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VOORWOORD
Geniet u ook zo van Helvoirt in de zomer,
de fijne temperatuur, de bloemen in de tuinen, de uitbundige hortensia's? Als u zelf
geen tuin hebt moet u zeker eens door, wat
voorheen de Vlindertuin was en nu de Belevingstuin heet, lopen en daar op een bankje
gaan zitten om te genieten van de grote variatie aan bloemen.
Intussen zit het bestuur van uw vereniging niet stil en probeert
het een nieuwe start van de activiteiten in september mogelijk
te maken. De breiclub, de hobbyclub en de biljarters zijn ons al
een beetje voorgegaan. Zij zijn vanaf juni tot aan de vakantiesluiting van het HelvoirThuis alweer actief geweest. Zoals verderop in dit blad te lezen is, beginnen we in augustus ook weer
met een buitenactiviteit. Wij hopen van harte dat iedereen die
er altijd zoveel plezier aan beleeft, het vertrouwen krijgt dat het
weer zal kunnen. Maar het is allemaal afhankelijk van de ontwikkeling (of eigenlijk liever: teruggang) van het corona virus.
Of dit het laatste voorwoord in het corona-tijdperk zal zijn valt
nog te bezien. Immers juist nu komen er berichten dat het virus
weer de kop op steekt en je hoort al weer praten over een
tweede golf. En het blijkt dat ook jongere mensen niet onkwetsbaar zijn. Het grote probleem lijkt te zijn dat het aanhouden van
de anderhalve meter afstand begint te versloffen. En je hoort
van alle kanten dat dat toch wel erg belangrijk is. Dus laten we
daar allemaal goed op letten.
Ik wens u veel leesplezier!
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GEZELLIG

SAMEN LUNCHEN IN DE

NATUURSPEELTUIN

OP

DONDERDAG 27 AUGUSTUS IN DE OPEN LUCHT, DUS CORONAVRIJ

We willen weer een voorzichtige start gaan maken met de lunches.
Deze lunch in de Natuurspeeltuin hadden we al gepland, maar
vanwege corona uitgesteld.
De datum van deze lunch, 27 augustus is in de eerste week na
de schoolvakanties, dus er zullen geen kinderen in de speeltuin
zijn. We hebben dan het rijk alleen.
Er staan voldoende tafels op ruime afstand van elkaar om met
max. 4 personen per tafel op gepaste afstand te kunnen eten.
Wij zorgen ervoor dat u per persoon uw eigen lunch krijgt. Deze
is apart voor u ingepakt, dus niemand is daar verder aan geweest.
We starten om 12.00 uur en hopen u dan te mogen begroeten.
De kosten van de lunch zijn voor eigen rekening en zullen
± € 15,- bedragen. Te voldoen bij aankomst in de speeltuin.
De natuurspeeltuin ligt aan het Leijpad, een doodlopende zijstraat van de Biestakkerstraat.
Wanneer het moeilijk voor u is om daar zelfstandig te komen,
laat het ons weten en we halen u met mondkapje en een auto
op.
Mocht het weer onverhoopt slecht zijn, te koud of regen, dan
brengen wij de lunch bij u thuis.
Dus graag niet alleen uw naam en telefoonnummer opgeven,
maar ook uw adres.
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Daar het HelvoirThuis gesloten is kunt u zich vóór 13 augustus
opgeven, telefonisch of door inlevering van het strookje, bij:
Mien Verbeek  641660, Nieuwkuikseweg 17a of
Gerrie v.d. Ven  06-19038860, Schilderstraatje 36.
Graag tot ziens bij de lunch in de speeltuin.
Activiteitencommissie
Lucie van de Pas

---------------------------------------------------------------Ik ga mee lunchen op 27 augustus in de Natuurspeeltuin:
Naam:_____________________________________________
Adres:_____________________________________________

:_______________________________________________

 ik wil graag opgehaald worden.
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DOE

MEE!

KWF KANKERBESTRIJDING HELVOIRT

ZOEKT

COLLECTANTEN

Het KWF heeft dit jaar i.v.m. de coronacrisis lang gewacht om
een besluit te nemen om de jaarlijkse collecte door te laten
gaan. Gezien het belang van het inzamelen van geld voor wetenschappelijk onderzoek voor de bestrijding van kanker is het
besluit genomen om inderdaad te gaan collecteren. Daarbij is
gezocht naar een veilige manier om dit te kunnen doen.
Het KWF adviseert een drietal manieren:
1.
2.
3.

de bus voor de deur zetten en minimaal anderhalve meter
naar achteren stappen
gebruik laten maken van de smartphone voor een betaling
via een QR-code
als de collectant beide manieren te riskant vindt zijn er
donatiekaarten die in de brievenbus kunnen worden
gestopt.

Helaas zijn er in Helvoirt nog niet voldoende collectanten. Voor
de KWF-afdeling Helvoirt zoeken we nog nieuwe mensen om zoveel mogelijk huishoudens te kunnen bereiken. Dit kan dus ook
via de derde manier: in een aantal straten donatiekaarten in de
bus gooien. Met slechts 3 uurtjes van je tijd breng je de dag dat
we kanker verslaan dichterbij. Collecteer dus mee in jouw eigen
buurt tijdens de KWF-collecteweek van 30 augustus t/m 5 september.
Meld je aan via kankerbestrijdinghelvoirt@ziggo.nl of
 06-37474344.
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DE 4 KERNEN WANDELINGEN
Beste wandelaars,
Na een lange en gedwongen rustperiode (Coronavirus) gaan we het wandelen weer opstarten
en op donderdag 3 september beginnen we in
Biezenmortel.
Maar we moeten wel de RIVM-richtlijnen in acht
nemen, met de speciale toevoeging dat we
vooraf nog geen koffie / thee drinken.
We verzamelen buiten bij gemeenschapshuis De Vorselaer.
De 10 km. wandelaars starten om 9.55 uur, de 7 km. starten
om 10.00 uur en de 4 km. om 10.05 uur.
Na afloop van de wandeling is het je eigen keus om nog iets te
gebruiken. Wel met pin betalen.
Deze uitgangspunten moeten we aanhouden:
1. Gebruik je gezonde verstand.
2. Houd 1,5 meter afstand.
3. Voorkom rechtstreeks contact met ander wandelaars.
4. Vermijd drukte en opeenhopingen.
5. Blijf thuis bij de bij u allen bekende verkoudheidsklachten.
6. Volg de aanwijzingen op.
Het slagen van deze wandelingen hangt af van de naleving van
deze richtlijnen.
Als er vanuit het RIVM strengere regels opgelegd worden kunnen deze wandelingen niet doorgaan.
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NEDERLANDSE CORONA-APP

VANAF

1

SEPTEMBER TE

DOWNLOADEN

De Corona-app van de Nederlandse overheid is mogelijk vanaf
1 september voor iedereen te downloaden. Deze CoronaMelder
is de afgelopen paar weken getest door een groep mensen in
Twente en geeft je een waarschuwing als je telefoon in de buurt
is geweest van een met corona besmet persoon.
De CoronaMelder zal mogelijk vanaf 1 september te downloaden
zijn voor zowel Android als iOS. Het is de bedoeling dat je telefoon je waarschuwt als deze minimaal 10 minuten in de buurt is
geweest van iemand die positief is getest op Covid-19-virus. Die
persoon moet dan wel zelf ook de app hebben en hebben aangegeven dat hij besmet is. De CoronaMelder moet helpen met
contactonderzoek, waardoor het makkelijker wordt om mensen
die besmet zijn op te sporen. Die mensen kunnen zich dan vervolgens laten testen of zichzelf in quarantaine plaatsen.
Bluetooth
De app werkt met behulp van bluetooth. Hierdoor kan de app
zien hoelang je in de buurt van iemand bent geweest die ook de
app aan heeft staan. De overheid belooft dat de app alleen maar
dit soort contactmomenten opslaat op je telefoon en geen privégegevens of locatiedata. Wanneer je de app aanzet, draait
deze op de achtergrond . De eerste testen geven aan dat de app
ergens tussen 3 en 6 procent van je batterij zal gebruiken. Het
verschil hangt voornamelijk af van je telefoon en de levensduur
van de batterij.
Kritiek
De ontwikkeling van een corona-app stuitte al vanaf het begin
op veel kritiek van experts. De privacy-waakhond Autoriteit Persoonsgegevens moet nog komen met een oordeel over de CoronaMelder en hoe privacy-vriendelijk de app is.
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Bits of Freedom is nog niet te spreken over de app. Volgens deze
organisatie is het niet duidelijk wanneer de app weer stopgezet
wordt en of hij daarom niet als permanent surveillancemiddel
gebruikt kan worden, zelfs als corona geen kritiek probleem
meer is.
Europese Unie
De landen die een app inzetten, hebben besloten om ieder een
eigen app te ontwikkelen. De Europese Unie heeft wel de opdracht gegeven dat deze apps met elkaar kunnen communiceren, zodat het virus ook over de grens gevolgd kan worden.
Omdat de Nederlandse app striktere waarborgen heeft met betrekking tot de privacy, kan de CoronaMelder alleen met soortgelijke Corona-apps communiceren. Daaronder vallen onder andere de Duitse en de Italiaanse apps. Frankrijk daarentegen
heeft een minder privacy-vriendelijk beleid en daardoor zal de
Franse app niet met de CoronaMelder kunnen communiceren.
Werking
De CoronaMelder werkt doordat elke telefoon een specifieke
code krijgt die de apps met elkaar uitwisselen als zij met elkaar
in contact komen. Zo maakt jouw telefoon een database aan
van codes waarmee je in contact bent geweest. Als jij zelf positief getest wordt op corona, dan kun je de database op je telefoon naar de centrale server sturen. De server stuurt het die
data weer door naar iedereen met de CoronaMelder op zijn telefoon en die kijkt dan of jij en de zieke persoon in contact zijn
geweest door de codes te vergelijken. In dat geval krijg je een
waarschuwing te zien. De overheid waarborgt dat de codes anoniem zijn en niet terug te leiden zijn naar een identiteit. Op deze
manier is het ook niet te achterhalen wie je geïnfecteerd kan
hebben.
Voor meer informatie kun je op de site van de
app kijken: CoronaMelder.nl
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VALPREVENTIE KAN ONGELUKKEN VOORKOMEN
Elk jaar zijn er meer mensen die als gevolg van een val op de
Spoedeisende Hulp terechtkomen. De gevolgen van zo'n val
kunnen ernstig zijn. En hoewel niet alles is te voorkomen, zijn
er zeker wel zaken waar u zelf invloed op heeft.
In 2018 kwamen er 108.000 65-plussers na een val op de
Spoedeisende Hulp terecht, zo blijkt uit cijfers. Een gebroken
heup komt het vaakst voor, gevolgd door letsel aan het hoofd
(inclusief hersenletsel).
De twee kanten van valpreventie
Natuurlijk kunt u niet alles voorkomen en iedereen weet dat een
ongeluk in een klein hoekje zit. Toch zijn er wel degelijk zaken
waarmee u zelf aan de slag kunt. Enerzijds gaat het dan om
aanpassingen in uw huis. En dat betekent echt niet dat u meteen
uw complete huis moet aanpakken – het zijn juist de relatief
simpele verbeteringen die het verschil kunnen maken. Daarnaast is het van belang dat u zélf in beweging blijft. Met een
goede conditie en wekelijkse spier- en balansoefeningen verkleint u het risico op zwaar letsel.
Uw woning
Wandel eens op uw gemak door alle kamers. Liggen er snoeren
los, hoe zit het met drempels, staat er ergens een kastje in de
weg, ligt er een kleed in de woonkamer, of misschien een klein
kleedje naast uw bed? Lopen er goede leuningen langs uw trap?
En hoe zit het met verlichting? Verlichting met bewegingssensor
is ideaal – zeker op de overloop en in de badkamer en het toilet.
Over de badkamer gesproken: wist u dat daar de meeste valongelukken plaatsvinden? Misschien doucht u zelf ook nog in bad
of heeft u een douchecabine met een hoge rand.
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Even uitglijden tijdens het in- of uitstappen kan dan grote gevolgen hebben. Een douchecabine of een bad is gelukkig tamelijk eenvoudig te vervangen door een douche zónder instap, en
dat maakt de badkamer al veel veiliger. Daarnaast kunt u kiezen
voor anti-sliptegels – qua veiligheid vele malen veiliger dan het
losse badkamermatje.
Ergotherapie
Vindt u het lastig om te bepalen hoe veilig uw woning is? Maak
dan eens een afspraak met een ergotherapeut. Een ergotherapeut helpt onder meer bij het (weer leren) uitvoeren van uw
dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.
Hij komt ook bij mensen thuis om advies te geven over mogelijke aanpassingen om veilig thuis te kunnen blijven wonen. Via
uw basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie. U
heeft daarvoor geen doorverwijzing van de huisarts nodig.
Spier- en balansoefeningen
Zoals gezegd zijn spier- en balansoefeningen heel belangrijk.
Online vindt u veel van zulke oefeningen. Daarnaast kunt u voor
gerichte spier- en balansoefeningen altijd bij een fysiotherapeut
terecht. Fysiotherapie wordt in principe niet vergoed vanuit de
basisverzekering. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden wel fysiotherapie. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen
hoeveel behandelingen er in het aanvullende pakket zitten. Voor
een afspraak bij de fysiotherapeut heeft u geen doorverwijzing
van de huisarts nodig.
Valcursus
Verder zijn er cursussen voor ouderen die bang zijn om te vallen. Wilt u graag zo'n cursus doen, vraag dan bij uw huisartspraktijk waar en wanneer die in uw woonplaats plaatsvinden.
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Nog meer tips om vallen te voorkomen:
Laat bij de apotheek uw medicijnen controleren. Sommige
(combinaties van) medicijnen veroorzaken bijvoorbeeld duizelingen of maken u slaperig. Zulke bijwerkingen vergroten de
kans op vallen.
Zorg dat u goede schoenen draagt. En draagt u in huis liever
pantoffels, zorg er dan ook voor dat dat pantoffels zijn die voldoende ondersteuning en grip geven.
Eet voldoende en eet gezond. Daarmee blijft u namelijk fit en
krijgen uw spieren voldoende bouwstoffen om sterk te blijven.
Let daarbij vooral ook op eiwitten en vitamine D.
Laat uw ogen jaarlijks controleren: uw ogen zijn namelijk essentieel voor uw evenwichtsgevoel.
Bronnen:
Zorg voor Beter
Voedingscentrum
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GOUDEN TIPS VAN MANTELZORGERS VOOR MANTEL-

ZORGERS

Tips en adviezen van mensen die in dezelfde situatie zitten, zijn
vaak onbetaalbaar. Dit zijn de tien gouden tips ván mantelzorgers, vóór mantelzorgers.
1. Tijd voor uzelf
Zorgen voor een ander is mooi. Maar het kan ook vermoeiend
zijn en het kan soms zelfs te veel worden. Daarom is het belangrijk genoeg tijd voor uzelf te maken. Voel u daar niet schuldig over: ontspanning houdt u gezond.
2. Wees open en eerlijk
Praat met uw omgeving over uw situatie. Vertel het ook als het
u zwaar vindt en vraag om hulp als u daar behoefte aan heeft.
3. Onderhoud uw contacten
Hoe druk u ook bent, zorg ervoor dat u uw vrienden en kennissen niet verwaarloost. Betrek uw familie en vrienden bij waar u
mee bezig bent. Zo voorkomt u dat u vereenzaamt.
4. Vraag hulp
Hulp vragen is geen zwakte, integendeel zelfs! Ziet u het even
niet zitten, schakel dan professionele hulp in en praat met uw
familie of vrienden. De meeste mensen vinden het juist fijn als
ze u kunnen helpen.
5. Zucht eens diep
Wordt het u even te veel, trek u dan voor een moment terug.
Ga even naar buiten, of naar het toilet of de badkamer. Adem
diep in en uit. Als u dit een paar keer doet, zult u merken dat u
weer lucht krijgt.
6. Lach samen
Als u voor iemand zorgt, gebeuren er ook genoeg grappige dingen. Het is heerlijk om daar samen om te lachen. Het maakt de
situatie soms net wat minder verdrietig. Samen lachen is aanstekelijk, het geeft energie en het zorgt voor een gevoel van
verbinding.
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7. Wat kan er nog wel?
Misschien kijkt u naar wat uw naaste niet meer kan. Vecht daar
niet tegen, maar beweeg erin mee. Geef complimentjes voor
wat hij (of zij) doet en ga uit van wat er nog wel kan. Zelfstandig
fietsen kan misschien niet meer, maar samen op een tandem of
naast elkaar op een duofiets kan misschien nog wel.
8. Zing!
Zing, neurie, fluit - het maakt niet uit wat. Zing wat u voelt, wat
u ziet, wat u doet. Het hoeft niet te rijmen, het hoeft niet mooi
te klinken, u hoeft zelfs geen maat te houden. Zingen traint de
spieren in het bovenlijf, de longen en de ademhalingsspieren.
Daarnaast neemt de hoeveelheid anti-stresshormonen toe: u
voelt zich meer ontspannen. Van zingen is zelfs bekend dat het
pijnstillend kan werken. Mensen die chronisch pijn hebben, vergeten de pijn tijdens het zingen vaak even.
9. Genieten met groen
Voelt u zich moe en somber? Koop dan eens iets groens voor
uzelf. Een kleurrijke bos bloemen, een mooie plant; groen fleurt
uw omgeving op. En terwijl u uw boeket schikt of uw plant in
een mooie pot zet, zult u merken dat uw gedachten hun zwaarte
verliezen. Gun uzelf daarom de rust van zo'n groen moment.
10. De drie bedankjes van de dag
Bedenk voor u gaat slapen drie dingen waarvoor u dankbaar
bent. Spreek die drie dingen hardop uit of schrijf ze op in een
mooi boekje. Zo valt u met een positief gevoel in slaap. Bovendien zult u merken dat de positieve dingen van de dag u steeds
meer gaan opvallen.
Inspiratiegids voor mantelzorgers
Deze tips en andere praktische ideeën vindt u terug in de Inspiratiegids voor mantelzorgers door (oud)mantelzorgers. De inspiratiegids is onderdeel van het GOUDmantelproject van het
Radboudumc Alzheimer Centrum. Binnen dit project delen
(oud)mantelzorgers van patiënten met dementie hun kennis en
ervaringen.
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DE 12 LEUKSTE HERSENKRAKERS
Lees voor
In de nieuwsbrief voor deelnemers aan de
gratis training 'Houd uw brein gezond!' stelden we de vraag wat hun favoriete vorm is
van hersengymnastiek. De antwoorden waren heel divers. Het is niet bewezen dat hersengymnastiek de kans op dementie verkleint. Maar onderzoekers hebben wel een sterk vermoeden dat
het belangrijk is om je hersenen actief te houden om de kans
op dementie te verkleinen.
In onderstaande lijst vindt u 12 activiteiten met adviezen om de
activiteit nog beter te maken. Bijvoorbeeld door de moeilijkheid
te verhogen. Of door het te combineren met andere activiteiten.
Als u uw hersenen meer wilt activeren, kunt u natuurlijk ook een
extra activiteit oppakken.
1. Legpuzzels
De legpuzzel is een klassieker. De moeilijkheid is natuurlijk te
verhogen door het aantal stukjes te verhogen. Maar wist u ook
dat het een hele sociale sport kan zijn? U kunt met meerdere
mensen werken aan een legpuzzel en dat kan zelfs in competitieverband, bijvoorbeeld via het NK legpuzzelen.
2. Puzzelboekjes
Sudoku, kruiswoordpuzzels, cryptogrammen, doorlopers, Japanse puzzels, Nonogrammen, enz. Er zijn tientallen vormen
van puzzels bedacht. Wel stellen ze uw brein op een hele specifieke manier op de proef. U kunt het moeilijker maken door
meerdere vormen van puzzels te maken of om lastige puzzels
met meerdere personen op te lossen. Zo leert u van elkaar
nieuwe strategieën.
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3. Lezen
Ook lezen is natuurlijk een klassieke vorm van hersengymnastiek. Het prikkelt de fantasie, maar is ook wel een vrij passieve
bezigheid. U kunt het wat spannender maken door een boek
samen te vatten, of nog beter een alternatief einde te schrijven.
Als u de taal van de schrijver al een beetje machtig bent, kunt
u ook kiezen om het boek in de originele taal te lezen. Het bespreken van boeken in een boekenclub, maakt van lezen natuurlijk een mooie sociale activiteit.
4. Gezelschapsspellen
Gezelschapsspellen zijn natuurlijk al geweldig voor de sociale
interactie. De spellen die minder afhankelijk zijn van geluk en
meer van strategie, dagen u op meerdere manieren uit. Bijvoorbeeld Domino, Triominos, Rummikub en Scrabble. Daarnaast
zijn er ook escaperoom spellen die het sociale combineren met
een stevig potje puzzelen.
5. Strategiespellen
Strategiespellen zijn niet of nauwelijks afhankelijk van geluk,
maar meer van uw eigen strategie en de fouten van de tegenstander. Het gaat bijvoorbeeld om dammen, schaken, go, bridge
en andere (kaart)spellen. U kunt zich ten doel stellen om beter
te worden in deze spellen. Hiervoor is veel training belangrijk,
wat vaak in clubverband mogelijk is.
6. Computerspellen / smartphone spellen
Er zijn duizenden computerspellen die uw brein kunnen stimuleren. Veel van bovenstaande activiteiten kennen ook een online
variant. Leuk om uw niveau te verhogen of om sterke tegenstanders uit te dagen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook steeds
meer spellen die u ook lichamelijk uitdagen. Het vangen van
Pokemons bijvoorbeeld, eventueel samen met kinderen of kleinkinderen. Ook werd geocatching genoemd. Het zoeken van een
'schat' via een GPS-systeem.
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7. Handwerken
Er zijn natuurlijk enorm veel varianten op
handwerken te bedenken. Daarbij wilt u
voor uw brein zoveel mogelijk van de automatische piloot af. Bij breien kunt u
denken aan nieuwe patronen gebruiken
en moeilijke kledingstukken maken. Maar
bij bijvoorbeeld papier-, textiel-, hout- of
metaalbewerking kunt u ook meer uitdagende projecten of nieuwe creatieve uitdagingen gaan doen. U
kunt het natuurlijk ook weer combineren met andere taken. Het
verkopen van producten of juist het lesgeven aan anderen.
8. Schrijven
Schrijven is weer een stuk actiever dan lezen. Van laagdrempelig schrijven in een dagboek, tot het schrijven van gedichten,
verhalen of zelfs een boek. U kunt ook schrijven voor een eigen
website of nieuws- en persberichten schrijven voor uw eigen
club of vereniging. Extra uitdaging nodig? Schrijf in een nieuwe
vorm, zoals een gedicht. Daarnaast zijn er vele schrijfcursussen
om uw schrijfkunst te verfijnen.
9. Bewegen
Ook bewegen is een prima vorm van hersengymnastiek. Sowieso is bewegen goed voor het brein, maar u kunt uw brein
ook nog op andere manieren aan het werk zetten. Denk bijvoorbeeld aan navigeren in een nieuwe omgeving of het leren van
een nieuwe sport. Veel bewegen is natuurlijk ook weer uitstekend te combineren met sociale activiteiten, zoals vrijwilligerswerk voor uw club of vereniging. Dan maakt u er helemaal een
complete brein-workout van.

15

10. Sociale activiteiten
Praten is één van de meest complexe activiteiten voor het brein.
Het lijkt er ook op dat mensen die eenzaam zijn, extra risico
lopen op dementie. We hebben een webpagina gemaakt over
het tegengaan van eenzaamheid. Maar misschien is het juist interessant om via een hobby nieuwe mensen te ontmoeten. Deze
pagina met hersenkrakers brengt u misschien wel op ideeën!
11. Leren
Een nieuwe taal leren, een muziekinstrument bespelen, een cursus geschiedenis of filosofie. Allemaal mooie voorbeelden van
het actief houden van het brein. Een stapje hier bovenop is het
toepassen van uw nieuwe kennis. Een vakantie in het buitenland
of boeken in een vreemde taal lezen. Een voorstelling geven met
uw nieuwe instrument of samen met medestudenten discussiëren over geschiedenis, filosofie of een ander studieonderwerp.
12. (Vrijwilligers)werk
Eén van de meest complexe uitdagingen die we onszelf kunnen
geven is werken. Doorgaan na het pensioen of vrijwilligerswerk
oppakken zijn manieren om dit te doen. Werk is vaak heel variabel met verschillende klussen. Sommige zijn eenvoudig, andere lastig. Sommige zijn leuk en andere juist vervelend. Die
combinatie van taken maakt (blijven) werken de ultieme hersenkraker.
Bron: Alzheimer Nederland
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Ingezonden:

Blauwe bloempjes
Blauwe bloempjes tussen het koren
aardig staat gij tussen het graan
maar een plekje gaat verloren
waar een rijke halm kan staan.
Als de landman in de voren
kostbare korrels heeft gezaaid
en in plaats van voedzaam koren
blauwe bloempjes heeft gemaaid
zal hij het land onvruchtbaar noemen
wat zo'n schrale oogst hem gaf
en hij snijdt met recht uw bloemen
helemaal tot de grond toe af.

Dit gedicht 'blauwe bloempjes' moesten we uit ons hoofd leren.
Het was in de 5e of 6e klas (vorige eeuw eind 1930).
In deze rustige corona-tijd en nu het koren ook bijna rijp is,
borrelde de 'blauwe bloempjes' zomaar weer naar boven… Misschien iets voor ons hofblad?
Met veel plezier lees ik elke maand 't hofblad. Vaak knip ik er
wat uit om het nog eens te lezen, of ik stuur het naar mijn familie in Overijsel. Het hoort niet meer bij deze tijd, maar elke
week verstuur ik nog (vol geschreven) kaarten. Bedankt voor
het mooie blad!
L. Denissen-Biemans
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GA EROPUIT, LET OP UW HUID
Actief zijn in de buitenlucht is gezond. Het zorgt voor een goed
humeur en een beter slaapritme. Ook de zon hebben we hard
nodig. Maar vergeet niet uw huid goed te beschermen tegen zon
en water.
Een oudere huid is slapper, dunner en droger. Er verschijnen
rimpels en er kunnen ook vlekjes en wratjes ontstaan. Dat is
een natuurlijk proces waar u weinig tegen kunt doen.
Wat u wel kunt doen is uw huid beschermen. Vooral de zon kan
uw huid schade toebrengen, als u niet goed oplet. Gaat u graag
in zee of naar het zwembad? Dan heeft uw huid ook te lijden
onder zee- en chloorwater. Hoe houdt u uw huid gezond in de
zomer?
De zon, nuttig maar ook schadelijk
Zonneschijn op de huid maakt vitamine D aan en dat hebben we
nodig voor sterke botten. Ook krijgt u van de zon een kleurtje.
Ook dat is nuttig, omdat een gebruinde huid zichzelf beschermt
tegen ultraviolette stralen (uv-stralen) van de zon.
Uv-stralen zijn schadelijk, omdat ze de huid minder elastisch
maken, pigmentvlekken veroorzaken en de huid sneller laten
verouderen. Te veel zon kan bovendien huidkanker veroorzaken, ook melanoom genoemd. Dit is kanker in de pigmentcellen.
Bescherming
Een oudere huid heeft extra bescherming nodig. Blijf daarom in
de schaduw als de zon het sterkst is, vooral tussen twaalf en
drie uur.
Gebruik een zonnebrandmiddel dat past bij uw huidtype, ook in
de schaduw. Uw huidtype is erfelijk bepaald en verandert niet
als u ouder wordt. Dat geldt dus ook voor de beschermingsfactor
die moet gebruiken. Heeft u een lichte huid, neem dan een zonnebrandmiddel met beschermingsfactor 30 of 50.
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Heeft u een getinte of donkere huid, dan heeft u genoeg aan
factor 15 tot 30. Smeer om de twee uur, ook als u al een kleurtje
heeft. Herhaal het smeren nadat u in het water bent geweest.
Een beschermingsfactor die alle schadelijke straling tegenhoudt
bestaat niet. Wilt u zo min mogelijk schadelijke straling op uw
huid, draag dan beschermende kleding en een hoedje of pet.
Zee- en zwembadwater
Zeewater kan een positieve uitwerking op uw huid hebben, maar
ook zorgen voor uitdroging en irritatie. Als uw huid erg gevoelig
is, kan zeewater de huid zelfs beschadigen. Ga liever een paar
keer kort zwemmen dan lang en spoel zeewater als het kan meteen af. Hetzelfde geldt voor chloorwater.
Heeft u veel last van een droge huid? Gebruik dan een vette
crème voordat u gaat zwemmen. Smeer uw huid na het zonnen
en/of zwemmen in met een vocht inbrengende crème.
Drink twee liter water per dag, liefst het hele jaar door. Ook dat
is goed voor uw huid.
Meestal onschuldig
Op een oudere huid kunnen vlekjes en wratjes verschijnen. Bijvoorbeeld egale lever- of pigmentvlekken. Of ouderdomswratjes, die wat ruwer zijn dan gewone wratjes. Of roodpaarse stipjes en bultjes, ook kersenwratjes genoemd. Ten slotte kunt u
ook vlakke, wittige wratjes krijgen, vooral op de onderbenen en
onderarmen.
Deze vlekjes en plekjes zijn misschien niet fraai, maar meestal
onschuldig. Als de plekjes gaan jeuken, irriteren, groter worden
of van kleur veranderen, is het verstandig om naar de huisarts
te gaan.
Bron:
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CORONABESPIEGELING
Gisterenavond, 25 juli het TVprogramma 'Hollandse Zaken' bekeken. Wat een warboel, niet in de laatste plaats door de "gespreksleider". Allerlei "deskundigen" kregen gelegenheid hun
zegje te doen. Natuurlijk waren ze het niet met elkaar eens. De
aanleiding van het programma was het oplopen van de besmettingscijfers en het al of niet invoeren van het mondkapje. We
kennen allemaal de meningen over het mondkapje wel, het
helpt wel zegt de een en de ander zegt van niet. Dat geldt ook
voor de 1,5 meter afstand. Ook voor het handen schudden, ook
voor het knuffelen, ook voor het ventileren van de ruimte, ook
voor het mijden van drukten, ook voor het ontsmetten van winkelwagentjes enz. enz. Een kakafonie van meningen. Iedereen
zat zijn gelijk te verdedigen. Men zat keurig op afstand, behalve
een stel puberjongens, die zaten stijf naast elkaar (???). Ook
hun mening werd gevraagd, maar daar kwam alleen maar uit
dat ze graag bij elkaar zijn en dat ook zullen blijven doen. Het
viel nog mee dat ene M. de Hond er niet bij was, die alles wijt
aan onvoldoende ventilatie, dus vieze lucht en daarbij ook wijzend naar de intensieve veehouderij.
Daarover wil ik kwijt dat de praktijk je in de verleiding brengt
om daar geloof aan te hechten. Maar gaat het daarbij om de
hoeveelheid deeltjes die in de lucht zweven of om het soort. Is
er al eens een vergelijking gemaakt met bovengenoemde lucht
en de lucht in een dicht bos, waar een mengsel hangt van geur
van bloeiende planten, rottend hout, insecten, vogelpoep, rottende bladeren enz.
Wat me ook is bijgebleven van genoemde discussie is dat er
niemand opmerkte dat ongetwijfeld alle maatregelen wat bijdragen aan het vermijden van besmetting, de een meer en de ander minder, maar opgeteld kom je een heel eind, maar nooit op
100%.
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Want als je bijvoorbeeld de boodschappen door iemand anders
laat doen, hoef je zelf niet de drukte van de supermarkt in, maar
je pak suiker die je in je mandje krijgt is misschien kort daarvoor
wel door een besmet iemand bekeken en weer teruggezet. Het
besmettingsgevaar is natuurlijk minimaal, maar toch …..
Er zijn ook maatregelen (veel toegepast), die wat ridicuul zijn.
Bijvoorbeeld het begroeten met een elleboogstoot, dat kan niet
met in achtneming van de 1,5 m afstand. Een schop tegen je
enkels komt beter in de buurt.
Bij mij dringt de vergelijking op met het beveiligen van je huis
tegen inbrekers. De deur dicht doen als je weggaat is de eerste
maatregel, de deur op slot draaien is ook veel toegepast, goedgekeurde sloten gebruiken wordt aanbevolen, ramen sluiten is
ook een goede maatregel, ramen op de eerste verdieping kunnen eventueel open blijven, denk je, maar dan moet je niet je
ladder zichtbaar onder de overstek van je garage bewaren. (En
de buurman ook niet). De stand van je gordijnen, jaloezieën en
rolluiken moeten niet aangeven dat je langdurig weg bent.
Kortom een optelling van maatregelen moet het de inbreker zo
moeilijk mogelijk maken. Als je veel in huis hebt om te halen of
als je veel vijanden hebt, moet je rigoureuzer te werk gaan. Een
hoge muur om je eigendom, alarm aanbrengen of zelfs bewaking instellen.
Kortom, neem maatregelen die de kans op besmetting of inbraak verkleinen, maar houdt het wel leefbaar. Daarbij ook rekening houdend met de mensen om je heen en de kwaliteit van
leven.
Vooral dat laatste kan een discussiepunt zijn, maar moet iedereen maar zelf inschatten. Hiertoe is het volgende misschien een
praktijk voorbeeld.
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Verleden week was mijn jongste zusje jarig (komt maar eenmaal per jaar voor). De jonge dame bereikte de bevallige leeftijd van 78. Wij (80ers) gingen met de auto op weg naar de
jarige en laadden onderweg nog een 87jarige en een 83jarige
op. Zodat ik mijn wagen volgeladen had met ….. (je weet wel).
Aangekomen bij de jarige kregen we ieder een plaats op keurige
afstand van ongeveer 1,5 m. Maar de bediening kwam zo nu en
dan wel binnen de 1,5 m. Maar dat is maar heel even. Kortom,
we hebben de regels met voeten getreden, maar we hadden
vooraf gecheckt of niemand verschijnselen had. (Hoewel je toch
besmet kunt zijn zonder al verschijnselen te hebben). We namen dus wel enig risico, maar we denken verantwoord.
Ik blijf bij mijn verwondering dat 'Hollandse Zaken' alleen maar
verwarring heeft achtergelaten.
Jan van Bohemen.
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DICK BRUNA
er zijn maar weinig hoofden
waarin niet ergens achteraan
een boek ligt opgeslagen
van Nijntje met een traan
soms was Nijn zelfs het eerste
dat je begreep van een gedicht
twee stippen werden ogen
de taal werd kort en licht
groots is voor klein te maken
een woord, een klare lijn
de hele wereld in een blik:
dag lieve vader Nijn

In 2017 was Ester Naomi Perquin 'Dichter des Vaderlands'.
Bij het overlijden van Duck Bruna schreef ze dit gedicht.
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BOEKBESPREKING 'ONDER PROFESSOREN' DOOR W.F. HERMANS
Professor doctor Rufus Dingelam, bijnaam
"Roef", is hoogleraar in de technische
scheikunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij woont met zijn vrouw Gré in
een boerderij even buiten Groningen. Op
een dag krijgt hij een telegram waarin hem
wordt medegedeeld dat hem de Nobelprijs
is toegekend voor een ontdekking die hij al
20 jaar geleden heeft gedaan. Dingelam's
vrouw Gré is alleen maar geïnteresseerd in het geld (ƒ 280.000)
dat aan die prijs verbonden zit. Gré is een wat kleinburgerlijke
vrouw en lijkt aan een soort van minderwaardigheidscomplex te
lijden. Het grote nieuws verspreidt zich razendsnel door het dorp
en de universiteit
De schrijver W.F. Hermans
Willem Frederik Hermans (Amsterdam, 1 september 1921 –
Utrecht, 27 april 1995) was een Nederlands schrijver van romans, novellen, verhalen, poëzie, toneelstukken en scenario's,
alsmede van essays, kritieken en polemieken. Daarnaast was hij
actief als fotograaf en maker van surrealistische collages.
Hermans behaalde cum laude de graad van doctor in de wis- en
natuurkunde (1955, fysische geografie). Hij weigerde de P.C.
Hooftprijs (1971), maar accepteerde wel de Prijs der Nederlandse Letteren (1977), die hij uit handen van de Belgische koning Boudewijn ontving. Hermans wordt met Gerard Reve en
Harry Mulisch gerekend tot De Grote Drie, de drie belangrijkste
naoorlogse Nederlandse auteurs.
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Toen Willem Frederik Hermans zijn vaderland achterliet had hij
een affaire achter de rug met afgunstige docenten en hoogleraren op de Universiteit van Groningen. Hoewel hij achteraf juridisch geheel in het gelijk werd gesteld zal geen wraak zoeter
hebben gesmaakt dat het publiceren van de bijtende sleutelroman 'Onder professoren', waarin Prof. Dr. Rufus Dingelam de
Nobelprijs krijgt die hem echter niets dan ongeluk zal brengen.
Afgunst, jaloezie en machtsmisbruik zijn na dertig jaar nog
steeds een onverminderde klassieker.
Sinds 2005 verschijnen, onder auspiciën van het Willem Frederik Hermans instituut en wetenschappelijk verzorgd door het
Huygens Instituut der Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen te Den Haag, de Volledige Werken van Hermans, die in totaal 24 delen zullen bevatten.
In februari 2015 verschijnt 'De zanger van de wrok', het tweede
en laatste deel van de Hermans-biografie door Willem Otterspeer.
Boeken geschreven door W.F. Hermans

De donkere kamer van Damocles

Het behouden huis

Nooit meer slapen
Dit boek is gratis te leen bij het boekenuitleenpunt in het HelvoirThuis.
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KATTIG
Een echtpaar staat klaar om een avondje uit te gaan. Ze laten
een paar lampjes aan, schakelen het antwoordapparaat in, dekken de kooi van de parkieten af en laten de kat in de achtertuin.
Vervolgens bellen ze een taxibedrijf. De taxi arriveert en ze openen de voordeur. Op dat moment schiet de kat langs hen heen
het huis weer binnen.
Ze willen per se niet dat de kat binnen
blijft, want dan lopen de vogels gevaar. "Ik vang hem wel, stap jij maar
vast in" zegt de man. De kat glipt naar
boven en de man gaat er achteraan.
Terwijl de vrouw in de taxi zit te wachten, wil ze niet dat de taxichauffeur
weet dat er de hele avond niemand
thuis is. Daarom zegt ze tegen de
chauffeur dat haar man er aan komt. "Hij is nog boven om mijn
moeder gedag te zeggen."
Een paar minuten later stapt de man in en zegt als ze wegrijden:
"Sorry dat het zo lang duurde, maar dat stomme kreng verstopte zich onder het bed. Ik moest haar met een klerenhanger
dwingen om er onderuit te komen. Toen probeerde ze er weer
vandoor te gaan, maar ik greep haar in haar nekvel. Toen heb
ik haar in een laken gewikkeld om te voorkomen dat ze me zou
krabben. En dat hielp. Ik sleurde haar met haar dikke kont de
trap af en gooide haar in de achtertuin"’
Op dat moment knalde de taxi tegen een geparkeerde auto aan.
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TUINGEDACHTEN
Tijdens schoffelen, harken, planten of oogsten komen er allerlei gedachten langs,
daar wil ik niemand mee vermoeien, maar
iets over vroeger, op onze eeuwenoude
boerderij, is misschien wel interessant. Zo
was er bij ons een zeshoekig aanbouwsel
aan de boerderij, die wij de 'karnmolen'
noemden. Ver voor mijn tijd werd erin gekarnd. Boter gemaakt dus. Een klein deel
van het raderwerk bevond zich nog in de
nok van deze ruimte. In mijn tijd (als kind)
werd er niet meer gekarnd. De karnruimte had andere bestemmingen gekregen, zoals kippenhok, kolenhok, klompenhok enz.
Ook stonden er enkele fietsen in de winter, want in de zomer
konden die in de stal.
Wat ik me wel kan herinneren is de eerste douchegelegenheid.
Dat was enkele jaren na de tweede wereld oorlog. Er hing een
emmer met aan de bodem een sproeikop. Je kreeg een klein
emmertje warm water mee en als je dan aan douchen toe was
(de voorbereidingen, zoals inzepen had je al getroffen) kiepte je
het emmertje warm water leeg in de douche-emmer, trok hem
aan een touwtje snel op de goede hoogte en stond er onder te
genieten. Opschieten, want het water was snel op en er zat geen
afsluitkraantje aan de douchekop. Vóór deze enorme uitvinding
werden we (als we al zelfstandig werden) met een emmertje
warm water de stal in gestuurd. Lekker warm bij de koeien in
de winter en in de zomer plek zat om te flodderen. Gelukkig
heeft de douche-emmer periode niet lang geduurd.
Jan van Bohemen.
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WAT U BETER NIET KUNT DOEN MET UW CREDITCARD
U krijgt een mail dat u een prijs heeft gewonnen. U hoeft alleen
maar even uw creditcardgegevens door te geven. Natuurlijk
trapt u daar niet in, want met die gegevens kunnen oplichters
op uw kosten gaan winkelen. We geven u zeven spelregels voor
veilig gebruik van uw creditcard.
1. Kaartgegevens afgeven
Geef uw kaartnummer en vervaldatum bij voorkeur niet aan anderen. Geef alleen uw creditcardgegevens door als u zelf bewust
een aankoop doet.
2. Uw pincode geven
Het lijkt een open deur, maar komt nog té vaak voor. Via babbeltrucs proberen oplichters pincodes te bemachtigen. Hun
slachtoffers zijn vaak ouderen. Trap er niet in en geef uw pincode van uw betaalpas of creditcard nóóit aan anderen, ook niet
aan uw bank. Uw bank zal u nooit om creditcardgegevens of
pincodes vragen, ook niet via de mail of via de telefoon.
3. Uw creditcard uit het oog verliezen
Laat nooit iemand alleen met uw creditcard. Loop mee naar de
kassa als u gaat betalen. Controleer of u na het betalen wel echt
uw eigen kaart terug krijgt en geen 'nepkaart'.
4. Een kopie geven van uw creditcard
Stel u verkoopt iets op internet aan een onbekende. U kunt de
koper uw naam en uw IBAN-nummer geven; deze gegevens
heeft de koper nodig om u te betalen. Geef echter nooit een
kopie van uw bankpas of uw creditcard.
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5. Betalen zonder 'slotje'
Als u online iets koopt, let dan op of de betaling verloopt via een
beveiligde verbinding. Controleer of u een hangslotje ziet boven
in de menubalk van de browser. Kijk ook of het adres begint
met https (in plaats van http). De 's' staat voor 'secure' (veilig).
6. Afschrijvingen niet checken
Het is belangrijk dat u regelmatig uw creditcardrekening bekijkt.
Herkent u de betaling? Is het afgeschreven bedrag juist? Neem
direct contact op met uw bank als u vermoedt dat er iets niet
klopt.
7. Uw gegevens via een computer delen
Op de website van het televisieprogramma Radar klaagt een
grootouder over misbruik van de creditcard door een kleinzoon.
De grootouder betaalde via Pay Pal iets voor de jongen, waarna
de betaalgegevens van de creditcard in het computergeheugen
bleven staan. De jongen kon er vrijuit mee shoppen. Wees voorzichtig met betalingen op de computer van een ander. Let ook
op wie u toegang geeft tot uw eigen computer.
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NEE

IK HOEF GEEN REGENTON, WANT IK HEB AL EEN

GRONDWATERPOMP

Wij komen deze opmerking vaak tegen als we het
hebben over eigen regenwater-opvang. Tuurlijk is
het al wat beter dan volop kostbaar drinkwater te
gebruiken, maar je verergert natuurlijk wel de
diepe verdroging. Dus toch maar die regenton
aanschaffen! Mét een overloop naar de tuin.
Je hebt oppervlakkige verdroging en diepere grondwaterverdroging. Door de regenbuien in juni is de bovengrond weer mooi
nat en dat was hard nodig. Maar de diepe verdroging, van het
grondwater zeg maar, is nog steeds ernstig. Het KNMI constateert dat we het nog zeker 150 mm moet regenen voordat het
diepe grondwater weer op peil is. Doordat we met z'n allen
enorme hoeveelheden grondwater oppompen voor bewatering,
de industrie (zoals coca cola) of om tunnelbakken droog te houden, is het grondwater de laatste jaren enorm gezakt. En dat
zie je door sterfte van grote bomen zoals beuken.
Het water ís er gewoon niet meer voor ze.
En dus klopt het argument "ik heb een grondwaterpomp dus ik
ben oké", niet meer. Je draagt dan ook bij aan de diepere verdroging. Kortom, help allemaal mee om kostbaar regenwater
vast te houden.
Met groene groet,
Tiny en John Vermeer,
voor Duurzame Diensten
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MERINGUES IN VORMPJES
Deze meringues zijn leuk om in allerlei vormpjes te maken
Gooi mislukte of verkruimelde schuimpjes nooit weg, die zijn
ideaal om in een toetje te verwerken.
Ingrediënten:
 4 eiwitten
 200 g poedersuiker
 1 theelepel azijn
 olie om in te vetten
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 100o C.
Klop de eiwitten in een grote vetvrije kom stevig.
Voeg dan onder onophoudelijk kloppen beetje bij beetje de
suiker en de azijn toe.
Klop tot de massa dik en glanzend is.
Bekleed een bakplaat met bakpapier.
Vet een hartjes-uitsteekvorm (of andere vormpjes) in met wat
olie.
Zet op de bakplaat en vul met eiwitmassa.
Strijk het oppervlak glad en trek voorzichtig omhoog.
Ga zo door tot alle eiwit op is.
Bak de schuimpjes in circa 1 uur (afhankelijk van de grootte)
gaar en stevig.
Schakel de oven uit en laat de schuimpjes in de oven afkoelen.
Tip:
Klop eventueel 2 rode druppels levensmiddelenkleurstof door
het eiwitschuim voor roze schuimpjes.
Hartjestompouce: strijk een lekkere dikke laag slagroom tussen twee hartjes.

31

STEENPUISTEN EN ANDER FIETSERSLEED
HOE VOORKOMT U HUIDIRRITATIES?
Het zitvlak van een fietser krijgt het zwaar te
verduren. Kilometers lang schuurt het achterwerk tegen een smal zadel. Een broek die eerst
nog lekker zat, kan flink gaan irriteren. Welke
zitvlakproblemen zijn er en hoe voorkomt u ze?
Door de wrijving tussen uw kleding en uw huid
kunnen er schuurplekken, schaafwonden,
schimmelinfecties of verharde plekken op de huid ontstaan.
Wondjes in de huid kunnen vervolgens ontsteken en leiden tot
de onder wielrenners gevreesde 'derde bal'.
Cystes
Een haarzakje – het punt waaruit een haar naar buiten steekt –
kan verstopt raken, bijvoorbeeld door een beschadiging aan de
huid. Elke haar heeft een bijbehorende talgklier, die een soort
vet aanmaakt dat de huid smeert. Als het haarzakje verstopt is
kan het talg niet meer naar buiten. Er ontstaat dan een zakje
(cyste genaamd) onder de huid gevuld met talg en huidcellen.
Zo’n cyste kan steeds groter worden en als er bacteriën bijkomen gaan ontsteken. Zweetklieren kunnen op dezelfde manier
verstoppen en ontsteken.
Een talgkliercyste kan geen kwaad. Soms gaan ze vanzelf open
en komt er talg en pus uit. Een pijnlijke cyste kunt u bij de huisarts laten verwijderen. Zelf de cyste uitknijpen is niet verstandig. Er kan dan talg in het onderhuids bindweefsel terechtkomen
en een flinke ontsteking doen ontstaan.
Steenpuist
Een steenpuist is een rode, onderhuidse bult of plek die zo hard
als steen kan zijn. Het is een ontstoken haarzakje, veroorzaakt
door een bacterie, zoals een stafylokok of streptokok.
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Steenpuisten zijn niet gevaarlijk, maar kunnen wel erg pijnlijk
zijn. Ze zijn besmettelijk, dus blijf er zoveel mogelijk vanaf,
maak ze eventueel schoon met een ontsmettingsmiddel en was
uw handen met zeep. Vroeger werd wel geadviseerd om er trekzalf op te smeren, maar dat heeft geen zin. Wacht tot de steenpuist vanzelf opengaat en leg er eventueel warme kompressen
op om dit proces te versnellen. De steenpuist geneest vervolgens vanzelf.
Negenoog, karbonkel, koolzweer
Dit zijn allemaal benamingen voor een aantal steenpuisten dat
bij elkaar zit. Soms zitten ze zo dicht bij elkaar, dat het één
grote puist lijkt met meerdere uitgangen. Zo’n negenoog kan
erg pijnlijk zijn. In ernstige gevallen moet een arts deze verwijderen of bestrijden met antibiotica.
Furunculose is de medische benaming voor het steeds terugkeren van steenpuisten. Vooral dragers van stafylokokken en
mensen met een verminderde weerstand of diabetes kunnen
daar last van hebben.
Tips
Neem om uw huid in goede conditie te houden en cysten en
steenpuisten te voorkomen de volgende maatregelen:
Draag kleding die niet schuurt, knelt of broeit. Let op dat de
naden de huid niet irriteren. Een goede fietsbroek met zeem
voorkomt zadelpijn.
Zorg voor een goede hygiëne. Verruil bezwete fietskleding bij
thuiskomst meteen voor een droge outfit en was uw fietskleding
na elke tocht. Houd de huid schoon en droog.
Kies een zadel dat bij u past en stel uw fiets goed af. Een zadel
dat te hoog of te laag staat, kan voor problemen zorgen.
Bron:
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VERDWENEN CURSOR VINDEN IN WINDOWS 10
Soms verdwijnt de cursor op een Windows-apparaat even, of
valt hij weg tegen een witte achtergrond. Vind de muisaanwijzer
snel terug met een handig trucje.
Cursor terugvinden
Iedereen is de cursor weleens kwijt op het scherm. Het is dus
niet gek als u dit overkomt, maar het kan wel vervelend zijn.
Eindeloos heen en weer bewegen met de muis om de cursor te
vinden helpt, maar is geen ideale oplossing. Gelukkig is er een
gemakkelijke manier om de cursor terug te vinden. Druk simpelweg op de Ctrl-toets op het toetsenbord en de computer geeft
met een cirkeltje aan waar de aanwijzer zich op het scherm bevindt. U moet de functie wel eerst even aanzetten.
Instellingen cursor
Stel zo in dat de cursor extra goed zichtbaar wordt met de Ctrltoets.
Klik op de Startknop.
Klik op 'Instellingen', dit is het icoon van een tandwiel.
Een menu verschijnt. Klik op 'Apparaten'.
Klik in het linkermenu op 'Muis'.
Klik bij 'Verwante instellingen' op 'Extra muisopties'.
Een nieuw menu opent. Tik bovenin op 'Opties voor de aanwijzer'.
Zet een vinkje bij 'Locatie van de aanwijzer weergeven als ik op
CTRL druk'.
Klik op 'Toepassen' en op 'OK'.
De instellingen voor de cursor zijn aangepast. Zodra u de Ctrltoets indrukt, wijst de computer de cursor op het scherm aan.
U kunt de instelling gemakkelijk weer wijzigen door het vinkje
bij 'Locatie van de aanwijzer weergeven als ik op CTRL druk'
weg te halen.
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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

