons gedrag, ons humeur, hoe we ons voelen. Muziek
raakt ons op een dusdanige manier, dat het emoties oproept.
Dit kunnen emoties zijn uit vroeger tijden. Teruggaan in de tijd,
herinneringen ophalen. Door naar bepaalde muziek te luisteren,
kun je jezelf naar een bepaalde stemming toe brengen. Je wilt
bijvoorbeeld je ontspannen, dan weet je, als ik naar een bepaald
soort muziek luister, krijg ik rust. Je voelt je weemoedig, laat ik
maar een muziekje opzetten, dan gaat dat weemoedige gevoel
vanzelf weg. De invloed van muziek is groot, we kunnen hiermee onze gemoedstoestand sturen. Muziek komt binnen door
de gehoorgang, verspreid zich daarna door het gehele brein
heen en raakt verschillende breingebieden aan, als geheugen,
motoriek en taal. Naar muziek luisteren, kan ons blij maken,
rust geven, maar het kan ons ook verdriet geven. Als herinneringen naar boven komen die ons laten voelen dat het gemis
van een dierbare, toch best wel zwaar weegt. Het zelf maken
van muziek schijnt nog een krachtiger effect te hebben.
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Invloed zelf muziek maken op de hersenen
Door een muziekinstrument te gaan bespelen, zet je het brein
heel actief aan het werk. Het leren bespelen van een muziekinstrument vergt jaren van oefening. Het komt de cognitieve vaardigheden ten goede. Je moet het instrument bespelen en je eigen maken, het verwerken, het opslaan en daarna gaan toepassen. Het brein moet hiervoor allerlei verbindingen aangaan, die
er voor zorgen dat het brein actiever wordt. Het wordt aan het
werk gezet. Het is dus niet eens zo gek op je oude dag te besluiten een muziekinstrument te gaan bespelen. Niet alleen een
instrument bespelen, ook luisteren naar muziek heeft op de hersenen een stimulerende werking. Het zet het brein aan de slag.
Volgens de Hersenstichting helpt luisteren naar muziek bij dementie.
Positieve effecten van muziek
Naast het brein, dat positieve effecten ervaart, zijn nog meer
effecten op te noemen. Het verlaagt stress. Het verlaagt de
bloeddruk. Het zorgt voor ontspanning. Het haalt fijne herinneringen naar boven. Het luisteren naar muziek wordt ook ingezet
als er sprake is van slapeloosheid of een depressie.
Samen gezellige muziek maken
Redenen te over om er eens over na te denken. Om eens te
kijken of er bij u in de buurt misschien een muziekclub is waar
je samen gezellig muziek kunt maken of luisteren. Zo kom je
ook weer onder de mensen en kan het een gevoel van eenzaamheid tegengaan. Zo sla je twee vliegen in één klap. Het effect
van muziek op senioren is groot en kent alleen positieve effecten. Uiteraard kun je ook thuis van muziek genieten.
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Muziek bij dementie
Bij dementie vergeet je steeds meer, totdat eigenlijk alles is
vergeten. Muziek is een van de laatste dingen, die uit het brein
vertrekt. Als een dementerende naar muziek luistert, worden
emoties aangeraakt en komen naar boven. Zo kan op een bepaalde manier contact ontstaan, wat zowel voor de dementerende als een dierbare heel waardevol kan zijn.
Zo blijkt dat het luisteren naar muziek alleen voordelen kent en
het effect groot is op senioren.

De nachtegalen
Ik heb van 't leven vrijwel
niets verwacht,
't Geluk is nu eenmaal niet
te achterhalen.
Wat geeft het? – In de koude
voorjaarsnacht
zingen de onsterflijke
nachtegalen
Jacques Bloem
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TUINGEDACHTEN
Speelgelegenheden op de
boerderij brengt ook de volgende situaties terug in mijn
gedachten.
Tijdens 'de hooibouw', dat is
de tijd dat het hooi geoogst
werd, was er veel handwerk
voor de grote mensen (ik was
een van de jongere kinderen),
waaronder het (losse) hooi op
de wagen laden. Bovenop de wagen, op het steeds hoger wordende hooi was een zo genaamde voerlegger, die de dotten hooi
zo rangschikte dat het erop bleef. Als de vracht hoog genoeg
was, ging er een paal overheen, die strak aangebonden het hooi
vast op de wagen duwde. Tijdens het laden sleepte de paal achter de wagen aan, die steeds een stukje verder getrokken werd
door het paard. Als kleine kinderen was het een vermaak om op
de paal te gaan zitten en zo mee te 'rijden'. Dat viel niet mee,
want de wagen en de paal kwamen niet langzaam op gang, maar
dat ging met een ruk en dan was je altijd te laat om je goed vast
te houden, bovendien gaf zo'n paal geen houvast. Eraf rollen
was dus het gevolg en lachen natuurlijk, vooral als er iemand
achter je zat en door jouw onhandigheid er ook af kukelde. En
dan naar huis (zevenhonderd meter over een half verhard pad),
bovenop de wagen, dat leek toen héél hoog. Niet op de paal
zitten! Want als die zou breken door het geschommel van de
wagen, zou je gelanceerd worden. Daar was mijn vader zeer
resoluut in. Thuis aangekomen werd je door de groten van de
wagen af geholpen en had je weer een spannend avontuur meegemaakt. De groten hadden voor op 'de bok' gezeten, of waren
met de fiets. Hoewel 'de bok' wel een groot woord was voor het
minieme kleine plaatsje dat er nog was voor de harde werkers,
want er moest natuurlijk zoveel mogelijk hooi op de wagen.
Jan van Bohemen.
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8 TIPS OM LANGER TE DOEN
MET DE ACCU VAN UW E-BIKE
Is de accu van uw e-bike te snel leeg? Wij geven u een aantal
tips waarmee u langer met uw accu kunt doen.
Fietsen mag, maar het is belangrijk om ook daarbij de RIVM
richtlijnen te volgen. Houd dus voldoende afstand, bij milde
klachten blijft u thuis, hoest en nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten gooi die daarna weg,
was regelmatig uw handen. Probeer uw fietsroute goed te plannen en drukte zoveel mogelijk te vermijden.
1. Slimmer schakelen
Hoe sneller u trapt, hoe verder u komt. Een e-bikemotor werkt
het meest efficiënt als u trapt met 70 tot 80 omwentelingen per
minuut. Maakt u minder trapbewegingen, dan gaat er veel energie verloren. Schakel daarom op tijd naar een lagere versnelling,
zodat u een vlot ritme kunt vasthouden.
2. Minder ondersteuning
Met de hoogste ondersteuning trapt u het lichtst. Het nadeel is
dat u met deze ondersteuning de meeste energie verbruikt. Kies
daarom een lagere ondersteuning als de route eenvoudiger is,
of als u wind mee heeft.
3. Goed onderhoud
Hoe minder weerstand, hoe verder u komt met de accu. Te
zachte banden hebben een grotere aanraking met de grond en
dat levert meer weerstand op. Met goed opgepompte banden,
een geoliede, goed onderhouden ketting en schone tandwielen
heeft u de laagste weerstand en komt u het verst.
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4. Doorfietsen
Stoppen en weer optrekken kost veel energie. Probeer daarom
zoveel mogelijk door te fietsen. Als dat niet kan, is het beter om
even wat langzamer te fietsen en terug te schakelen dan helemaal tot stilstand te komen. Kijk dus ver vooruit om te voorkomen dat u plotseling moet stoppen. Trek altijd op in een lage
versnelling.
5. De juiste weg
De kortste route is niet altijd de meest zuinige. Door bochten,
verkeerslichten en hellingen te vermijden, vergroot u het bereik
van de e-bike, zelfs als die route iets langer is. Vermijd onverharde paden. Een goed geasfalteerde weg geeft minder weerstand en dat spaart energie.
6. Laad de accu op
Zorg dat de accu bij vertrek volledig opgeladen is en neem de
oplader mee. Dan kunt u onderweg tijdens een pauze de accu
opladen als dat nodig is. U kunt ook een opgeladen tweede accu
meenemen.
7. Weinig gewicht
Probeer het totale gewicht zo laag mogelijk te houden. Neem op
een tochtje niet meer mee dan wat u onderweg nodig heeft. Hoe
minder gewicht, hoe groter het bereik.
8. Weerbericht

Hoeveel wind staat er? En uit welke richting
komt de wind? Bij flinke tegenwind moet de
motor harder werken en dat heeft veel invloed op het bereik. Het is verstandig om
daar rekening mee te houden en als het kan
een weg te kiezen met meer beschutting. Of
bij wind mee de ondersteuning uit te zetten. Bij lage temperaturen is het bereik ook minder.

19

MUGGEN: ZO HOUD JE ZE OP AFSTAND
Tijdens en na de zomer is het goed toeven. Maar
helaas komen dan ook de muggen tevoorschijn.
Negen tips om dat kleine maar oh zo bloeddorstige beestje de voet dwars te zetten.
Negen tips tegen muggen
1. Allereerst: loop huis en tuin na op plekken waarin stilstaand
water staat: bloempotten, emmers, vogeldrinkbakken, dakgoten, de overstortput, de gootsteenafvoer – noem maar op. Gooi
het water weg en zorg ervoor dat er niet opnieuw water in kan
gaan staan, want stilstaand water vormt de perfecte kraamkamer voor de mug. Voor de regenton geldt dat je het water niet
weg hoeft te gooien, maar je moet de regenton wel goed afdekken.
2. Heb je een vijver in je tuin, zorg er dan voor dat die voldoende
planten bevat. Een rijke vijver is aantrekkelijk voor kikkers, salamanders en libellenlarven en dat zijn de natuurlijke vijanden
van de mug.
3. Plaats raam- en deurhorren om muggen buiten de deur te
houden.
4. Koop een klamboe of muskietennet en zorg ervoor dat die
goed rond je bed sluit zodat er geen mug meer doorheen kan.
Een geïmpregneerde klamboe is in ons land niet nodig.
5. Een ventilator op de hoogste stand helpt vooral omdat de
mug niet tegen de sterke luchtstroom kan en wegwaait.
6. Sprays en smeersels met DEET zijn een bekende remedie tegen de mug. In Nederland bevatten middelen met DEET-concentraties tot 50 procent, in tropische oorden vind je nog hogere
concentraties. DEET is niet helemaal onschadelijk: het kan de
slijmvliezen irriteren en mensen met astma of COPD reageren
er vaak gevoelig op.
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Daarnaast wordt DEET afgeraden voor zwangere vrouwen, kinderen tot zes jaar en mensen die allergisch reageren op de stof.
DEET werkt uitsluitend op de plekken die je ermee insmeert;
smeer je alleen je armen in, dan biedt dat dus geen bescherming
voor bijvoorbeeld je hals.
7. Een minder schadelijk alternatief voor DEET zijn de middelen
met PMD als werkzame stof. PMD is een stof uit de citroeneucalyptus en kent zowel een synthetische als een natuurlijke variant. Natuurlijke PMD zit bijvoorbeeld in biologische antimuggensprays.
8. Etherische oliën van kruidnagel, lavendel, pepermunt, citronella of citroeneucalyptus kunnen muggen op afstand houden.
9. De vliegenmepper werkt altijd en daarbij is de elektrische
vliegenmepper efficiënter dan de klassieke mepper: je verplaatst er namelijk minder lucht mee waardoor je eerder raak
mept.
Muggen houden juist niet van licht
Tot slot: nee, muggen komen dus níet op licht af. Sterker nog:
ze houden helemaal niet zo van licht, omdat ze zich in het licht
minder goed kunnen oriënteren. Waar ze dan wel op af komen?
Op koolstofdioxide – adem – en op lichaamsgeur. Douchen voor
het slapen gaan heeft overigens weinig zin: na een uur is je
lichaamsgeur alweer aantrekkelijk genoeg voor de mug.
Muggenradar
Wil je weten wat je de komende dagen aan muggenactiviteit kunt verwachten? Op de website
van Buienradar.nl vind je tegenwoordig de Muggenradar, mét kaart en de muggenverwachting
voor de komende vijf dagen.
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BOEKBESCHRIJVING 'LEERSCHOOL'
TARA WESTOVER

DOOR

Tara Westover groeit op in een streng mormoons gezin. Al op jonge leeftijd moeten Tara
en haar zes broers en zussen risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren
een heftruck te besturen en verzamelen schroot
op het erf om in het onderhoud van de familie
te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de gemeenschap
dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar naar een dokter
te brengen na een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer
haar broer gewelddadig wordt. Tara slaagt er echter in zichzelf
wiskunde en grammatica bij te brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar begint haar weg tot
zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar gebrek
aan kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar ook tot de
pijnlijke conclusie moet komen dat een breuk met haar familie
onvermijdelijk is.
De schrijfster Tara Westover
Tara Westover (27-29 september 1986 Clifton, Idaho) essayist
en historicus.
Westover was de jongste van zeven kinderen. Haar ouders volgden een levensstijl van 'overlevers' en waren achterdochtig ten
aanzien van artsen, ziekenhuizen, openbare scholen, en de federale overheid. Als gevolg daarvan werd Westover thuis geboren, thuis verzorgd door een vroedvrouw, bezocht zij nooit een
arts of verpleegkundige, en kreeg pas op haar negende een geboorteakte. Haar vaders ideologie verbood alle medisch ingrijpen, wat betekende dat Westover en haar broers en zussen niet
werden meegenomen naar een arts, zelfs niet voor ernstige verwondingen opgelopen bij auto-ongelukken en tijdens het werken in de schroothoop van hun vader.
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In plaats daarvan werden de kinderen thuis behandeld door hun
moeder die methoden van alternatieve genezing had bestudeerd.
Net als haar broers en zussen, kreeg Westover thuisonderwijs.
Een oudere broeder leerde haar lezen en de Schriften van 'De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen',
waartoe haar gezin behoorde, te bestuderen.
Als tiener kocht Westover schoolboeken en studeerde zelfstandig om het ACT-examen te halen en ze kreeg toegang tot de
Brigham Young University, ondanks het feit dat ze geen diploma
van de middelbare school had. Na een moeilijk eerste jaar,
waarin Westover worstelde om zich aan te passen aan de academische wereld en de reguliere samenleving, begon ze zich aan
te passen en studeerde in 2008 cum laude af. Vervolgens behaalde ze een Master aan de Universiteit van Cambridge en was
een deeltijd student aan de Harvard University in 2010. Ze
keerde terug naar Cambridge, waar ze in 2014 promoveerde in
de intellectuele geschiedenis. Haar proefschrift is getiteld 'The
Family, Morality and Social Science in Anglo-American Cooperative Thought, 1813-1890'.
Hoe ongewoon haar opvoeding ook was, Tara Westover bleef
lang loyaal aan haar ouders.
In haar bijzondere debuut 'Leerschool' beschrijft ze hoe het toch
tot een breuk kwam en hoe pijnlijk de weg er naar toe was.
Met haar memoires 'Leerschool' (2018) debuteerde ze op de
Bestsellerlijst van the New York Times en was finalist voor een
aantal nationale prijzen, waaronder de LA Times Book Prize, PEN
America's Jean Stein Book Award, en twee prijzen van de National Book Critics Circle Award.
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The New York Times noemde 'Leerschool' een van de 10 Beste Boeken
van 2018.

Tara Westover

Steeds vaker vinden we in onze mailbox verdachte e-mails. Afkomstig van de Bank, van de Belastingdienst, van het CJIB en
allerlei andere bedrijven.
Vaak lijken ze bedrieglijk echt.
Het is dus zaak alert te blijven. Een handig hulpmiddel hierbij
is de website van de Fraudehelpdesk.
(https://www.fraudehelpdesk.nl/)
Bent u onzeker over de echtheid van een e-mail, raadpleeg altijd
eerst deze website. Zij kennen bijna alle verdachte zaken.
Maar altijd geldt, bij twijfel, open de e-mail niet en verwijder het
uit uw inbox.
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EEN GLAS WATER
Stress loslaten. Een kort, inspirerend verhaal over het omgaan
met stress.
Een leraar psychologie loopt rond in het klaslokaal en
vertelt over het omgaan met stress. De leraar heeft
een glas water in zijn hand. Alle leerlingen verwachten de vraag of het glas halfvol of halfleeg is. In plaats
daarvan vraagt de leraar met een glimlach op zijn gezicht: 'Hoe zwaar is dit glas?'
De leerlingen geven antwoorden variërend van 25
gram tot 200 gram.
De leraar antwoordt: 'Het absolute gewicht doet er niet toe. De
zwaarte hangt vooral af van hoe lang ik het vasthoud. Als ik het
een minuut vasthoud, is het geen enkel probleem. Na een uur
krijg ik pijn in mijn arm. En als ik het glas de hele dag vasthoud,
zal mijn arm gevoelloos worden en verlammingsverschijnselen
vertonen. Hoe langer ik het vasthoud, hoe zwaarder het wordt.'
De leraar vervolgde: 'Stress en zorgen zijn als dat glas water.
Er even aan denken is geen probleem. Als ik er langer aan denk,
zal het me pijn gaan doen. Als ik er de hele dag aan denk, zal
het me verlammen. Ik zal tot niets meer in staat zijn.'
Het is belangrijk om stress en zorgen los te laten. Zo vroeg als
je kunt. Accepteer je situatie en richt je aandacht op wat je wel
kunt doen. Vergeet niet om het glas water op tijd neer te zetten.
Internet: Mark Verhees

Als je kunt spreken kan je zingen, als je kunt lopen kan je dansen!
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PITTIGE VLEESSCHOTEL
Ingrediënten
500 gram kipfilet of varkensfilet
8 eetlepels azijn
8 eetlepels tomatenketchup
8 eetlepels ketjap manis
1 theelepel sambal oelek
1 theelepel sambal manis
1 theelepel sambal brandal
2 eetlepels olie
2 eetlepels pindakaas
1 zakje nasikruiden
250 gram champignons
2 uien
scheutje room (kan ook met soyaroom)
500 gram rijst
Bereiding
Snij het vlees in stukjes.
Roer de tomatenketchup, azijn, ketjap en alle sambal door elkaar.
Voeg de gewelde nasikruiden en het vlees toe.
Laat dit afgedekt ongeveer 6 uur in de koelkast staan. Wel af
en toe omscheppen.
Snij de uien klein.
Verhit de olie en fruit de uien.
Voeg het vleesmengsel toe.
Bak dit al omscheppend bruin. Wel omscheppen anders brand
het snel aan.
Zet het vuur laag en laat dit afgedekt ongeveer een half uur
sudderen.
Voeg de schijfjes champignons toe en laat dit nog 15 minuten
sudderen.
Roer voor het opdienen de room en pindakaas erdoor.
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E-BOOKS OP DE IPAD ZETTEN
Zet e-books op de iPad en lees waar en wanneer u dat wilt uw
favoriete boeken.
U hebt een e-book gedownload. Maar hoe kunt u dit nu lezen?
Apple heeft hier een app voor: 'Boeken' (Engels: Books). In deze
app plaatst u e-books die u eerst hebt gedownload. Maar een ebook downloaden en lezen kan ook via andere apps. In dit artikel
geven we uitleg over verschillende opties.
Eigen e-books op de iPad zetten
De app 'Boeken' is te downloaden via de App 'Store'. Hebt u een
e-book gedownload met het bestandsformaat .pdf of .epub? Dan
kan dit eenvoudig op de iPad worden gezet. De meeste e-books
hebben dit bestandsformaat.
Zet zo een e-book in de app Boeken op de iPad:

E-mail het bestand naar uzelf, op een e-mailadres dat u ontvangt op de iPad. Dit kan het handigst vanaf een pc of een
laptop.

Stuur het boekbestand mee als bijlage bij de mail.

Pak nu de iPad en open de mail.

Tik op 'Tik voor download' om het bestand te downloaden.
Het bestand wordt gedownload.

Tik op het bestand.

Een venster verschijnt. Blader in de bovenste rij naar
rechts.

Tik op 'Kopieer naar Boeken'.
De app 'Boeken' opent. Het nieuwe boek opent direct en u kunt
beginnen met lezen. Het boek is voortaan te vinden in het gedeelte 'Bibliotheek' van de app 'Boeken'.
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azuur
bruin
ecru
kobalt
paars
taupe
zilver
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beige
camel
geel
mokka
rood
violet
zwart

blauw
cognac
grijs
opaal
roze
wit

brons
cyaan
groen
oranje
sepia
zalm

DEEL 2
Foto’s en video’s versturen
Net als met WhatsApp op je smartphone kun je ook met WhatsApp op je pc foto’s en video’s versturen. Dat is handig als je
bijvoorbeeld foto’s en video’s bewerkt hebt op je computer. Je
hoeft ze dan niet eerst weer terug te zetten op je smartphone
om ze te kunnen versturen.
Als je foto’s en video’s verstuurt, controleer wel even of je
smartphone werkt via Wifi en niet 3G/4G. Anders gaat het ten
koste van je bel- en internetbundel.
Als je bijvoorbeeld een foto wilt versturen bij een bericht:

Klik op de gewenste groep.

Typ eventueel een bericht in het tekstvak beneden.

Klik op paperclipje rechtsboven.
Je kunt nu kiezen uit verschillende bijlagen voor je bericht:
Foto’s en video’s: foto- en videobestanden
Camera: directe opname met je webcam
Document: documentbestanden zoals een Word-document
Contact: een contact uit je lijst met contactpersonen die je wilt
delen

Klik op het bovenste pictogram Foto’s en video’s.

Ga naar de map met de foto’s.

Klik op de foto. Meerdere foto’s tegelijk selecteer je door de
Ctrl-toets ingedrukt te houden en dan op de gewenste foto’s
te klikken.

Klik op Openen.
Je ziet een voorbeeld van de foto(’s). Eventueel pas je het onderschrift aan of voeg je er een toe. Onderin staan de miniaturen
van de foto’s. Om een andere foto een onderschrift mee te geven klik je op de bijbehorende miniatuur.
Als je een bepaalde foto toch liever niet wilt versturen, hou je
de muispijl op de miniatuur en klikt op het kruisje. Met Bestand
toevoegen kun je nog meer foto’s of video’s meesturen.
Als je klaar bent om je bericht met foto(‘s) te versturen:

Klik op de groene knop met de pijl.
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Werken met berichten
Berichten sturen met WhatsApp op de pc heeft het voordeel dat
je je muis kan gebruiken. Dat maakt de bediening vaak makkelijker dan met een vinger op het kleine scherm van een
smartphone. Dat merk je bijvoorbeeld als je iets met de berichten in een groep wilt doen.
De opties voor een geplaatst bericht in een groep zie je zo:

Hou de muispijl op het bericht.

Klik op het pijltje omlaag rechtsboven in het bericht.
Je ziet een berichtmenu met verschillende opties.
Direct reageren op een bericht
Je kunt via het berichtmenu onder andere direct reageren op
een specifiek bericht. Dat is handig als er allerlei berichten in de
groep zijn geplaatst. In het bijzonder door verschillende mensen. Je kunt dan wel gewoon een bericht plaatsen, maar het is
dan niet altijd duidelijk waarop je reageert. Direct op het bericht
reageren maakt dat wel duidelijk:

Klik in het berichtmenu op Beantwoorden.

Typ je bericht.

Klik op de pijl rechts naast het tekstvak.
Het bericht wordt geplaatst en daarbij zie je op welk bericht dit
een reactie is.
Een bericht verwijderen
Soms wil je een bericht dat je eerder hebt geplaatst, liever weghalen. Dat is geen probleem:

Hou de muispijl op het bericht.

Klik op het pijltje omlaag rechtsboven in het bericht.

Klik in het berichtmenu op Bericht verwijderen.
Geef aan of je het bericht alleen wilt verwijderen voor jezelf of
voor iedereen. Dat laatste kan alleen als je zelf het bericht hebt
geplaatst.
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT
4 het leven
Activiteitencie
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Consulent Thuisadministratie
Computeren
Fietsen
Films
Fotografie
Glas in lood
Gymnastiek
Haak- / breigroep
en naaiklusjes
Helvoirt Uit: vervoer
Hobby-handwerk
Kaarten
Kienen
Klusjesdienst
Lezingen
Line-dance
Luisteren naar
Klassieke Muziek
Reizen
Schilderen
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
Chrit Enckevort
Edward de Vries
Kees van Haaren
Annie Timmermans

---64 37 94
64 18 04
64 21 79
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
Annemarie van Hoof
Marinus van Iersel

64
06
64
64
64
64
64
64
64

14 15
27086113
12 72
23 89
17 73
26 06
11 09
37 93
27 72

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

60
60
64
06

75 32
79 21
40 54
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
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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Vereniging 55+ Helvoirt

Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
Telefoon: 0411- 202010

