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VOORWOORD 
 

Zou dit dan echt het voorlaatste voorwoord 

in het corona tijdperk zijn? We hopen het 

van harte! Om te beginnen zou het bete-
kenen dat alle activiteiten van onze vereni-

ging weer kunnen worden opgestart, maar 

daarnaast zou het vooral ook betekenen 

dat er weer meer informatie over het reilen en zeilen binnen 
onze vereniging te lezen is.  

Natuurlijk stonden we de afgelopen maanden voor de keuze om 

ofwel een heel dunne editie van 't hofblad te maken, ofwel – 

vooral dankzij internet – mogelijk interessante artikeltjes te pu-

bliceren. We kozen nadrukkelijk voor het laatste, simpelweg 
omdat 't  hofblad, naast de wellicht ook bekeken website (?), de 

enige mogelijkheid leek om toch contact te houden met onze 

leden. 

 
We hopen van harte dat jullie die keuze hebben kunnen waar-

deren en – het moet gezegd – af en toe hoorden we wel dat 't 

hofblad ook in deze periode goed gelezen werd.  

Maar is het een idee om de komende editie niet via internetar-
tikelen te vullen, maar juist vanuit onze vereniging? We dagen 

jullie daartoe graag uit! Laat ons voor 24 juli weten welk gedicht 

of welk verhaal jou echt getroffen heeft de afgelopen maanden. 

Of schrijf iets over de bezigheid, de leuke hobby of wat ook dat 

jou in deze periode op de been heeft gehouden. En laat ons 
vooral ook weten wat je het meest gemist hebt, dan wel waar 

je nu het meeste naar uitkijkt. En is het schrijven van een eigen 

verhaaltje soms wat lastig, we komen je graag daarbij helpen. 

 
We hopen op veel reacties, waardoor 't hofblad dan weer hele-

maal van, voor en door onze leden zal zijn! 

 

Veel leesplezier 
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GEZOCHT!! 
 

Wie heeft er tijd om een gezellige groep mensen te ondersteu-

nen? 

 

Wij zijn op zoek naar mensen die zich een hele of een halve dag 
in de week in willen zetten voor een groep inwoners van Hel-

voirt, Haaren en Esch die bij elkaar komen om gezellige activi-

teiten te ondernemen. 

Deze groep kan blijven bestaan dankzij de hulp van enthousi-
aste vrijwilligers. Maar we zoeken er meer. Samen met de vrij-

willigers en de professionele coördinator bepalen de mensen zelf 

wat ze op hun speciale dag willen doen. Denk aan wandelen in 

het dorp, bewegingsactiviteiten, muziek maken, een bezoek aan 
de heemkundekring, ergens koffiedrinken, een uitje naar een 

museum, een kerstshow bezoeken of bloemschikken. Het gaat 

om maandag, dinsdag of woensdag. 

 

Klinkt dat goed?  
 

Wil je meer informatie neem dan contact op met  
Esther Schellekens  06-30042286 of   

Petra v.d. Pas  06-8244219 
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PRATEN OVER HET LEVENSEINDE IS VAN GROOT BELANG 

VOOR SENIOREN 
 

Negen op de tien senioren denken regelmatig na over het eigen 

levenseinde en driekwart praat er ook met anderen over. Een 
heldere geest tot het einde toe en het leven in dankbaarheid 

afsluiten, dat is wat het merendeel van de senioren zichzelf toe-

wenst. Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder 1300 

senioren. De belangrijkste aanleiding om over het levenseinde 
na te denken, is het ouder worden zélf, gevolgd door een sterf-

geval in de nabije omgeving. 

 

Meer dan acht op de tien senioren hebben weleens nagedacht 
over een wilsverklaring en de helft daarvan heeft er daadwer-

kelijk ook een. De onderwerpen die het meest voorkomen in de 

wilsverklaring zijn: niet-reanimeren, stoppen met behandeling 

in bepaalde situaties, beslissingsbevoegdheid door anderen, het 

gebruik van sedatie zoals morfine, en orgaandonatie. 
 

Bespreken van levensvragen  

De dood en de laatste levensfase roepen bij nagenoeg alle deel-

nemers aan het onderzoek levensvragen op. De vier meest ge-
noemde vragen zijn: ben ik tevreden over het leven dat ik heb 

geleid, hoe moet het verder met mijn naasten, ben ik anderen 

niet tot last en is er leven na de dood? Volgens driekwart van de 

senioren is het belangrijk om deze levensvragen te bespreken 
met anderen. 

 

Kracht in moeilijke tijden  

De meeste kracht of troost tijdens moeilijke periodes van het 
leven verkrijgen senioren door bezig te blijven met de dagelijkse 

activiteiten, gevolgd door de omgang met mensen uit de naaste 

omgeving zoals de partner en naaste familie en de eigen levens-

overtuiging. 
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Wensen voor de eigen uitvaart 

De wensen met betrekking tot de uitvaart zijn door de meeste 
senioren besproken met hun naasten. Zij bespraken onder meer 

de voorkeur voor begraven of cremeren. In het onderzoek geeft 

zo’n 60 procent van de respondenten aan te kiezen voor creme-

ren, tegen 30 procent voor begraven. Slechts 20 procent heeft 
de eigen uitvaart tot in detail uitgewerkt en 25 procent heeft 

juist helemaal niets gepland. Het grootste deel, 55 procent, 

heeft de hoofdlijnen voor de eigen uitvaart vastgesteld. 

 
Gebruik van levenseindepil 

Over het gebruik van de zogenoemde levenseindepil, medicijnen 

die mensen zelfstandig kunnen innemen als zij hun leven vol-

tooid achten, zijn senioren verdeeld. Drie op de tien senioren 

zouden deze medicijnen graag in hun bezit hebben, nog eens 
drie op de tien twijfelen eraan en een derde is er zeker van dat 

ze deze nooit zullen gebruiken. 

  

Bron: KBO-PCOB 
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ONS JUBILEUMJAAR 

 
We kunnen plannen maken, maar soms 

wordt alles opeens anders. Dat is het be-

stuur van Noten op de Noen overkomen. 
 

Het seizoen van 2020/2021 is ons vijftigste 

seizoenjaar. We zijn daarom al een jaar be-

zig om er een heel bijzonder seizoen van te 
maken. Maar opeens verandert de hele we-

reld en het Noten op de Noenprogramma.  Corona komt over uit 

China en optredens worden verboden.  

 

Maar gelukkig is er nu een versoepeling van kracht mits de 1,5 
meter maatregel strikt in acht wordt genomen. Wij zijn met een 

meetlat de kerk ingegaan. 1,5 meter afstand betekent dat er 

minimaal drie stoelen naast je worden vrijgelaten, zowel links 

als rechts, voor en achter je. Een hele puzzel met als resultaat 
dat we 55 zitplaatsen beschikbaar houden. Dat is niet veel, maar 

het is een begin. We zorgen dat het Noten op de Noenconcert 

superveilig voor u wordt, daar kunt u op rekenen. Ik denk dat 

we na al die quarantaine wel toe zijn aan een verrassend con-
cert.  

 

Dus noteer in uw agenda: 20 september, kwart over 12 het No-

ten op de Noen Concert. Wie er optreden houden we voorlopig 
nog even geheim. Maar ik hou u op de hoogte!  
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MEDISCHE GEGEVENS VOLGEN MET VOLGJEZORG 
Wie mag uw medische gegevens inzien? En welke partijen mo-

gen ze met elkaar uitwisselen? Regel het online met Volgjezorg. 

 

Landelijk Schakelpunt 
Stel: u krijgt in het weekend ergens last van en gaat langs de 

huisartsenpost. Hier spreekt u met een arts. Dit is niet uw eigen 

huisarts. Maar hij geeft wel medicatie en vertelt dat u later in de 

week langs uw eigen huisarts moet gaan voor een controle. Hoe 
weet uw huisarts dan wat er op de huisartsenpost is gebeurd en 

welke medicatie u hebt gekregen? Hiervoor is het Landelijk 

Schakelpunt (LSP) opgericht. Dit is een online systeem waarop 

verschillende zorgverleners, zoals huisartsen(posten) en apo-
thekers, uw medische gegevens kunnen inzien. 

 

Wat is Volgjezorg? 

In het LSP kunnen zorgverleners dus de gegevens 

van een patiënt bekijken. Maar daarvoor hebben ze 
wel toestemming nodig van die patiënt. Op Volg-

jezorg.nl regelt u die toestemming. Hier geeft u aan 

welke zorgverleners uw medische gegevens met el-

kaar mogen uitwisselen. Ook kunt u hier zien wat 
er met uw medische gegevens gebeurt. Dat wil zeggen: welke 

soorten gegevens er zijn gedeeld en wie ze heeft bekeken. 

 

Inloggen op Volgjezorg 
Het geven van toestemming kan met DigiD, maar ook zonder. 

In dit artikel gaan wij uit van het regelen mét DigiD. Hiervoor 

moet u inloggen op de persoonlijke omgeving van Volgjezorg. 

In die persoonlijke omgeving staat aan wie u toestemming hebt 
verleend voor het uitwisselen van medische gegevens. 
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Ook staat er wie uw medische gegevens hebben opgevraagd.  

Inloggen gaat als volgt: 

 Ga naar de website van Volgjezorg. 
 Klik op de beginpagina op Persoonlijke omgeving. 

 Klik op Inloggen op je persoonlijke omgeving. 

 Klik op Inloggen met DigiD. 

 
Toestemming regelen 

Na het inloggen met DigiD opent de persoonlijke omgeving van 

Volgjezorg. Op de beginpagina, onder het woord 'Dashboard', 

staat een overzicht van uw toestemmingen en uitwisselingen. 
Als er nog niks staat, hebt u nog geen toestemmingen gegeven.  

Regel zo de toestemmingen: 

 Klik in het menu bovenaan op Toestemmingen. 

 Een nieuwe pagina met (eventuele) verleende toestemmin-

gen opent. Klik op het kader met + Zorgaanbieder. 
 Klik op Ja, ik ben 16 jaar of ouder. 

 Er verschijnt een scherm met 'Zorgaanbieder zoeken'. - Typ 

de naam van de zorgaanbieder in het zoekvak en - klik op 

Zoeken. 
 De zoekresultaten verschijnen. Staat de goede zorgverlener 

er niet tussen? Klik dan op Uitgebreid zoeken. Zijn er meer-

dere zoekresultaten verschenen, - - klik dan op de goede. 

 Klik op Volgende. 
 

Bij een eerste bezoek aan Volgjezorg opent een pagina met 

daarop de mogelijkheid om een folder over het LSP te downloa-

den. Wilt u dit doen?  
 Klik dan op Download. Wilt u dit niet, zet dan een vinkje 

voor Ik heb alle informatie gelezen in de folder 'Jouw medi-

sche gegevens beschikbaar via het landelijk schakelpunt 

(LSP)'. 

 Klik op Volgende. 
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 Klik op Ja om aan te geven dat u deze zorgaanbieder toe-

stemming geeft om uw gegevens te delen. 
 Vul uw persoonlijke gegevens in en klik op Gegevens con-

troleren. 

 Controleer uw gegevens. Wilt u wat wijzigen? Klik dan op 

Terug en wijzig de gegevens. 
 Klopt alles? Klik op Bevestig. 

 

De toestemming is geregeld. U kunt terug naar Toestemmingen 

om meer zorgaanbieders toe te voegen. Op deze pagina kunt u 
ook toestemmingen intrekken. Klik hiervoor onderaan de pagina 

op Jouw toestemmingen intrekken en volg de stappen. 

Vanwege de coronacrisis is er een tijdelijke corona opt-in inge-

steld. Dit betekent dat huisartsenposten en artsen op de spoed-

eisende hulp een samenvatting van de medische gegevens mo-
gen opvragen bij de huisarts. Ook als een patiënt daar (nog) 

geen toestemming voor heeft gegeven. De arts zal daarvoor wel 

mondelinge toestemming vragen.  

 
Uitwisseling gegevens volgen 

In het menu bovenaan staat ook het kopje 'Uitwisselingen'. Klik 

hierop om te zien welke zorgaanbieders het afgelopen jaar (tot 

twaalf maanden terug) gegevens over u hebben uitgewisseld. 
Daarbij staat de datum waarop dit is gebeurd, de plaats waarop 

dit is gebeurd en wat er precies is aangevraagd. Daarnaast staat 

of de gebeurtenis is geslaagd. Tot slot staat er een groene 'i'. 

Klik die aan om details over de aanvraag te zien. Onderaan staat 
een knop met 'Download pdf'. Klik hierop om een pdf-bestand 

van het overzicht te downloaden. 

 

Overige opties op Volgjezorg 

Naast de kopjes 'Dashboard', 'Toestemmingen' en 'Uitwisselin-
gen', bestaat het menu in de persoonlijke omgeving uit nog twee 

kopjes. 
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Dit zijn 'Medische gegevens' en 'Instellingen'. 'Medische gege-

vens' kunt u links laten liggen. Dit is (voorlopig) alleen voor 

mensen die meedoen aan een onderzoek van Volgjezorg. 
Bij 'Instellingen' kunt u aangeven of u meldingen wilt ontvangen 

van Volgjezorg. Bijvoorbeeld wanneer een zorgverlener uw ge-

gevens heeft aangevraagd of uitgewisseld.  

Doe dit als volgt: 
 Vul uw e-mailadres in. 

 Klik op Bevestig E-mailadres. 

 Ga naar uw e-mailprogramma en open de mail van Volg-

jezorg. 
 Klik op Bevestig je e-mailadres. 

U ontvangt nu een melding zodra een zorgaanbieder uw medi-

sche gegevens heeft opgevraagd. 

 

Bron: SeniorWeb 
 

 

 

OUDEREN ONDERSCHATTEN RISICO'S VAN IN DE ZON ZIJN 
 
Veel vijftigplussers zijn zich nog te weinig bewust van de risico’s 

van lang in de zon zijn, terwijl juist deze groep het grootste 

risico loopt om huidkanker te krijgen. Daarnaast gaat de helft 

van de mensen die een verdacht plekje op hun huid zien niet 

direct naar de dokter. Artsen maken zich zorgen, melden de or-
ganisatoren van de Huidkankerweek, die vandaag van start 

gaat.  

 

Er is via het Nationale 50Plus Panel een representatieve steek-
proef gehouden onder 1.190 Nederlandse vijftigplussers. Uit dit 

onderzoek blijkt onder meer dat hoe ouder mensen worden, hoe 

minder ze zich insmeren met zonnebrandcrème. 
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Van de vijftigers smeert nog bijna driekwart de huid in als ze 

langdurig in de zon verblijven, bijvoorbeeld als ze wandelingen 

of fietstochten maken in de zon. Van de zeventigplussers doet 
nog maar de helft dit. En van de mensen die smeren, doet min-

der dan de helft (45 procent) dit voldoende: elke twee uur of 

vaker. 

 
Volgens Willemijn Land, projectleider van de Huidkankerweek, 

denkt daarnaast ruim een kwart dat je onder een parasol niet 

kunt verbranden of weet niet dat dit mogelijk is. "En circa de 

helft weet niet dat je kunt verbranden als het bewolkt is. Er is 
dus een redelijk grote groep die meer voorlichting nodig heeft 

over de risico’s na verbranding." 

 

Huidkankerweek 

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Ne-
derland. Een op de vijf mensen krijgt ermee te maken en dit 

aantal loopt al richting een op de vier. Vooral ouderen vormen 

een risicogroep. Maar slechts een op de tien vijftigplussers uit 

het onderzoek maakt zich er zorgen om.  
 

Elk half jaar controleren 

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie 

(NVDV) adviseert om elk half jaar de huid te controleren: op 
moedervlekken die van vorm veranderen, bobbeltjes en slecht 

genezende wondjes. Van de bevraagde vijftigplussers uit het 

onderzoek doet 37 procent dit regelmatig, vrouwen iets vaker 

dan mannen. 71 procent gaat naar de huisarts bij een verdacht 
plekje, maar doet dit niet direct. Circa de helft, 51 procent, 

wacht het eerst nog even af. "Terwijl het juist bij huidkanker 

belangrijk is om er zo snel mogelijk bij te zijn", aldus Land. 

 

Bron(nen): Bureauvijftig  NVDV  SkinVision  ANBO  HUKAs 
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FILMCLUB 55+ … HET VERVOLG 
 

Ondanks het feit dat Corona roet in het eten 

gooide, zodat de in april geplande 3e film niet 

kon doorgaan, zijn wij als Filmclub heel tevre-

den over het aantal bezoekers (ongeveer 70 bij 

elke voorstelling) en over de reacties van het 
publiek op de 2 films, die we wel hebben kun-

nen vertonen: 'De Dirigent' en 'Les femmes du 

6e etage'. Blijkbaar voorzien we daarmee in een grote behoefte. 

Daarom gaan we vol enthousiasme door, als het enigszins mo-
gelijk is vanaf oktober. 

Met twee zaken vragen hebben we ons onlangs speciaal bezig 

gehouden. Dat willen we U graag met dit schrijven laten weten. 

 
Op de eerste plaats is het heersende Corona-virus een hardnek-

kige bedreiging waar we terdege rekening mee moeten houden. 

Wanneer we onder het regiem van de huidige RIVM-voorschrif-

ten films willen vertonen, hebben we ons te houden aan een 

aantal dwingende maatregelen. Anderhalve meter, aparte in- en 
uitgang, beperkt aantal bezoekers, inschrijven verplicht, globale 

gezondheidscheck, dat zijn termen die inmiddels wel bekend zijn 

en die leiden tot grote beperkingen in mogelijkheden. Maar we 

gaan, in overleg met HelvoirThuis, serieus bekijken wat we toch 
kunnen doen. We komen daar graag op terug te zijner tijd. Ook 

als we de teleurstellende conclusie moeten trekken dat we tegen 

te veel beperkingen oplopen, zodat we even afzien van het or-

ganiseren van filmvoorstellingen. Totdat het Corona-virus hele-
maal onder controle is. Een stille hoop is natuurlijk dat de wereld 

er dit najaar heel anders uitziet en dat beperkingen niet meer 

noodzakelijk zijn. Maar vooralsnog blijft het een stille hoop. 
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Een andere kwestie die we graag aan willen snijden is de huidige 

keuze om op donderdagavond films te vertonen. Als U al een 

voorstelling heeft bijgewoond heeft U gemerkt dat donderdag in 

HelvoirThuis een uitermate drukke avond is. Voor de filmkijkers 
betekent dat: storend omgevingsgeluid, afkomstig van pratende 

mensen aan de bar, van hoge hakken op de gang en van irritant 

schuivende stoelpoten. En na de film: drukte aan de bar, lang 

wachten voordat je een drankje kunt bestellen, weinig zitplaat-
sen. We hebben er voor gekozen om de filmvoorstellingen te 

verplaatsen naar de vrijdagavond. Op vrijdagavond zijn er geen 

andere activiteiten in HelvoirThuis. Dus geen storend omge-

vingsgeluid, voldoende ruimte aan en rond de bar, mogelijkheid 

om met het aanvangstijdstip van de film te schuiven of, als de 
lengte van de film daarom vraagt, een pauze in de film te plan-

nen. 

 

Tot slot: we hebben onze lijstjes met geschikte films weer voor 
de dag gehaald. En we hebben ze aangevuld met nieuwe titels. 

Zoals het er nu voor staat gaan we van oktober 2020 tot maart 

2021 6 films vertonen. Elke maand een, op vrijdagavond. We 

proberen het aanbod zodanig te verbreden dat het voor meer 
mensen aantrekkelijk wordt.  

We houden U graag op de hoogte van de stand van zaken. Wordt 

dus vervolgd. 

 
Namens de Filmclub 55+, 

Chrit van Enckevort 

              

   

 
 

 

 

 



 
13 

 

 

 

 

 

MAAR DIE WOLF HÈ!  
  
Per dag slachten we 1,7 miljoen 

dieren. Onze honden doden per 

jaar 20.000 schapen. Ook doodt de 

hond elk jaar wel ergens in Nederland een kind of volwassene.  
En onze honden verwonden elk jaar 150.000 Nederlanders. De 

3.500.000 huiskatten in Nederland doden met zijn allen ieder 

jaar naar schatting 100.000.000 vogels.  

 
Tja, maar die wolf hè. Da's unne kwaaierik. Die moeten we 

overal afschieten.  

 

Sinds enkele jaren is de wolf weer terug in Nederland. Voorzich-

tig en in kleine aantallen. Je komt hem eigenlijk nooit tegen. Hij 
staat aan de top van onze voedselpiramide en vervult daarin zijn 

rol door de grotere grazers in populatie te beheersen. Goed 

werk, maar niet geliefd door jagers.  

 
Tja en dan heb je af en toe een ontaarde zieke wolf, die bij een 

kudde schapen schade aanricht. Daar zul je wat mee moeten. 

Maar om nu alle pijlen te richten op alle wolven in Nederland…… 

Er zijn grotere schuldigen dan de wolf die onnoemelijk veel meer 
schade aanrichten aan de fauna en de mensen. 

 

Met groene groet,  

Tiny en John Vermeer,  
voor Duurzame Diensten 
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DE NIEUWSTE TRUCS VAN OPLICHTERS  
 

Oplichters zitten niet stil. Ze bedenken steeds weer slimmere 
manieren om uw geld te stelen. Zorg dat u de nieuwste trucs 

kent, zodat u er niet intrapt. 

 

Een bekende oplichterstruc is de phishingmail, een mailtje dat 

van de bank of creditcardmaatschappij lijkt te komen. De mail 
roept op om snel actie te ondernemen, bijvoorbeeld om zoge-

naamd een beter beveiligde pas aan te vragen. Als u klikt op de 

link in de mail en inlogt, stelen de oplichters uw persoonlijke 

gegevens. Maar criminelen gebruiken ook de telefoon, Whats-
App en sms om hun slachtoffers op te lichten. Dat gaat bijvoor-

beeld op de volgende manieren. 

 

Via de telefoon 
Belt iemand u op en stelt hij of zij zich voor als een medewerker 

van uw bank? Kunt u zelfs het telefoonnummer van de bank op 

uw telefoon zien? Dat lijkt heel betrouwbaar, maar toch kan het 

dan om bedrog gaan.  

De zogenaamde bankmedewerker vertelt u bijvoorbeeld dat er 
verdachte overboekingen zijn gedaan van uw bankrekening en 

dat u er goed aan doet om uw geld veilig te stellen op een an-

dere rekening. De 'bankmedewerker' vertelt u hoe u dat moet 

doen. In werkelijkheid maakt u daarmee het geld over naar de 
bankrekening van de crimineel. Dit heet spoofing. Wat moet u 

doen in zo'n geval? Zeg dat u graag wilt controleren of deze 

persoon echt van de bank is en bel zelf naar de bank. Een echte 

bankmedewerker zal dat heel normaal vinden en niet proberen 
u onder druk te zetten.  

 

Via WhatsApp 

Vraagt een bekende u via een WhatsApp-bericht om een reke-
ning te betalen? En ziet u het bekende nummer en de foto van 

uw contactpersoon in de contactgegevens staan? 
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Dan kan het toch een nepbericht zijn. Een crimineel heeft dan 

het WhatsApp-account van uw contactpersoon overgenomen. 

Een bestaand nummer kan door criminelen worden gekaapt. Het 
komt ook voor dat een bekende u een bericht stuurt dat hij of 

zij een nieuw nummer heeft. Ook dat kan een signaal zijn dat 

het om een nepbericht gaat. Als u de persoon die u een bericht 

stuurt eenmaal vertrouwt, is er weinig meer voor nodig om u 
geld te laten overmaken. Het is dus verstandig om altijd te con-

troleren of het bericht echt afkomstig is van uw contactpersoon. 

Bel hem of haar zelf of op. Kan dat niet, vraag dan om een ge-

sproken bericht via WhatsApp, zodat u de stem kunt controle-
ren. U kunt voorkomen dat uw WhatsApp-account wordt ge-

kaapt door een pincode in te stellen.  

 

Via SMS 

Heeft u een sms-bericht van de Belastingdienst gekregen, 
waarin staat dat u achterloopt met betalen? En krijgt u er met-

een een betaallink bij om uw schuld af te lossen? Zo'n bericht 

kunt u het beste meteen verwijderen. De Belastingdienst stuurt 

geen herinneringen via sms. Ook namen van andere organisa-
ties worden misbruikt voor fraude via sms. Van het Centraal 

Justitieel Incasso Bureau (CJIB) bijvoorbeeld. In het bericht 

staat dan dat u een openstaande boete heeft. Of van een pak-

ketbezorgingsdienst. U moet dan een bedrag betalen voordat u 
een pakketje bezorgd kunt krijgen. Dit soort sms'jes zijn altijd  

nep. Twijfelt u? Neem dan zelf contact op met de afzender, niet 

via sms, maar bijvoorbeeld telefonisch. 

 
Bron: IkWoonLeefZorg 
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4 TIPS TEGEN BENAUWDHEID BIJ HET DRAGEN VAN EEN 

MONDKAPJE 
 

In het openbaar vervoer is het sinds 1 juni 

verplicht om een mondkapje te dragen. Voor 
wie het niet gewend is om een mondmasker 

te dragen, kan het in het begin behoorlijk be-

nauwd aanvoelen. Dat geldt zeker voor men-

sen met een longziekte. Het Longfonds geeft tips om benauwd-
heid zoveel mogelijk te verminderen.  

 

Zorg voor een mondkapje van dichtgewoven maar dunne stof, 

of van ander niet te dik materiaal. 

 
Oefen thuis met het dragen van het mondkapje. Begin met het 

opzetten als je rustig zit. Adem rustig in en uit. Daarna begin je 

eens met een stukje lopen in huis, let erop dat je je tempo heel 

laag houdt. Probeer daarna een half uurtje je mondkapje op te 
houden terwijl je een boek leest. 

 

Zorg dat je niet gehaast bent als je op reis gaat. Neem de tijd. 

Zorg dat je ruim van te voren op het perron of bij de bushalte 
bent, zodat je op adem kunt komen, en niet meer benauwd bent 

wanneer je instapt. Op dat moment – vlak vóór het instappen - 

moet je namelijk het mondkapje opzetten. Je hoeft dan nog 

maar een klein stukje te lopen. Blijf steeds op 1,5 meter afstand 

van anderen. 
 

Heb je van je arts 'rescue medicatie' (een kortwerkende lucht-

wegverwijder zoals salbutamol, terbutaline, ipratropium), dan 

kun je - eventueel in overleg met je arts - voordat je het mond-
kapje gebruikt een extra puf nemen. 

 

Bron: Plus  
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Van Kate Schlingemann. 

Uit: Dichter. Nr.16, 'Corona – de wereld staat stil en op zijn kop'. 

Een tijdschrift van Plint met mooie toegankelijke gedichten.   
(www.plint.nl/dichter)  

 

 

 

 

HELVOIRTHUIS OP VAKANTIE, VVV GEWOON OPEN! 
 

Het HelvoirThuis is gesloten van zaterdag 18 juli tot en met zon-

dag 16 augustus. 
De eerste en de laatste week van de schoolvakantie zijn wij ge-

opend op onze tijdelijke openingstijden: 

maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00u en 14.00-16.00u. Dan 

is ook het boekenuitleenpunt geopend. 
 

Ons VVV - Van Gogh Informatiepunt blijft de gehele schoolva-

kantie gewoon open op de gebruikelijke openingstijden: Maan-

dag t/m vrijdag van 10.00-13.00u 

DICHTBIJ ME 
als alles ander is 

en iedereen 
om binnenblijven moet 

en ook afstand houden graag, 

als alleen dit gedicht 

nog zacht tegen je praat: 

ik ben er, zie je, lach, 
ik zing je, wuif je, dans, 

dichtbij me dan, omarm ik jou, 

wat langer dan vandaag. 
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VIJF ZAKEN DIE JE VOOR JE KLEINKINDEREN MOET BEWA-

REN! 
 

Wanneer je kleinkinderen hebt is het natuurlijk leuk om wat voor 

ze na te laten. Je kunt hierbij denken aan geld en juwelen. Het 
is echter ook mooi om zaken zonder een grote financiële waarde 

voor hen te bewaren. Denk hierbij aan foto’s en tal van andere 

zaken. Wat als het generaties wordt doorgegeven binnen jouw 

familie. Iets wat toch geweldig zou zijn? We geven je graag vijf 
tips van zaken welke je kunt bewaren en doorgeven aan je klein-

kinderen. 

 

De krant van een speciale dag 
Het is natuurlijk geweldig om de krant te lezen van de dag 

waarop je geboren werd. Wat werd er besproken? Wat was er 

belangrijk? Of misschien de krant van je trouwdag, de dag dat 

je met pensioen ging of een andere gelegenheid. Het is heerlijk 

om over jaren nog eens die krant erbij te pakken. Misschien 
kennen ze over een paar generaties geen fysieke kranten meer 

en is alles online. Hierdoor wordt het nog specialer en meer bij-

zonder. 

 
Een mooie foto van jullie op een speciale plek 

Wat als je nu een foto kunt doorgeven aan je kinderen en klein-

kinderen van een speciale dag. Of een hele foto collage met 

meerdere mooie dagen. Het is geweldig om te zien hoe je oude 
herinneringen kunt ophalen van topdagen. Je kunt de foto’s on-

line bekijken, maar mooier is natuurlijk om ze in een lijst te 

doen. Toch? 

 
Oude familierecepten 

Die heerlijke oliebollen, appeltaart of boerenkool: Hoe werden 

ze gemaakt? Maak een familiereceptenboek en geniet er nog 

vele jaren van. Het is werkelijk geweldig om te zien hoe ook jij 

een mooie tijd kunt hebben met koken en eten. Lekker toch! 
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Een familiegeschiedenis 

Een mooie en rijke familiegeschiedenis is er om te bewaren en 
ook om te consumeren. Het is belangrijk en goed om te genieten 

van een mooie oude dag gevuld met waardevolle herinneringen. 

Ook jij kunt natuurlijk een boek hiervan maken. Schrijf het in 

ieder geval ergens op en maak het ook digitaal beschikbaar. 
Leuk voor je kleinkinderen en hun kinderen om het te lezen. 

 

Betekenisvolle waardevolle spullen doorgeven 

Natuurlijk zijn er altijd zaken waar je zelf erg aan gehecht bent. 
Een mooie pen, horloge of speciaal boek. Geef het door aan je 

kinderen en hun kinderen.  Ze zullen het waarderen, dat jij hun 

het hebt gegeven. Geld kun je opmaken, bijzondere spullen krij-

gen een speciaal plekje. 
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10 DINGEN WAAR EEN MENS HET MEEST GELUKKIG VAN 

WORDT  
 

Geluk heb je niet zelf in de hand, denken 
veel mensen. Je hebt nu eenmaal soms 

geluk in het leven, maar soms ook grote 

pech. Zo eenvoudig is het echter niet. 

Volgens psychologen heb je geluk voor 
een groot deel zelf in je hand. Maar hoe pak je dat aan?  

Het is een manier van leven die ook jij kunt toepassen om je 

uiteindelijk gelukkiger te voelen.  Ben je ongelukkig? Zet jezelf 

ertoe om de onderstaande 10 handelingen meer toe te passen. 

Probeer het eens uit en je zal zien dat het steeds meer vanzelf 
gaat en je steeds gelukkiger wordt. 

 

Positief denken 

Gelukkige mensen denken positief. Ze laten zich niet uit het veld 
slaan door tegenslagen en zitten niet in de put door wat zou 

kunnen gebeuren. Ze geloven in  zichzelf en hun omgeving. Ze 

buigen risico’s om in kansen en tegenslagen in uitdagingen. Een 

positieve instelling leidt tot gelukkigere gedachten en minder 
stress, waardoor alles gemakkelijker vol te houden is, ook als 

niet alles meezit. 

 

Vergeven 

Boosheid en wrok vreet aan een mens. Gelukkige mensen ver-
geven anderen, ook als ze alle reden hebben om boos te blijven. 

Echt vergeven en de ander dat laten merken, scheelt veel stress. 

Vergeven is daardoor niet alleen goed voor de ander, maar ze-

ker ook voor jezelf. 
 

Oog hebben voor de omgeving 

Gelukkige mensen kijken om zich heen. Ze zien anderen en kun-

nen van anderen genieten. 
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Ze genieten van kleine momenten zonder steeds alle negatieve 

dingen groot te maken. Gelukkige mensen genieten bijvoor-

beeld van lekker eten, staan even stil bij wat ze eten en verge-
ten dan voor een moment al het andere. Kortom, gelukkige 

mensen nemen tijd om te doen wat er NU is, zonder bezig te 

zijn met allerlei andere dingen. Dat vermindert opnieuw stress, 

maar geeft daarnaast ook tal van mogelijkheden om te genieten 
van alle kleine dingen die het leven iedere dag biedt. 

 

Anderen helpen 

Gelukkige mensen staan open voor noden van anderen. Ze hel-
pen een ander als dat nodig is. Dat maakt allereerst gelukkig 

omdat de dankbaarheid van de ander een gelukkig gevoel geeft. 

Daarnaast is het vaak zo dat ‘wie goed doet, goed ontmoet’. 

Iemand die ervoor open staat om anderen te helpen, zal merken 

dat anderen tot hetzelfde bereid zijn. Zo kan anderen helpen 
leiden tot een hoop geluksmomenten. 

 

Omgaan met anderen 

Gelukkige mensen zijn kritisch op met wie ze omgaan. Verbreek 
(op een respectvolle manier!) contacten met mensen die ener-

gie kosten en ga om met gelukkige mensen. Gelukkig zijn is 

besmettelijk en kan dus helpen om zelf ook gelukkig te zijn. 

Bovendien kosten gelukkige mensen vaak geen energie, maar 
geeft hun positieve houding juist energie aan de mensen om 

hen heen. 

 

Respect 
Anderen helpen leidt tot ontvangen van hulp van anderen. Zo 

werkt het ook als je respectvol omgaat met mensen, je krijgt 

dan respect terug. Probeer relaties met anderen te verbeteren 

en problemen binnen relaties op te lossen. 
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Respecteer en accepteer de mensen om je heen, zo krijg je res-

pect terug. Verbetering binnen relaties leidt tot meer rust en 

zorgt voor een groter geluksgevoel. 
 

Verantwoordelijkheid nemen 

Een ander belangrijke manier van leven, is het nemen van ver-

antwoordelijkheid. Mensen bij wie het tegenzit in het leven, heb-
ben vaak de neiging anderen de schuld te geven. Het ligt aan 

de werkgever, de opvoeding, de partner of de kinderen. Geluk-

kige mensen zijn in staat om te erkennen dat zij zelf veel invloed 

kunnen uitoefenen op hun leven, dat ze zelf verantwoordelijk-
heid voor hun leven moeten nemen. Zo nemen ze het heft in 

eigen hand en zijn ze ook in staat om daadwerkelijk dingen te 

veranderen. Als je gelooft dat je omstandigheden de schuld zijn 

van anderen, lijken de mogelijkheden om de omstandigheden 

te veranderen veel kleiner. Bovendien leidt anderen de schuld-
geven ook weer tot wrok, wat ook niet bijdraagt aan een ge-

luksgevoel. 

 

Voldoende beweging 
Stilzitten, niets doen, verdrinken in verdriet en wegkruipen in 

een hoekje maakt niet gelukkig. Bewegen daarentegen wel. Be-

weging maakt namelijk stoffen vrij in de hersenen die zorgen 

voor een geluksgevoel. Gelukkige mensen bewegen daarom vol-
doende, zodat ze dat geluksgevoel steeds behouden. 

 

Gezonde voeding 

Ook gezonde voeding heeft veel invloed op geluksgevoel. Zoe-
tigheid geeft je misschien even een beter gevoel, maar dat is 

van korte duur. Steeds vaker blijkt dat een gezond voedingspa-

troon zonder al te veel suiker en vet uiteindelijk leidt tot een 

stabielere geest en een gezonder lichaam en daarmee tot een 

gelukkiger gevoel. Eetbuien en zeker snoepbuien bieden op 
lange termijn juist minder geluk. 
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Lach en straal 

Laat zien dat je gelukkig bent. Lach, ook als je je van binnen 
even iets minder goed voelt. Sta positief in het leven en laat dat 

aan anderen zien. Dat maakt mensen om je heen gelukkiger. Je 

eigen gedrag beïnvloedt ook hoe je jezelf voelt. Bovendien zorgt 

lachen voor geluksstoffen in je lichaam waardoor je een geluk-
kiger gevoel krijgt! 

 

Bron: Gezond Nu 

 
 

 

 

 

STOCARD: AL UW KLANTENKAARTEN IN ÉÉN APP 
 

Zit uw portemonnee ook zo vol met klantenkaarten? 
Sla de kaarten met de gratis app Stocard allemaal 

digitaal op. De pasjes kunnen dan thuisblijven. 

 

Veel mensen zullen het herkennen: een portemon-
nee vol met pasjes. Op het moment dat u een klantenkaart moet 

tonen in een winkel, is dat best even zoeken. De app Stocard 

biedt uitkomst. Klantenkaarten kunt u digitaal opslaan. In de 

winkel opent u de app en kiest u de juiste kaart. De winkelme-
dewerker scant dan uw telefoon. 

Tip: Zet de app op uw startscherm, zodat u hem in de winkel 

snel bij de hand hebt. 

 
Een kaart toevoegen 

Download om te beginnen de app uit de App Store (iOS) of Play 

Store (Android). De app is gratis. 

Het toevoegen van een kaart gaat zo: 

 
 

 

https://apps.apple.com/nl/app/stocard-klantenkaarten/id444578884
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.stocard.stocard&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.stocard.stocard&hl=nl
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 Open de app 

 Er wordt gevraagd de eerste kaart toe te voegen. Tik op de 

rode plus om dat te doen. 
 Een lijst met mogelijke opties komt tevoorschijn. Bovenaan 

staan vaak toegevoegde klantenkaarten. Daaronder de rest 

op alfabetische volgorde. 

 Zoek in de lijst de klantenkaart die u wilt toevoegen of maak 
gebruik van de zoekbalk bovenin. 

 Tik het bedrijf of instantie aan waarvan u een klantenkaart 

wilt toevoegen. 

 Stocard wil toestemming om een foto te maken. Tik op Toe-
staan. 

 Richt de telefooncamera op de barcode op uw kaart. De rode 

lijn op uw telefoonscherm toont waar u moet richten. U kunt 

ook handmatig de barcode invoeren. Tik dan bij het scannen 

op Handmatige invoer. 
 Vul het klantnummer in. 

 Tik op Done. 

 Tik op het pijltje linksboven om terug te gaan naar het start-

scherm. 
Als u klaar bent, ziet u dat de klantenkaart is toegevoegd aan 

het beginscherm in Stocard. Meer klantenkaarten toevoegen 

werkt op dezelfde manier. Klik steeds op de rode plus. 

 
Een kaart aanpassen of verwijderen 

Gebruikt u een klantenkaart niet meer of heeft u een andere 

kaart? De oude kaart kan simpel worden verwijderd of aange-

past. Dit werkt zo: 
 Tik in het beginscherm op de kaart die u wilt aanpassen. 

 Tik op de drie puntjes rechtsboven.  

 Tik op Kaart bewerken om het kaartnummer aan te pas-

sen. Dit kan door het klantnummer in te voeren of door op-

nieuw te scannen.  
 Tik daarvoor op de scan-knop.  
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 Als u klaar bent, tikt u Done aan. 

 Tik op Verwijder kaart om de kaart te verwijderen. Tik op 
Ja om te bevestigen. 

 

Extra opties bij een kaart 

Er zijn nog een aantal opties die handig kunnen zijn. Bijvoor-
beeld een notitie toevoegen aan de kaart, of de kaart delen. 

 

Kaart delen 

 Tik de kaart aan die u wilt delen. 
 Tik op de drie puntjes rechtsboven. 

 Tik op Deel kaart. 

 Kies de app waarmee u de klantenkaart wil delen, bijvoor-

beeld e-mail of WhatsApp. 

 De persoon die het bericht ontvangt, kan de kaart openen 
in de Stocard app. Heeft hij of zij die app niet? Dan wordt 

er eerst een verzoek gedaan om de app te downloaden. 

 

Dichtstbijzijnde winkel opzoeken 
 Tik de kaart aan waarvan u het dichtstbijzijnde filiaal wilt 

zien. 

 Tik Dichtstbijzijnde winkel aan. 

 Geef de app toestemming tot uw locatie. 
 Het kaartje laat nu een winkel in de buurt zien. 

 

Notitie toevoegen 

Het kan handig zijn een notitie toe te voegen aan uw klanten-
kaart. Bijvoorbeeld tot wanneer de kaart geldig is. 

 Tik de kaart aan waaraan u een notitie wilt toevoegen. 

 Tik op Notities. 

 Tik op Notitie toevoegen en begin te typen. 

 Tik op Opslaan als u klaar bent. 
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Wanneer u de notitie wilt bekijken, tikt u weer op Notities. 

 

 
Foto voor- en achterkant toevoegen 

Zeker weten dat u alle informatie op uw klantenkaart bij de hand 

hebt? Maak dan ook een foto van de voor- en achterkant van de 

klantenkaart. 
 Tik de kaart aan waaraan u foto's wilt toevoegen. 

 Tik bij het onderdeel 'Kaartfoto's' op Voorkant. 

 Kies een bestaande foto of open de camera-app. 

 Tik op OK. 
 Plaats de kaart in het uitgelichte vierkant. Draaien kan door 

eerst rechtsboven op de rotatieknop te tikken. Daarna 

draait u door met twee vingers het scherm aan te raken en 

vervolgens te schuiven in een draaiende beweging. In- of 

uitzoomen werkt door twee vingers naar elkaar toe of van 
elkaar weg te schuiven. 

 Tik op Opslaan. 

De foto's kunt u nu openen op volledig scherm door ze aan te 

tikken in de app. 
 

Let op bij abonnementen 

Let wel op bij kaarten voor abonnementen, zoals voor het mu-

seum of de dierentuin. Op die plaatsen wordt vaak toch het 
echte pasje verwacht. Neem daarom het echte pasje ook mee. 

Vraag eventueel naar de mogelijkheden. 

 

Bij klantenkaarten van winkels is er geen probleem, daar wordt 
zowel de echte kaart als de gescande kaart geaccepteerd. 
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NOSTALGIE! 5X SPELLETJES DIE WE VROEGER BINNEN 

SPEELDEN 

 
Buiten spelen was vroeger de 
normaalste zaak van de wereld. 

Op het schoolplein, op straat of 

op de stoep. Maar met slecht 

weer vermaakten we ons binnen 
ook prima. Wat deden we dan 

ook alweer? 

 

 
 

1. Kop en schotel 

Vroeger had je niet veel nodig 

om urenlang zoet te zijn. Aan een oude veter of een bol wol van 

je moeder had je genoeg. Met je vingers  maakte je er de mooi-
ste figuren van: de kop en schotel, de ladder, de Eifeltoren. Het 

leek wel toveren, maar het waren slimme trucs. Oppakken, 

draaien, nog een keer doorhalen en hup… daar kwam opeens je 

kop en schotel tevoorschijn. Fascinerend. 
 

2. Het vlooienspel 

In veel huiskamers kwam vroeger het vlooienspel op tafel, een 

gezelschapsspel voor jong en oud. De opzet was simpel: je 
moest de felgekleurde fiches in een bak schieten. Dat deed je 

door met een fiche op de rand van een ander fiche te drukken. 

Jammer genoeg schoot je fiche dan alle kanten op en maar zel-

den de goede richting in. Eindeloze zoekpartijen naar de fiches 
in het hoogpolig tapijt. 
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3. Ganzenbord 
Hét klassieke gezelschapsspel voor het hele gezin, was het gan-

zenbordspel. Een bord, een dobbelsteen en een pion die naar 

het midden geloodst moest worden. Wie op een gans terecht 

kwam, mocht extra snel verder. Maar wie in de put of in de ge-
vangenis belandde, had flinke pech. Vals spelen kón, dus je 

moest elkaar héél goed in de gaten houden. Urenlang was je er 

mee zoet. 

 
4. Pim-pam-pet 

Wat was Pim-pam-pet toch leuk en leerzaam! Twee teams, een 

stapel kaartjes en een geel/groen draaischijfje met de letters 

van het alfabet. Je gaf het schijfje een flinke zwieper om het 

lekker lang te laten ratelen: Noem een insect met een S, een 
stad met een L, een kledingstuk met een R. Spin, Leeuwarden, 

rok. En hup, door maar weer. 

 

5. Sjoelen 
Op hoogtijdagen kwam vroeger de sjoelbak tevoorschijn. Het 

hele gezin schaarde zich er omheen. Je begon rustig en welover-

wogen de schijven naar de vier poorten te schuiven. Tot de 

derde beurt, als je als een bezetene moest werken om de kluit 
van vastgelopen schijven nog in beweging te krijgen. Wat je 

nooit meer vergeet: het gevoel van een houten schijf die zacht 

deinend récht het goede poortje in gaat. Zonder de zijkant zelfs 

maar te raken. Klein geluk. Wie weet het nog? 
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BOEKBESPREKING 'DE VERGELDING' 

DOOR JAN BROKKEN 
 

Jan Brokken groeide op in Rhoon, een Zuid-
Hollands dorp dat sinds de oorlog een ge-

heim met zich meedraagt. Door sabotage 

vindt in 1944 een Duitse soldaat de dood. De 

vergelding van de bezetter is verschrikkelijk: 
zeven mannen uit Rhoon worden geëxecu-

teerd, hun vrouwen en kinderen uit hun huis 

verdreven, have en goed in brand gestoken. 

Wie pleegde de aanslag op de Duitse soldaat? Waarom? Of was 

het toch een dom ongeluk met fatale gevolgen? 
 

In 'De vergelding' reconstrueert Jan Brokken de gebeurtenissen 

aan de hand van duizenden pagina's processtukken, getuigen-

verhoren en 185 interviews met betrokkenen. Net als hij denkt 
te weten hoe het zit, krijgt het verhaal een compleet andere 

wending. 

 

De schrijver Jan Brokken 
Jan Brokken werd op 10 juni 1949 in het Diaconessenhuis van 

Leiden geboren, niet lang na de terugkeer van zijn ouders uit 

Indonesië. Zijn vader, theoloog, had op Celebes en Salayer we-

tenschappelijk onderzoek gedaan naar islamitische bewegingen. 

"Mijn nieuwsgierigheid naar andere culturen en levenswijzen 
heb ik onmiskenbaar van mijn vader," zei Jan Brokken in een 

interview, "mijn reislust en de behoefte om mijn indrukken op 

papier te zetten van mijn moeder." Met zijn grote kennis van de 

islam kon vader Brokken in het Nederland van de jaren vijftig 
weinig aan. Hij werd predikant van de Nederlands Hervormde 

Kerk. 
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Het grootste deel van zijn jeugd bracht Jan Brokken in het Zuid-

Hollandse dorp Rhoon door, het decor van zijn romans 'De pro-

vincie' en 'Mijn kleine waanzin'. Hij doorliep de middelbare 

school in Rotterdam, studeerde aan de School voor de Journa-

listiek in Utrecht en aan het Institut d'Etudes Politiques van de 
universiteit van Bordeaux, Frankrijk. 

 

Jan was de jongste van drie kinderen. Zijn beide broers waren 

in Makassar geboren. "Als domineeszoon was ik een buiten-
staander in het dorp. En thuis was ik ook een buitenstaander. 

Ik had als enige de oorlog niet meegemaakt, had als enige niet 

in een kamp gezeten en had als enige de tropenzon niet voelen 

steken. Vaak wordt gezegd dat ik zo goed kijken en luisteren 
kan. Dat komt omdat ik overal en altijd een vreemde was." 

 

Boeken geschreven door Jan 

Brokken 

 Mata Hari 2007 
 Batische zieken 

 2018 

 De gloed van Sint Pieters

 berg  2019 
 Stedevaart 2020 

 

 

 
 

 

 OP EEN MADE 
 

 DIT WEEKEND GING EEN GROEPJE MADEN 
 IN SCHEVENINGEN POOTJEBADEN. 

 DE WELBESPRAAKSTE VAN HET STEL 

 SPRAK: "MAKKERS, MERKEN JULLIE WEL? 

 ER ZIJN HIER HEEL WAT MADEN BIJ 
 DIE MADE ZIJN IN GERMANIJ." 

 

 KEES STIP (1913-2001) 
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SOMMIGE PLANTEN ZIJN OOK GOED VOOR JE HUMEUR  
 

Dat veel mensen dol zijn op planten hoeven we je waarschijnlijk 

niet meer te vertellen. Zo puilt menig vensterbank al uit van de 

groene rakkers en zoeken sommigen dolgraag een goed excuus 
om een nieuw exemplaar aan te schaffen. Wil je nog een goede 

reden hebben om een nieuwe plant te bemachtigen? Dan heb-

ben we die voor jou. Er zijn namelijk vijf plantensoorten die goed 

zijn voor je gezondheid. 

 
Lavendel  

Dit bloemige struikje wordt al honderden jaren ge-

bruikt om hoofdpijn te verlichten, als anti-stress-

middel of om slapeloosheid tegen te gaan. Boven-
dien wordt de rustgevende geur van lavendel vaak 

gebruik in aromatherapie. Er zijn tig onderzoeken 

gedaan naar de rustgevende werking van lavendel. 

Een studie uit 2009 kwam erachter dat de geur van lavendel de 
hartslag van studenten verpleegkunde verlaagde in stressvolle 

situaties. Als je last hebt van stress kan het dus altijd de moeite 

waard zijn om een lavendelplantje aan te schaffen.  

 
Aloë Vera  

Egyptenaren noemen Aloë Vera ook wel de plant van 

onsterfelijkheid. Deze geliefde plant werd vroeger bo-

ven deuren gehangen om kwade geesten te weren. 

De Egyptenaren dachten dat de plant positieve ener-
gie in huis zou brengen. Wat de plant daadwerkelijk 

doet is het zuiveren van de lucht en zuurstof afgeven. 

Als je de plant in je slaapkamer zet, zul je waarschijnlijk beter 

slapen. Uit een onderzoek dat werd uitgevoerd op muizen bleek 
dat de plant ook nog eens je geheugen verbetert en dat je min-

der last kunt hebben van depressie.  
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Hedera 

Wist je dat de hedera – ook wel bekend als de 
klimop – goed is in het schoonmaken van de 

lucht? Onderzoekers van NASA beweren dat het 

zelfs de beste plant is als het gaat om het filteren 

van de lucht. Deze planten zijn een kei in het 
opnemen van kankerverwekkende stoffen en het 

creëren van een schone lucht binnenshuis. Wat ook nog eens 

leuk is: deze plant is makkelijk in onderhoud. De Hedera heeft 

weinig water en licht nodig om te gedijen.  

 
Basilicum  

Wist je dat basilicum het stofje linalool bevat? 

Dit is een stof die vaak wordt gebruik in aroma-

therapie. Een Japans wetenschappersteam was 
benieuwd naar de werking van linalool. Ze stel-

den daarom ratten bloot aan linalool en kwa-

men erachter dat de activiteit van honderden 

genen – die normaal gesproken overuren draaien in stressvolle 
situaties – verminderd werden. Ruik dus maar eens wat vaker 

aan verse basilicum.  

 

Lepelplant 

De lepelplant, in het Engels ook wel Peace Lily ge-
noemd, is zowel prachtig als functioneel. De lepel-

plant kan effectief schimmelsporen uit de lucht ver-

wijderen. Daarnaast neutraliseert de plant giftige 

gassen (denk aan koolmonoxide) uit de lucht. In 
principe is de lepelplant een organische luchtreini-

ger die je huis ook nog eens opfleurt. 
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TUINGEDACHTEN 
 

Denkend aan vroeger, komt ook de watervoorziening in mijn 

gedachten. Waterleiding was er bij ons nog niet. Bij ons bete-

kent niet dat het in het dorp geen waterleiding was. Onze boer-
derij stond ongeveer drie kilometer van de dorpskern af en aan 

een particuliere half verharde weg. Woningen aan de verharde 

weg hadden wel waterleiding. Wij waren zelfvoorzienend, met 

een pomp en een voorraadbak. Die bak bevond zich vooraan op 
de zolder van de stal, tegen het woonhuis 

aan. Tussen de woonkamer en de stal was 

een ruimte die bij ons 'het achterhuis' werd 

genoemd. 
In het achterhuis was een koelbak van steen 

waarin de melk (in bussen) werd gekoeld, al-

thans heel vroeger, vóór mijn tijd. Boven die 

bak (wij noemden het 'de pet') kwam een 

dikke pijp uit, die verbinding had met de wa-
terbak er schuin boven. Je kon met een grove 

sleutel de kraan openen, zodat het water met 

een dikke straal in de pet viel (± 1,25 m 

hoog). Met veel kunst en vliegwerk kon je de 
straal verkleinen tot bruikbare afmeting. Hier leerden we ook 

om je kop onder de kraan te steken, met je knieën tegen de pet. 

Daar werd je 's-morgens goed wakker van. Het was overigens 

de enige watervoorziening in het hele huis. In een losstaande 
stal was ook nog een kraan. Die stal was er later bij gebouwd 

en de waterdruk was daar minimaal. 

Overigens bestaat de uitdrukking nog steeds 'je kop onder de 

kraan steken'. Ik weet wat het is, maar probeer je kop maar 
eens onder een moderne kraan te steken!  

 

Jan van Bohemen.  

 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.achterhuis.nl/site/producten/categorie/product/zeer-mooie-unieke-waterpomp-met-mooie-bak-op-bord-staat-bij-oude-zagerij-.20072972.html&psig=AOvVaw2_YwL-kWoNl5tcBLbII2Yy&ust=1592917594221000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCIhdG-leoCFQAAAAAdAAAAABAZ
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TONIJNSALADE   
 
Benodigdheden: 

1 blikje tonijn naturel  

1/2 potje gevulde olij-

ven  

1 kleine ui  
1 eetlepel kappertjes  

1 royale krop ijsbergsla  

1/2 blikje ansjovisfilets  

2 eetlepels wijnazijn  
1 dl olie  

peper, zout   

 

Bereidingswijze: 
Laat de tonijn uitlekken, verdeel hem in stukjes en leg die in een 

grote schaal.  

Halveer de olijven en voeg ze toe.  

Pel de ui, snijd hem in heel dunne ringen en voeg die toe.  

Doe de kappertjes erbij.  
Snijd de ijsbergsla in reepjes, was ze, laat goed uitlekken en doe 

de sla in een schaal.  

Klop voor het sausje de azijn, peper, zout en eventueel wat sui-

ker door elkaar.  
Voeg vlak voor het serveren het sausje toe en schep alles luchtig 

door elkaar.  

Garneer met ansjovisfilets. 
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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 van 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 

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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