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VOORWOORD
Op het moment dat wij dit stukje voor u
schrijven, valt de regen met bakken uit de
hemel en lijkt voor het eerst dat de winter
toch echt gaat inzetten. Tot nu toe was de
temperatuur immers heel redelijk en soms
was het bijna warm. Alleen aan het vallen
van de bladeren zag je dat de koude jaargetijden toch echt aangebroken waren!
En hier en daar verschijnen zelfs al versierde kerstbomen. Misschien wel als tegenwicht tegen de coronaperikelen. Ook zie je,
ondanks dat het nog pas 20 november is, al kerstlichtjes en
kerstversiering aan de balkons en aan de huizen verschijnen.
Het is fijn dat we ons zo op kerstmis kunnen richten. We hopen
maar dat kerst licht en hoop brengt in deze voor vele mensen
moeilijke tijd.
Medio oktober ontvingen wij bericht dat ons medebestuurslid
Andries Weitenberg in het ziekenhuis was opgenomen in verband met corona. Inmiddels is hij weer thuis en krabbelt hij heel
langzaam weer op. Wij wensen hem vanaf deze plaats van harte
beterschap!
Maar u begrijpt het werd toch wat stil in het bestuur. Daarom
zijn wij blij dat wij u nu kunnen laten weten dat twee leden van
onze vereniging bereid zijn gevonden om tot het bestuur toe te
treden, te weten Gerda van Vianen en Huub Poels. Zij zijn nu
aan het kijken waar zij binnen het bestuur de best passende
bijdrage zouden kunnen leveren. Hopelijk verloopt dat positief
en kunnen zij in de algemene ledenvergadering van komend
jaar worden benoemd als lid van het bestuur. Maar nog altijd
zoeken wij aanvulling voor het bestuur én voor de activiteitencommissie. Wij dagen u uit!
Nu er zicht is op een goedwerkend vaccin tegen corona hopen
wij dat dat in 2021 onze vereniging weer kansen biedt om alle
activiteiten op te pakken en te bloeien als voorheen.
Wij wensen u veel leesplezier!
Het bestuur
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EEN

WARM KERSTFEEST EN EEN GEZOND EN GELUKKIG

NIEUWJAAR

Dit wensen wij u allen toe na zo’n speciaal en ongelooflijk jaar
wat nu bijna achter ons ligt.
Wie had op Nieuwjaarsdag 2020 kunnen denken of vermoeden
wat voor een bijzonder jaar we zouden krijgen.
Een jaar met veel angst, verdriet en onzekerheden.
De angst om getroffen te worden door het virus, het verdriet
wanneer dat een van onze naasten overkwam. Met vaak een
heel verdrietig afscheid in kleine kring
De moeilijke en soms strenge maatregelen, waar we ons aan
moesten en moeten houden. Met voor sommigen eenzaamheid
tot gevolg. De grote onzekerheid: wanneer komt hier een eind
aan.
En dat weten we nog steeds niet. Het was wat dat betreft een
heel verdrietig jaar.
We willen stil staan bij alle leden van wie we het afgelopen jaar
afscheid hebben moeten nemen. Laten we hen blijven gedenken
en hun naasten steunen in deze moeilijke tijd.
Toch gaf dit jaar ook mooie ervaringen. Er was en is meer begrip
voor de mensen in de frontlinie: verpleegkundigen, artsen, politieagenten, mensen in het onderwijs. Zij hadden al een zwaar
beroep, maar door de extra veiligheidsmaatregelen werd dat
nog vele malen zwaarder. En zij bleven zich inzetten. Draaiden
extra diensten, bleven er voor gaan. Zij werden in het zonnetje
gezet, terecht. Jammer dat het nu tijdens de tweede golf minder
is. Want er wordt nu niet minder hard gewerkt door al deze
mensen.
Een ander lichtpuntje was de hulp van mensen uit je omgeving
die spontaan op gang kwam. De vele initiatieven in buurten en
straten. Een bloemetje, een kaartje, een brownie dat werd afgegeven.
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Er viel zoveel weg aan activiteiten en ontmoetingen, dat er gelukkig daarvoor in de plaats meer aandacht kwam voor de
naaste. Dat is mooi om te zien.
En we werden ons bewuster van onze omgeving. De stress van
heel veel 'moeten' viel ineens weg. We kregen weer tijd om letterlijk te zien wat er in onze eigen tuin voor moois bloeide en
rondvloog.
Wij als leden van het bestuur en de activiteitencommissie vinden
het heel jammer dat we het afgelopen jaar zo weinig bij elkaar
konden zijn. Dat we bijna al onze plannen voor een gezellig verenigingsjaar in de ijskast hebben moeten zetten. Heel veel leuke
dingen, bijeenkomsten, gezellige middagen, lunches en film- en
lezingenavonden konden geen doorgang vinden. Maar ook de
vaste activiteiten vielen stil. Met een kleine opleving in de zomer
zijn deze opnieuw stilgelegd. We hopen met heel ons hart dat
we heel snel op een veilige manier weer kunnen starten. Dat we
elkaar weer kunnen ontmoeten, want dat is wat deze tijd zo
eenzaam maakt.
Voor de komende feestdagen wensen wij u toe, dat u de warmte
en nabijheid zult mogen ervaren van uw geliefden. Dat het dagen worden met een stralend lichtpunt. Dat dit ongekend, voor
sommigen intens verdrietige jaar mag overgaan in een jaar
waarin we de angst mogen afschudden, de onzekerheden verdwijnen en we weer onszelf kunnen zijn. Dat we weer spontaan
iets leuks mogen en kunnen doen. Wij wensen u dat van harte
toe.
Leden van Bestuur en Activiteitencommissie van Vereniging
55+.
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GESCHIEDENIS VAN VUGHT
Nu Helvoirt deel wordt van de gemeente Vught, leek het ons wel
raadzaam om iets over de geschiedenis van Vught te achterhalen. Met dank aan internet plaatsen we het volgende:
Pas vanaf ongeveer 600 na Chr. werden de vele moerassige gebieden in deze omgeving door klimatologische veranderingen
beter bewoonbaar en bebouwbaar. De oudste bewoning moeten
we zoeken in de omgeving van het Maurickplein en de Gent.
Waarschijnlijk is 'Gent' een Keltisch woord, dat riviermonding of
-samenvloeiing betekent.
De eerste schriftelijke vermelding dateert uit 1006. Dit is echter
een vervalste oorkonde. Hierin is er sprake van dat de plaats
een munt (recht op het hebben van een wisselkantoor) en tolrecht bezat. Dit werd herhaald in oorkonden uit 1028 en 1050,
waarin schenkingen van goederen werden vastgelegd, waaronder de helft van de tol en munt in 'Fughte'.
De kerkelijke geschiedenis van Vught gaat ver terug. In 1957
werden tijdens de restauratie van de Hervormde Kerk achter de
Sint-Lambertustoren restanten van romaanse en preromaanse
kerken ontdekt, waaronder zelfs een – zeer afgesleten – dorpel
van een preromaans kerkje uit het einde van de 10e eeuw. De
Sint-Lambertusparochie dateert misschien al vanaf 700, terwijl
de Sint-Petrusparochie omstreeks 950 moet zijn gesticht door
de Aartsbisschop van Keulen. Omstreeks 1055 werd door de
monnik Stephelinus het leven van de Heilige Trudo opgetekend,
en daarin wordt vermeld dat deze in Vught een wonderbaarlijke
genezing zou hebben verricht. De eerste schriftelijke vermelding
van de Sint-Lambertuskerk dateert pas van 1328.
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Een zwarte bladzijde vormt het jaar 1164, toen er in 's-Hertogenbosch Jodenvervolgingen plaatsvonden en de 183 slachtoffers daarvan in het Wolvenbos werden vermoord, waarna hun
stoffelijke overschotten werden verbrand. Op deze plaats werd
in 1771 de Joodse begraafplaats in gebruik genomen.
In 1232 droeg Heer Boudewijn van Vught een deel van zijn eigendommen over aan Hertog Hendrik I van Brabant. Deze gaf
deze waarschijnlijk in leen aan de Duitse Orde. De ridders van
deze orde verkregen het patronaatsrecht van de Sint-Lambertusparochie. Ook werd door hen een commanderij gesticht die
zich in een huis tegenover de Sint-Lambertuskerk bevond en
voor het eerst vermeld werd in 1334 en heeft bestaan tot ongeveer 1640. De Orde bezat echter nog steeds het patronaatsrecht
en het tiendrecht van de parochie, tot de Fransen er in de Napoleontische tijd een einde aan maakten. De laatste door de
Orde benoemde pastoor stierf in 1829. Het patronaatsrecht van
de Sint-Petrusparochie kwam in 1399 aan het kapittel van Eindhoven.
In 1328 verkregen de inwoners van Vught gemeenterechten van
de hertog van Brabant. Het oudste zegel van de plaats dateert
van 1353 en toont twee tegenover elkaar staande kerken, een
verwijzing naar de twee parochies.
Na de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden in 1830, waren
in Vught en Cromvoirt ongeregeldheden. De Zuidelijke Nederlanden wilden meer stukken Nederlandse grond. Willem II der
Nederlanden had legionairs gestationeerd bij Vught en Cromvoirt. Daarom werd de Vughterheide onderwater gelegd en werden acht lunetten gebouwd onder Willem III der Nederlanden
om de Belgische troepen tegen te houden. Na 1844 werden definitief de grenzen tussen Nederland en België vastgelegd.
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Vught heeft eeuwenlang wateroverlast gehad. Huizen en landerijen stonden onder water en het vee moest op hoger gelegen
gebied in veiligheid worden gebracht. Hier werd, bijvoorbeeld,
de oude Sint-Pieterskerk op het Maurickplein voor gebruikt. In
1995 werd Vught voor de laatste maal getroffen door wateroverlast. De Dommel trad toen buiten haar oevers en daardoor lagen
de Gement en Het Bossche Broek onder water. Ook de rijksweg
A2 kon niet worden gebruikt, want bij knooppunt Vught stond
de weg onder water.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er in Vught een concentratiekamp gevestigd (Kamp Vught). Het terrein biedt plaats aan
het Nationaal Monument Kamp Vught, een gevangenis, een Moluks woonoord en twee kazernes. De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei vindt op diverse locaties in Vught plaats, zoals bij
station Vught, de Lambertustoren en het Nationaal Monument
Kamp Vught. Ook wordt er jaarlijks een stille tocht gehouden.
Bron: Wikipedia
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EEN WITTE KERST (door Godfried Bomans)
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij
haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond
de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp
hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken,
maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel.
Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij
gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak
hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos
koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te
komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen
bedremmeld binnen.
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had, gingen ze blij zitten en
keken elkaar warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, "we moeten
ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is."
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar
nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu
mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de
hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer
voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf, die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op
zijn bord.
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"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte
zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de
voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte
ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het
sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog
vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen
keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de één
door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis", zei
hij, "zijn er geen andere avonden?" En hij sloeg de deur hard
achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd
gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog
eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet
wat." Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende
sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen,
met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn
opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen hij
weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in
zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat
schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet
zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel
prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het
bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.

8

TEKSTBERICHT STUREN WANNEER IEMAND BELT
Geen tijd om te bellen? Beantwoord telefoonoproepen met een
automatisch bericht dat u nu even geen tijd hebt om te praten.
Snel en handig!
Telefoongesprek met bericht beantwoorden
We hebben niet altijd tijd of zin om te bellen of facetimen. Bijvoorbeeld omdat u in de trein zit of op visite bent. Laat dit gemakkelijk via een standaardbericht weten wanneer iemand belt.
U wijst dan het gesprek af en degene is gelijk op de hoogte dat
het nu niet uitkomt of u later terugbelt. Zo blijft iemand niet de
hele tijd bellen.
Standaardbericht sturen
Een standaardbericht naar de beller sturen, gaat als volgt:

Tik als de telefoon overgaat eventueel (bij iOS 14 en hoger)
bovenaan op de balk met de naam van de beller.

Tik op Bericht.

Een keuzemenu verschijnt.

Tik op Kan ik je later bellen? als u zelf later terugbelt.

Tik op Ik ben onderweg, als u in de auto zit en niet kan
opnemen.

Tik op Het komt nu niet goed uit, als het niet het juiste moment is.
De beller ontvangt meteen een sms en wordt automatisch overgeschakeld naar de voicemail.
Eigen bericht sturen
Stuur zo een eigen bericht wanneer u even niet kan reageren op
een belletje:



Tik als de telefoon overgaat eventueel (bij iOS 14 en hoger)
bovenaan op de balk met de naam van de beller.
Tik op Bericht.
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Een keuzemenu verschijnt. Kies de optie Aangepast.
Schrijf een bericht.
Tik op het pijltje om de sms te sturen.
De beller ontvangt direct het bericht en wordt overgeschakeld naar de voicemail.

Nieuw standaardbericht instellen
Liever een ander standaardbericht paraat? Wijzig zo de standaardberichten:

Tik op Instellingen.

Tik op Telefoon.

Tik op Reageer met tekstbericht.

Tik op het standaardbericht dat u wilt aanpassen, bijvoorbeeld Ik ben onderweg.

Typ een tekstbericht, bijvoorbeeld 'Ik bel je over een halfuur
terug' of 'Ik ben onderweg. Is er iets aan de hand?'.

Tik linksboven op Vorige > Instellingen.
Het standaardbericht is aangepast en is nu een van de vaste
keuzes zodra u een telefoontje krijgt. Om te antwoorden met
het nieuwe standaardbericht tikt u op de oproep > Bericht >
[Het ingestelde tekstbericht].
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FILMS TE LEEN IN HELVOIRTHUIS
Zoals we al lieten weten in 't vorige hofblad zien
we ons als Filmclub 55+ door de corona-epidemie helaas gedwongen om de filmvoorstellingen in HelvoirThuis even stil te leggen. De recente berichten over de komst van een of meerdere goedgekeurde vaccins, die bescherming
bieden tegen het Coronavirus, stemmen ons
weliswaar positief, maar vooralsnog moeten we het nog even
doen zonder film in HelvoirThuis.
Maar we zorgen voor een alternatief. Vanaf maandag 14 december a.s. kunt U gratis films op dvd lenen. De films zijn te
vinden in de boekenkast van HelvoirThuis. Bij de boekenkast
vindt U ook de spelregels, die horen bij het lenen van de filmdvd’s. Onder andere om maximaal 2 dvd’s per keer te lenen en
om te noteren welke dvd’s U meeneemt. We vragen met klem
om de uitleen-regels te respecteren, omdat die er voor zorgen
dat zo veel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de uitleen.
De films zijn ter beschikking gesteld voor uitleen door leden van
de Filmclub 55+ en enkele anderen, waaronder Stichting Boekenmarkt, die we zeer erkentelijk zijn. Als U zelf nog speelfilms
op dvd thuis hebt liggen, die U aan ons ter beschikking wil stellen voor uitleen: leg ze in de boekenkist, die naast de boekenkast in HelvoirThuis staat. Wij danken U bij voorbaat.
Namens de Filmclub 55+, Chrit van Enckevort
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HOE HELP JE
VIJF TIPS!

IEMAND MET DEMENTIE IN CORONATIJD?

-

Kun je ook in deze moeilijke tijden iets betekenen voor mensen met dementie en hun partners? Zeker wel! Een klein gebaar is soms al genoeg! Wij geven je vijf tips.
1. Beweeg met iemand met dementie
Ga wandelen, fietsen of tuinieren met iemand met dementie.
Houd wel voldoende afstand en leg uit waarom. Zo heeft ook de
mantelzorger even tijd voor zichzelf. Er is steeds meer bewijs
dat beweging, en wandelen in het bijzonder, een positief effect
heeft op lichaam en geest, ook bij dementie.
2. Kook eens een keertje iets extra's
Ken jij iemand met dementie in je buurt? Of iemand die wel wat
hulp of aandacht kan gebruiken? Kook eens iets extra's, zet dat
voor de deur, bel aan en doe een paar stappen achteruit!
3. Steun met tijd bij Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland kan jaarlijks rekenen op de hulp van zo’n
5.600 vrijwilligers. Zo kun je bijvoorbeeld iets betekenen in het
Alzheimer café in jouw buurt, een actie organiseren, een bestuursfunctie bekleden of aansluiten bij het Alzheimer Telefoonteam. Heb je minder tijd? Word dan net als 22.000 anderen collectant! Kijk op de website van Alzheimer Nederland.
4. Bezorg een verwenpakketje!
Koop bijvoorbeeld een kleurrijk tijdschrift, enkele zakjes thee,
een boeketje bloemen of wat lekkers voor iemand met dementie. Doe er een vrolijke kaart of tekening bij!
5. Stuur een kaartje of een brief
Maak iemand met dementie blij! Een handgeschreven kaartje is
een simpel maar oh zo lief gebaar.
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HOEVEEL WAARDE HECHT U AAN EEN BOOM?
Er zijn onlangs meerdere eiken gerooid in de Torenstraat. Waren
ze ziek? Of stonden ze in de weg? Sommigen zijn blij dat ze 'om'
zijn. Anderen zijn er boos en verdrietig om. Wat voor waarde
heeft een boom?
Hoe oud zijn die eiken aan de Torenstraat eigenlijk? Het gezegde
'boompje groot, plantertje dood' zal hier vast wel van toepassing
zijn. Staat de resterende reuzeneiken eenzelfde lot te wachten?
Gelukkig komen er 15 voor terug (zo is het plan). Eigenlijk is
Helvoirt nog best 'rijk' aan oude monumentale bomen, zoals
rondom de kerken. En ook (de platanen) bij 't HelvoirThuis. Maar
staan er wel voldoende opvolgers? Volwassen bomen waarvan
de plantertjes nog niét dood zijn? In nieuwbouwstraten staan
wat 'jonkies'…
Wilt u ons een foto mailen van uw favoriete boom of laan in
Helvoirt? Graag met de reden erbij en liefst óók een voorstel
voor een plek waar u een nieuwe boom (of laan) zou willen laten
groeien. Dan doen wij ons best om die samen met u te gaan
planten via het project '4x1000 bomen'. Want als we in een
mooi, lommerrijk dorp willen wonen moeten we héél weinig omzagen en constant bomen blijven aanplanten!
Met groene groet,
Tiny en John Vermeer,
voor Duurzame Diensten.
vermeerduurzamediensten@gmail.com
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10 HUISELIJKE

HERINNERINGEN DIE WARME GEVOELENS

OPROEPEN

Opwarmen in pyjama bij de kolenkachel, het geluid van moeders breinaalden en paardje rijden op de rug van vader. Pluslezers vertellen welke huiselijke taferelen van vroeger warme gevoelens oproepen.
1. Pinda's doppen
Pelpinda's op zaterdagavond, wie weet het nog? Moeder
spreidde een oude krant uit op tafel en zette een bak pelpinda's
neer. En daar ging je: schil kraken, pinda's eruit vissen en eten
maar. Soms had je mazzel: drie of vier grote pinda's op een rij.
Soms had je pech: geen pinda te bekennen. Ondertussen gezellig kletsen. En ruzie maken met je broers, die alle lege schillen
weer in de bak teruggooiden.
2. (Groot)vader in de rookstoel
Er was vroeger een bepaald type leunstoel, die alleen bedoeld
leek te zijn voor vaders (en grootvaders). Een relatief lage houten leunstoel was het, met dikke kussens erop. Die werden bij
de voorjaarsschoonmaak door je moeder omgedraaid om inzakken en verkleuren tegen te gaan. Alleen je vader zat in die stoel.
Verscholen achter de krant, met 'een rokertje' erbij, een sigaret,
pijp of sigaartje. Tijd om te ontspannen en even geen gezeur nu
van de kinderen. Vaders eigen rookstoel.
3. Luisteren naar een hoorspel
Toen er nog geen - of nauwelijks - televisie was, waren hoorspelen op de radio razend populair. Op zaterdagavond gingen
de gordijnen dicht en schaarde het hele gezin zich om de radio
heen. Muisstil, om niets te hoeven missen. In de jaren '50 was
'De familie Doorsnee' van Annie M.G. Schmidt een geliefd hoorspel. In Amerika zorgde het hoorspel 'The War of the Worlds
voor massahysterie. Veel luisteraars dachten dat er écht een
buitenaardse invasie plaatsvond.
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4. Spelen met de knikkerbaan
Uren kon je ermee spelen. Toen je 4 jaar oud was, maar net zo
goed op je 13e of 14e. Een knikkerbaan ging nooit vervelen. Het
glijden van de knikkers, de belletjes aan het einde van de banen
en het geklingel op het trappetje beneden. Je raakte ervan in
trance, zo leek het wel. Nog een keer, en nóg een keer. Met je
vinger hield je de knikkers tegen, zodat er héél veel in één keer
naar beneden gleden. Waardoor de belletjes beneden onafgebroken rinkelden. Een overwinning op de zwaartekracht.
5. 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 zelden de goede richting in. Eindeloze zoekpartijen naar de fiches
in het hoogpolig tapijt.
6. De kolenkachel

's Morgens schepte vader in het kolenhok of
op zolder de kolenkit vol. Daarna liet hij met
oorverdovend hard geratel de kolen in de kachel glijden. Oranje vuur dat hoog opvlamde,
hard loeide en daarna weer knus verder
brandde. 's Avonds je kleren voor de volgende dag alvast opwarmen. Knusse geborgenheid.

7. Kastanjes poffen op de kachel
In de herfst buiten kastanjes zoeken en daarna poffen op de
kachel. Bij Pluslezer Ria mocht het regelmatig. "Als onze moeder
het fornuis nodig achtte om geboend te worden, mochten we de
avond ervoor kastanjes poffen op de kachel. Wat een heerlijke
avondjes waren dat."
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8. Voorlezen voor het slapengaan
Tanden gepoetst, gezicht gewassen, handen schoon. Pyjama
aan, badjas aan. Klaar om naar bed te gaan, maar éérst nog
voorlezen. Op schoot, bij papa of mama. Lekker in de woonkamer, want daar is het warm. Pinkeltje, Jip en Janneke, Spaghetti
van Menetti of griezelen met De sprookjes van Grimm. Veiliger
kon het niet worden in je kinderleven.
9. Sokken stoppen
Manden vol sokken zat oma vroeger te stoppen. Zelfgebreide
sokken waren het, met flinke 'knollen' erin. Met de juiste garen,
een stopnaald en een gladde ronde bol - of theekopje - ging ze
aan de slag. Eerst de horizontale banen, dan de verticale. Sokken stoppen... Wie doet het nog?
10. Legpuzzels
Met je broertjes en zusjes een legpuzzel maken. Het liefst op de
grond, want dan had je veel ruimte. Pluslezer Danyell vertelt:
"De brede rand zeil rondom het vloerkleed die vol lag met door
ons gemaakte legpuzzels! M'n oma vond het maar niks, maar
m'n moeder zei doodgemoedereerd: 'Laat toch lekker liggen, ik
stap er wel overheen!' Sweet memories."
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NOTEN OP DE NOEN CONCERT OP 20 DECEMBER
Het Noten op de Noenconcert van 15 november kon helaas door
de overheidsmaatregelen niet doorgaan. Dat was erg jammer,
maar gelukkig is er ook goed nieuws. Het concert is verplaatst
naar 20 december. Zoals gebruikelijk in de Oude kerk, begintijd
12.15 uur. Er mogen maximaal 30 mensen komen zodat het
bijna een privéconcert is! Een topbegin van uw zondag!
Voor u speelt iemand die tot de top van Nederland behoort. De
AVRO/Tros heeft zelfs een documentaire over hem gemaakt! Zie
ook:
https://www.avrotros.nl/klassiek/item/avrotros-klassiek-presenteert-pianist-nikola-meeuwsen/
Als u zeker wilt zijn van een plaats kunt u reserveren via de
mail: notenopdenoen@ziggo.nl
Zolang er plaats is kunt u op de dag zelf naar binnen. Alles vindt
plaats volgens de RIVM richtlijnen.
Nikola Meeuwsen (2002) profileert zich als één van de opvallendste jonge pianotalenten in Nederland. Het Concertgebouw
heeft hem de Concertgebouw Young Talent Award 2019 toegekend. De NRC noemde hem een talent om in de gaten te houden. In 2014 won hij het Koninklijk Concertgebouw Concours,
en in 2012 het Steinway Concours en nu komt Nikola naar Helvoirt!
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DVG HAAREN STOPT
Het einde van de gemeente Haaren per 1 januari
betekent ook dat de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren stopt. De leden van de
werkgroep zijn allemaal op zoek gegaan naar samenwerking met werkgroepen in de nieuwe gemeentes.
De Helvoirtse leden van de werkgroep hebben zich ook gericht
op uitbreiding en daarmee bestaat de groep nu uit Annemarie
van Hoof, Ans Beijens, Cora Eikelenboom, Dominique Venrooy
en Edward de Vries.
Voor ons golden twee speerpunten in de invlechting in Vught,
namelijk de thema-avonden en dagbesteding.
Thema-avonden
Een kennismaking met de werkgroep uit Vught werd een warm
welkom. Afspraak was meteen dat hun werkgroep werd uitgebreid met een Helvoirtenaar en tevens dat twee van de acht
jaarlijks te organiseren thema-avonden in het HelvoirThuis zullen plaatsvinden. De andere avonden gaan op toerbeurt naar De
Petrus, Huize Elisabeth en Huize Theresia. Mooi is ook dat het
logo direct aangepast is, zoals op de volgende pagina te zien is.
Dagbesteding
Daar waar 'een dagje thuis' op elke maandag in het HelvoirThuis
al sinds 2016 in een behoefte blijkt te voorzien wilden we dit
project uiteraard continueren. Inmiddels is ook dat geregeld.
Het enige dat verandert is dat het project niet meer valt on ContourdeTwern, maar is ondergebracht bij Farent, de welzijnsorganisatie die in Vught actief is.
Natuurlijk zijn dit niet de enige onderwerpen waar we over in
overleg zijn. In een volgende uitgave van 't hofblad zullen we
daar verder over berichten.
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GEHEUGENCAFÉ
Vanwege de coronabeperkingen is het laatste Geheugencafé
2020 niet doorgegaan. De organisatoren hopen dat het eerste
Geheugencafé in 2021 op 20 januari in DePetrus door kan gaan.
Nadere informatie volgt zodra hierover meer zekerheid is. Hou
daarvoor de media in de gaten of meld je aan voor de e-mailservice van het Geheugencafé via
geheugencafevught@gmail.com
Dat het Geheugencafé in een behoefte voorziet is steeds gebleken uit de positieve beoordelingen van bezoekers. De diversiteit
aan thema’s wordt bijzonder gewaardeerd. De werkgroep is dan
ook steeds op zoek naar ideeën om telkens weer een boeiend
programma te bieden en houdt zich aanbevolen voor tips via
bovengenoemd e-mailadres.
Nieuw in 2021 zal zijn dat het Geheugencafé ook enkele keren
in Helvoirt zal worden gehouden. Dit vanwege de samenvoeging
van Vught en Helvoirt met ingang van 2021. Werkgroepen die
in beide dorpen actief zijn hebben de krachten gebundeld.
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BOEKBESPREKING 'DE BEKORING' DOOR HANS MÜNSTERMANN

In 2004 stort Andreas, na het overlijdensbericht van zijn moeder, zich op zijn jeugd, die
zich afspeelde in de jaren '50. Hij gaat terug
naar 16 juli 1960, de dag dat hij dertien jaar
werd. Belangrijker nog was dat zijn moeder
die dag vertrok om nog onbekende redenen.
Zij liet haar gezin ontredderd achter.
De architect Van Epen ziet haar vertrekken en
besluit haar te achtervolgen. Wat volgt zijn de
gedachten van Van Epen. Hij heeft de wijk De
Harmoniehof waarin het gezin Klein woont, ontworpen. Hij
vraagt zich af waarom zij niet langer in het door hem ontworpen
huis wil wonen. Als lezer ontdek je dat de vrouw lijdt aan een
posttraumatisch stresssyndroom. Dit komt doordat zij als kind
de bombardementen op Dortmund heeft meegemaakt in de
Tweede Wereldoorlog.
Destijds begrepen de kinderen niets van het vertrek van hun
moeder. Vragen bleven onbeantwoord. Nu hun moeder overleden is, gaan zij een proces van rouw tegemoet. Tijdens deze
rouwverwerking spreken zij met elkaar over het verleden. Een
aantal van de kinderen heeft in de loop der jaren begrip op weten te bouwen. Ook Andreas krijgt begrip voor wat zijn moeder
toentertijd gedaan heeft door het schrijven van zijn boeken. Ondanks dat heeft Andreas zijn moeder toch nooit kunnen vergeven.
De schrijver Hans Münstermann
Lutgardus Johannes Münstermann is een Nederlandse schrijver.
Zijn literaire romans gaan over het wel en wee van de babyboomer Andreas Klein.
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Dit fictieve personage is de zoon van een Duitser en een Nederlandse die zijn getrouwd op 10 mei 1940, de dag waarop Duitsland onder andere Nederland binnenviel, waarmee voor laatstgenoemd land de Tweede Wereldoorlog begon. Vanwege de generatieschets worden de romans ook wel generatieromans genoemd. Münstermann won in 2006 met "De Bekoring", het vijfde
boek uit deze reeks, de AKO Literatuurprijs. Opmerkelijk is dat
hij met hetzelfde boek ook stond genomineerd op de shortlist
2006 van de Gouden Doerian, de prijs voor de slechtste Nederlandse literaire roman.
Winnaar Ako Literatuurprijs 2006. 'Een verstikkend beeld van
een doorsnee vrouwenleven in de jaren vijftig. Een pijnlijk maar
prachtig boek.' AKO-jury
Boeken geschreven door Hans Münstermann

Mischa (2013)

Poging tot lichtvoetigheid (2015)

Geraakt (2017)

De onderstroom (2018)
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TABOE
Ik zie met steeds opnieuw bedwongen schrik
al wat er al voorbij is onder ogen,
de jaren die mij zomaar zijn ontvlogen,
de schijngestalten van mijn eigen ik.
De schaarse tijd waarover ik beschik,
tegen de tijd die weg is afgewogen,
vervult mij schrijnend van mijn onvermogen;
het einde schuilt in ieder ogenblok
Toch leef ik telkens naar een toekomst toe,
alsof ik nog met eeuwigheden reken,
en doe gewoon de dingen die ik doe.
Dat mogen misschien niet meer aan zal breken,
voor jou, voor mij, voor ons, is een taboe,
waarover ik niet hardop durf te spreken.
Uit de Bundel: 'De tijd vliegt, maar de dagen
gaan te traag', van: Jean Pierre Rawie.
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TUINGEDACHTEN
Zoals vorige keer beloofd, zal ik het luxe leventje van onze hond
eens beschrijven. Het was meestal een half groot beestje van
onbekend ras, of ook wel gezegd een 'straatjoekel'. Als hij (of
zij) bij aanschaf maar een gezonde indruk maakte en niet te
duur was. Dit huisdier mocht inderdaad in huis. Hij verbleef in
de kamer achter de kachel en verder geen flauwe kul, geen
aaien en tegen hem praten, of zelfs op schoot, of mee naar bed.
Ondenkbaar. Hij wist het goede moment af te wachten om mee
naar binnen te glippen en linea recta achter de kachel te gaan
liggen. Mijn vader wist altijd misbruik te maken van zijn aanwezigheid, want als hem (mijn vader) een achterwaarts geluidje
ontglipte, wist hij altijd meteen te zeggen: "Hé hond".
De ontsluiting van ons huis was een langslopend pad van puin.
Een naburige boer, die enkele percelen land had verderop aan
dat pad, kwam op het eind van de middag altijd met paard en
wagen langs om te gaan melken. De hond hoorde al van verre
dat hij in aankomst was en dan moest hij met geweld naar buiten om naar de paard en wagen te gaan en tegen het paard te
blaffen. Dat deed hij al tollend vóór het paard. Ongetwijfeld
werd hij wel eens geraakt door het paard. Maar eenmaal was
dat tegen zijn bek. Weken kon de
hond alleen maar in melk geweekt
brood eten. Toen hij weer een beetje
fit was ging hij, ijverig als voorheen,
op het paard af!
Over fanatiek gesproken.
Jan van Bohemen.
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VALPREVENTIE: ZO DOET U DAT
Elk jaar weer laten de cijfers zien dat vallen een
groot probleem is onder ouderen. Juist in de leeftijdscategorie 70+ heeft een val vaak zeer ernstige gevolgen. Wat kunt u zelf doen om een akelige struikelpartij te voorkomen?
In en om huis wordt het meest gevallen, zo blijkt
uit onderzoek. Vooral de badkamer is berucht. Ook trap en ladder zijn bekende boosdoeners. Ouderen die ten val komen, lopen daarbij vooral vaak een gebroken heup of hoofd-hersenletsel op.
Kleine oefeningen, grote effecten
Iemand met sterke spieren valt minder snel. Gelukkig hoeft u
daar echt niet voor naar de sportschool. Deze oefeningen zijn
heel eenvoudig thuis te doen.

Train uw balans door tijdens het tandenpoetsen op één been
te staan zonder u ergens aan vast te houden. Doe dat ’s
morgens met het linkerbeen, ’s avonds met het rechterbeen. Probeer dat ook te doen als u bijvoorbeeld kookt of
koffiezet.

Blijf voor u gaat zitten altijd even 5 centimeter boven de
stoel of bank 'hangen'. Uw beenspieren worden daar sterker
van.

Maak er een gewoonte van om drie kniebuigingen te doen
elke keer als u de koelkast opendoet.

Past u op (jonge) kleinkinderen? Beweeg dan met ze mee:
dansen, voetballen, huppelen – het is allemaal goed voor
sterke spieren en meer balans.
Gratis valpreventiegids
Blijf veilig in eigen huis wonen! In de valpreventiegids leest u
meer over valpreventie en krijgt u praktische tips en inzichten
om vallen te voorkomen.
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Extra vitamine D
Het Voedingscentrum adviseert vrouwen van boven de 50 jaar
en mannen van boven de 70 jaar om extra vitamine D te slikken.
Dat is niet zomaar: een tekort aan vitamine D kan namelijk
spierzwakte, pijnlijke botten en gemakkelijk brekende botten
veroorzaken. Daardoor wordt opstaan moeilijker en neemt uw
evenwichtsgevoel af. Bij vrouwen kan een tekort aan vitamine
D en calcium tot botontkalking (osteoporose) leiden. Dit probleem speelt vooral na de overgang. Iemand met osteoporose
loopt een groter risico op botbreuken. Vitamine D koopt u bij de
drogist.
Check uw medicijnen
Sommige medicijnen kunnen het risico op vallen vergroten.
Overleg daarom altijd met uw arts en apotheker als u medicijnen voorgeschreven krijgt. De arts of apotheker kan u ook vertellen of er sprake is van een verhoogd valrisico als gevolg van
een combinatie van medicijnen. Slikt u medicijnen en wilt u weten of deze het risico op vallen vergroten? Neem dan contact op
met uw apotheker.
Ziet u nog scherp?
Goed zicht vermindert het risico op vallen aanzienlijk.
Laat daarom uw ogen regelmatig controleren - ook
als u een bril draagt of contactlenzen hebt. Uw ogen
kunnen in een jaar tijd behoorlijk achteruitgaan, zonder dat u dat werkelijk in de gaten heeft. Tegenwoordig kunt u voor een goede én gratis oogmeting gewoon bij de opticien terecht.
Kijk kritisch naar uw woning
Een losliggend kleed, een drempel, een stapeltje boeken op de
trap - de meeste valpartijen hebben dit soort eenvoudige oorzaken. Loop eens op uw gemak door uw woning en kijk wat u
kunt verbeteren. Haal bijvoorbeeld drempels weg of schilder ze
in een opvallende kleur.
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Leg antislipmatten onder de vloerkleden en in de badkamer.
Zorg ervoor dat elke ruimte voldoende verlichting heeft. Heeft u
een gladde trap, laat daar dan antislip-strips op aanbrengen. En
laat geen spullen rondslingeren.
Beweeg, beweeg, beweeg!
Ga op gymnastiek, ga baantjes trekken in het zwembad, ga dansen, ga wandelen, ga fietsen, ga op walking football - beweeg! Door te bewegen verbetert
uw algehele gezondheid, houdt u uw spieren fit en
sterk en verbetert het reactievermogen. En dat kan
zomaar het verschil zijn tussen vallen en blijven
staan!
Extra veiligheid
Voelt u zich onzeker en bent u bang om te vallen,
overweeg dan de aanschaf van een zogeheten seniorenalarm. Met zo’n alarm rond uw pols of aan een hanger om
uw hals is hulp altijd en overal binnen handbereik. Daarnaast
beschikken sommige van deze systemen over een valdetectie.
Als u valt, maakt het alarm automatisch contact met uw contactpersonen of de meldkamer. Wel zo veilig!
In samenwerking met Nederlandse Senioren Alarmering.
Bronnen:
Veiligheid.NL
Voedingscentrum
Kenniscentrum Sport en Bewegen
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GEWOON MACARONI

Benodigdheden:
2 kipfilets in reepjes gesneden
40 gram spekjes
1 uitje, gesnipperd
2 tenen knoflook, fijngesneden
30 gram zongedroogde tomaten uit olie, in reepjes
100 gram pesto
500 gram macaroni
Bereidingswijze:
Bak de spekjes uit en fruit in het vet de ui en de knoflook en doe
dan de kip er bij. Laat bakken tot de kip goudbruin en gaar is.
Kook de macaroni zoals op het pak staat.
Meng in een grote kom de pasta, de kip, de zongedroogde tomaten en pesto. Schep het goed door elkaar.
Strooi er daarna wat Parmezaanse kaas overheen.
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VERANDER DE WEERGAVE VAN WORD-DOCUMENTEN
Pagina controleren voor het afdrukken of beter
concentreren op de tekst? Verander in Word de
weergave van het document.
Leesstanden in Word
Rechtsonder het Worddocument staan meerdere pictogrammen,
of ook wel snelkoppelingen. Deze verwijzen naar verschillende
weergavestanden van het document: 'Focus', 'Leesmodus', 'Afdrukweergave' en 'Webindeling'. Deze hebben allemaal een eigen functie.
Afdrukweergave
Word opent documenten
standaard in 'Afdrukweergave' .
Een document wordt dan weergegeven zoals het eruitziet wanneer het de printer uitrolt. Deze stand is vooral handig om teksten vlak voor het afdrukken nog even te controleren op fouten.
Check bijvoorbeeld hoe woorden afgebroken worden aan het
einde van een regel. Zijn de kop- en voettekst juist? Of bekijk
in deze stand de plek van afbeeldingen en de paginamarges (de
hoeveelheid witruimte rondom het getypte deel van de pagina).
Pas zo schoonheidsfoutjes nog snel aan voor het printen. Dat
scheelt uiteindelijk papier en inkt.
Leesmodus
Een document lezen? 'Leesmodus' maakt
dit makkelijker.
Klik hiervoor onderaan op het pictogram van een opengeslagen
boek. De werkbalk bovenin (het Lint) verdwijnt, het document
neemt het hele venster in beslag en de tekst verschijnt in kolommen. Het aantal kolommen dat in beeld is, is onder andere
afhankelijk van de grootte van uw beeldscherm.
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Bestaat een document uit meerdere pagina's? Links staat dan
de tekst van de eerste pagina en rechts van de tweede pagina.
Via de pijltjes aan de zijkant bladert u naar de volgende of vorige
pagina. Vergelijkbaar met het omslaan van een bladzijde in een
boek of tijdschrift. U kunt ook gebruik maken van de schuifbalk
onder het document om te bladeren.
'Leesmodus' is echt alleen bedoeld om makkelijk te kunnen lezen. Het is niet mogelijk om de teksten te wijzigen of te typen.
U hoeft dus niet bang te zijn dat u per ongeluk stukken tekst
verwijdert tijdens het lezen.
In 'Leesmodus' is er een geminimaliseerd menu actief in plaats
van het gebruikelijke Word-menu. U kunt kiezen uit: 'Bestand'
(het standaard Bestand-menu), 'Hulpmiddelen' (zoek- en vertaalfuncties) en 'Beeld' (o.a. kolombreedte, indeling, paginakleur, navigatie, opmerkingen en voorlezen).
Webindeling
De modus 'Webindeling' toont hoe documenten eruitzien als u
deze online publiceert. In deze stand ontbreken paginamarges
en pagina-einden, waardoor er meer tekst in beeld past. In tegenstelling tot 'Leesmodus', kunt u tekst in deze stand gewoon
bewerken. Proberen? Klik onderaan in Word op het pictogram
van 'Webindeling'.
Focusmodus
In een Worddocument focussen op de details, zoals schrijffouten, typfouten of andere tekstfouten? Een klik op Focus helpt
om beter te concentreren op de tekst. Het Lint, andere werkbalken en de Taakbalk verdwijnen. Maar hoe het document er precies uitziet, hangt af van welke weergave al was ingesteld: 'Afdrukweergave', 'Leesmodus' of 'Webindeling'.
De achtergrond wordt zwart wanneer het document in 'Afdrukweergave' staat.
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U ziet dan dus alleen een wit document, terwijl de rest van het
scherm donker is. Het document valt daardoor erg op. De tekst
staat in kolommen als 'Leesmodus' is geselecteerd. En de tekst
bevat geen marges wanneer 'Webindeling' actief is. Maar in alle
gevallen zijn werkbalken verborgen. Dat leidt minder af!
Klaar? Druk op de Escape-toets (ook wel 'Esc') op het toetsenbord om 'Focusmodus' te sluiten. Het document wordt dan weer
weergegeven in de 'Afdrukweergave', 'Leesmodus' of 'Webindeling'.

KERST ALLEEN VIEREN
Veel mensen zullen kerst dit jaar alleen vieren. We kunnen daar
niet omheen. Het is nou eenmaal niet verstandig een huis vol te
hebben. Als je inderdaad dit jaar kerst in je eentje gaat vieren,
hoe voorkom je dan dat je je eenzaam voelt?
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Maak je huis gezellig. Zorg dat er overal sprake is van een
kerstgevoel. Ontsteek lichtjes, kaarsen. Door er mee bezig
te zijn, komt er toch een gevoel van kerst bovendrijven. Je
waant je voor even toch dichtbij de kerstsfeer.
Doe eens gek en koop een kerstboom. Dat heb je misschien
al jaren niet meer gedaan. Al die rompslomp. Op je gemak
deze vullen met kerstballen en slingers. Door er op je gemak mee bezig te zijn, verdwijnen gevoelens van eenzaamheid. Mochten ze toch naar boven komen.







Zeg dan tegen jezelf, ik ben in goed gezelschap. Het zijn
vaak de eigen gedachten die deze gevoelens oproepen.
Maak foto’s van je gezellig ingerichte huis en stuur deze
naar familie en vrienden. Zo kom je met elkaar in gesprek,
al is het op afstand.
Deel wat je met de kerst gaat doen. Misschien ga je met
een vriend of een vriendin een boswandeling maken. Ga je
voor jezelf toch een kerstmaaltijd maken. Dat verdien je
toch! Kies voor wat jij het allerlekkerste vindt. Geen rekening houden met de wensen van anderen. Is dit jaar ook
wel weer een plus.
Blijf bezig met de kerst. Stilzitten en in gedachten verzinken, hoe alleen je wel niet bent, maakt eenzaamheid groter.
Vertel jezelf dat het maar alleen dit jaar is. Dat volgend jaar
alles er weer anders uitziet. Je het volgende jaar er een
groot feest van gaat maken, om de schade van dit jaar in
te halen. Lees een goed boek. Kijk naar films. Wees bezig
met je hobby. Bel en chat met familie op afstand. Kijk mee
als familie kerstcadeautjes uitpakt. We hebben gelukkig nu
heel veel mogelijkheden, om op afstand toch met elkaar in
contact te zijn. Durf dit ook. Vaak vinden we ons dan te
veel. Niet doen, je telt mee! Nu is het de tijd om jezelf ook
een keer op de kaart te zetten. En zo voorkom je een eenzame kerst.

Zo kom je vanzelf de kerstdagen dit jaar door, waarbij je de
eenzaamheid buiten de deur houdt. En bedenk ook, je doet dit
voor jezelf, om gezond te blijven. Zodat je volgend jaar weer
gezamenlijk kerst kunt vieren.
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DE KLEINE VREDE

Zij zitten allen om het vuur
ik sta voor het raam en zie de druppels lekken
en door de niet-beslagen plekken
kijk ik naar buiten, het is triest en guur.
'Kerstmis' het feest van licht, van vrede
van stille en van heilige nacht
waar is die witte winterpracht
geen vlokje dwarrelt er naar beneden.
Zo koud, zo troosteloos als op de wegen
zo is het ook bij mij van binnen
wat moet ik met die kerst beginnen?
Vrede, kom je dat vandaag nog tegen.
Dan trek ik de gordijnen dicht
de kille wereld sluit ik uit
en na dit plotseling besluit
draai ik me om naar het zachte licht.
Ik zie de zilveren ballen hangen
ik zie de kaarsen rood van kleur
ik ruik de scherpe dennengeur
en in mij komt een stil verlangen
Verlangen naar oprecht geluk
naar warmte, naar geborgenheid
voor niemand honger meer of strijd
wij mensen maakten al zoveel stuk.
En stil sta ik mij af te vragen
de eigen kring is maar zo klein
daar moet het toch echt vrede zijn
een sfeer van waarlijk welbehagen?
Dan rest mij slechts één sterke bede
de eigen wereld is maar klein
ach, laat mij dáár een ware naaste zijn
en brenger van geluk en vrede!
Ingezonden door Wil Hochstenbach.
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EEN POWERNAP
In Spanje is de siësta onderdeel
van een gezonde leefstijl. En terecht, want uit verschillende onderzoeken blijkt dat een powernap inderdaad positieve gezondheidseffecten heeft, mits je
het op de juiste manier uitvoert. Neuroloog en slaaponderzoeker
Roselyne Rijsman over de perfecte powernap.
Wat doet een powernap voor de gezondheid?
"Dat ligt er onder andere aan hoelang je middagdutje duurt. Uit
onderzoek blijkt dat mensen na een powernap van tien minuten
alerter zijn."
"Dutten tussen twintig en negentig minuten heeft niet alleen een
positief effect op de alertheid, maar ook op het geheugen en het
controleren van de emoties: je hebt minder stemmingswisselingen. Zorg er bij zo'n relatief lange powernap alleen wel voor dat
je niet ergens tussen de dertig en negentig minuten wakker
wordt."
Wat gebeurt er dan?
"Dan bestaat het risico dat je futloos en een beetje groggy wakker wordt. Dat komt doordat je ontwaakt op een verkeerd moment in de slaapcyclus. Een slaapcyclus duurt negentig minuten
en is onderverdeeld in fases: eerst komen we in de lichte slaap,
daarna volgt de diepe slaap en daarna de rem- of droomslaap.
Word je gedurende de diepe slaap gewekt, dan ontwaak je
moeilijk. Je voelt je dan moe en zwaar in plaats van verkwikt."
De perfecte powernap duurt dus óf maximaal dertig minuten óf
langer dan negentig minuten?
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"Nee. De perfecte powernap duurt tussen de 10 en 25 minuten.
Na negentig minuten kom je weliswaar opnieuw in de lichte
slaapfase terecht, waaruit je makkelijk en verfrist wakker wordt,
maar wie overdag lang slaapt, boet in op de kwaliteit van zijn
nachtslaap."
Wat is het beste moment om een powernap te doen?
"Qua timing is tussen 13.00 en 15.00 uur het best. Na lunchtijd
heeft het lichaam van nature al een energiedipje. Slaap in ieder
geval nooit tussen 17.00 en 21.00 uur. Hoe langer en hoe later
je overdag slaapt, hoe lastiger het 's nachts wordt om in slaap
te vallen. Het kan het ritme van je biologische klok veranderen
en daarmee voor slaapproblemen zorgen."
Waar moet je nog meer aan denken?
"Houd je powernap op een rustige en donkere plek waar je niet
gestoord kunt worden. En zet een wekker, zodat je zeker weet
dat je op tijd wakker wordt."
Kan een powernap compenseren voor een korte nacht of een
nacht doorhalen?
"Nee. Zeker niet wanneer je chronisch te weinig slaapt of aan
slapeloosheid lijdt. Het zal je prestaties op de dag erna waarschijnlijk wel verbeteren, maar het is geen vervanging voor de
nachtslaap. Leven naar je biologische klok is het allerbelangrijkst voor een goed verloop van de fysiologische processen."
Dr. Roselyne Rijsman is als neuroloog-somnoloog verbonden
aan het Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen van Haaglanden Medisch Centrum (HMC).
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT
4 het leven
Activiteitencie
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Consulent Thuisadministratie
Computeren
Fietsen
Films
Fotografie
Glas in lood
Gymnastiek
Haak- / breigroep
en naaiklusjes
Hobby-handwerk
Kaarten
Kienen
Klusjesdienst
Lezingen
Line-dance
Luisteren naar
Klassieke Muziek
Reizen
Wandelen

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 van Enckevort
Edward de Vries
Kees van Haaren
vacature

---64 37 94
64 18 04
64 21 79
64 37 94
06 12325783

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

64
64
64
64
64
64
64
64

Kees van Rijt
Lucie van de Pas
Jan Tielemans

60 75 32
60 79 21
06 27086113

14
12
23
17
26
11
37
27

15
72
89
73
06
09
93
72
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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 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

