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VOORWOORD
Wanneer u dit nummer van ’t hofblad
ontvangt bevinden we ons alweer in de
tweede maand van 2021.
En nog steeds zitten we in lockdown,
zelfs met nog strengere regels. En die
duren, wanneer ik dit schrijf, nog tot
zeker 9 februari. Dat is jammer, vervelend en het wordt steeds
moeilijker om geduld te bewaren.
Er is zelfs sprake van een avondklok. Dat moet bij onze oudste
leden herinneringen oproepen aan een andere zware tijd, de
oorlog.
Jullie weten hoe dat voelde, maar zijn er ook doorheen gekomen. En jullie waren in die tijd ook tieners, dat moet ook toen
zwaar zijn geweest.
Maar langzaamaan wordt corona verdreven door ons aan de
maatregelen te houden en door het vaccineren.
Wanneer u dit leest zijn wellicht verschillenden van u al voor de
eerste keer gevaccineerd. Het komt goed, maar het kost tijd,
zoals met alle goede dingen.
Het betekent wel dat we nog steeds niet bij elkaar mogen komen, elkaar niet kunnen zien, alleen via een beeldschermpje of
vanachter het raam.
We zullen het daar nog even mee moeten doen.
Hebt u een paar weken geleden ook zo genoten van het eerste
laagje sneeuw? Wat is de wereld dan mooi. Het duurde maar
even en we hebben er weinig last van gehad, maar ook dat beeld
roept herinneringen op aan lange (koude) winters en door de
sneeuw mooie beelden.
We hopen dat u allen nog inspiratie heeft om bezig te blijven.
Omroep Max heeft vaak leuke nieuwe ideeën om te doen. Als u
internet heeft, kunt u wellicht daar wat ideetjes opdoen. Of
vraag uw kinderen om daar eens voor u te kijken.
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Ook leuk is, wanneer u internet heeft, om eens rond te kijken
op de site van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum). U vindt er vaak mooie oude foto’s van Helvoirtse families
en de omgeving.
In het vorige hofblad heeft u kunnen lezen dat Andries Weitenberg zijn functie binnen het bestuur heeft neergelegd.
Dat vinden wij uitermate jammer.
We hebben de samenwerking met hem als zeer prettig ervaren
en hadden veel aan zijn positieve en verstandige adviezen.
We danken hem hartelijk voor zijn inzet voor onze vereniging
en de prettige samenwerking, en wensen hem en zijn echtgenote alle goeds.
Het bestuur.

VANUIT HET BESTUUR
Dat de coronatijd ook z'n impact heeft op de werkzaamheden
binnen ons bestuur zal iedereen met ons eens zijn. Maar tegelijkertijd is er - door het overigens zeer begrijpelijke vertrek van
Peer van Hoof en Andries Weitenberg - wel veel weggevallen in
het bestuur. Gelukkig hebben Gerda van Vianen en Huub Poels
zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie en zij zijn –
wat ons betreft – meer dan welkom!
In onze zoektocht naar het antwoord op de vraag "hoe nu verder?" hebben we Edward de Vries gepolst of hij tijdelijk voorzitter zou willen zijn en hij heeft, na enig beraad, te kennen gegeven dat hij in de komende periode wel 'overbruggend' voorzitter
wil zijn.
De overbrugging zit 'm dan in het feit dat we iemand zochten
die de vergadering kan voorzitten totdat er een nieuwe voorzitter zal zijn. Het zit 'm ook in het gegeven dat Edward al veel
contacten in Vught heeft opgedaan vanuit zijn betrokkenheid bij
verschillende zorg- en welzijnsactiviteiten.
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Hoe dan ook krijgen we daar met onze Vereniging mee te maken
en zullen we actief op zoek moeten naar goede afspraken met
de Vughtse 'clubs'.
Los van dit alles willen wij graag ook een aantal zaken oplossen.
Als voorbeeld geldt de in maart vorig jaar vooruitgeschoven Algemene Leden Vergadering en de nu volgende die, zoveel is wel
duidelijk, ook niet in maart zal kunnen plaatsvinden.
Voor de ALV 2020 over het verenigingsjaar 2019 bent u toen
wel uitgenodigd, maar is de vergadering niet doorgegaan.
Voor de ALV 2021 zullen, zoals elk jaar, de stukken over het
afgelopen verenigingsjaar einde februari / begin maart klaargemaakt worden. We nemen daarin ook de benoeming van Gerda
en Huub als officieel bestuurslid mee, die zich in de editie van
maart van 't hofblad aan u zullen voorstellen.
We willen er vervolgens naar toe werken dat alle stukken voor
de 'alternatieve' jaarvergadering in april in 't hofblad en op de
website gepubliceerd zullen worden.
Alle leden kunnen daarop dan schriftelijk reageren, alvorens de
jaarstukken 2019 en 2020 in de bestuursvergadering eind april
voorlopig zullen worden vastgesteld.
In de ALV in september (?) zullen ze dan, na alleen nog de behandeling van de schriftelijk ingediende opmerkingen definitief
worden vastgesteld.
Het idee is eigenlijk: hoe kunnen we onze verplichtingen naar al
onze leden toe én op een statutair meest juiste wijze toch correct afwikkelen en zo gauw het kan een ALV houden zonder terugblik op een heel vervelende tijd en alleen maar aandacht
voor een hopelijk mooie toekomst!
Uiteraard houden we ons aanbevolen voor uw bijdrage die ons
idee kan of moet verbeteren.
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GEZOCHT!! VRIJWILLIGERS VOOR DAGJE THUIS
Wie heeft er tijd om een gezellige groep mensen te ondersteunen? Wij zijn op zoek naar mensen die zich een hele of een halve
dag in de week in willen zetten voor een groep inwoners van
Helvoirt die bij elkaar komen om gezellige activiteiten te ondernemen. Deze groep kan blijven bestaan dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers. Maar we zoeken er meer. Samen met de
vrijwilligers en de professionele coördinator bepalen de mensen
zelf wat ze op hun speciale dag willen doen.
Denk aan wandelen in de belevingstuin, bewegingsactiviteiten,
muziek maken, een bezoek van de heemkundekring, ergens
koffiedrinken, een uitje naar een museum of bloemschikken.
Ook in deze corona tijd gaat Dagje Thuis door, we werken uiteraard volgens de maatregelen van het RIVM.
Het gaat om de maandag van 10.00 – 16.00 uur in het HelvoirThuis.
Wil je meer informatie neem dan contact op met
Esther Schellekens  06-30042286 of
Yvonne Kolmans  06-46752773
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ZO BLIJF JE IN CONTACT TIJDENS DE LOCKDOWN
De coronacrisis heeft ons goed te pakken: en daarom is het belangrijk om in contact te blijven met anderen. Met de technische
snufjes en maatschappelijke initiatieven van tegenwoordig is dat
gelukkig niet moeilijk, als je maar weet waar je het zoeken
moet. Van een luisterend oor tot een hart onder de riem: we
vertellen je hoe je veilig contact maakt, en hoe je makkelijker
gezond blijft met een passende zorgverzekering.
1. Zorg voor jezelf
Bewegen en gezond eten zijn effectieve manieren om je immuunsysteem te versterken. Maar wat veel mensen in deze tijd
overslaan of vergeten is hun periodieke bezoek aan de tandarts
en mondhygiënist. En dat is geen goed idee, want op den duur
kan niet alleen je gebit maar ook je algehele gezondheid daaronder gaan lijden.
Met een slechte mondgezondheid stijgt namelijk
je kans op meerdere infecties en ziektes. Denk
aan: longontsteking, aderverkalking, hart- en
vaatziekten en hersenaandoeningen als dementie.
Daarom is het belangrijk om halfjaarlijks je gebit na te laten
kijken. Een tandartsverzekering komt daarbij van pas. Met deze
passende aanvulling op je zorgverzekering worden periodieke
controles en probleemgerichte consulten 100% gedekt, en andere behandelingen maar liefst 80%.
2. Luisterend oor
In deze tijden is het heel normaal om onrustig, angstig, bezorgd
of simpelweg verveeld te zijn. Heb je behoefte aan een praatje
of een luisterend oor? Bel dan een van de onderstaande hulplijnen. Aan de andere kant van de telefoonlijn wacht een vriendelijke vrijwilliger bij wie je je ei kwijt kunt.
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Ouderenbond ANBO  0348-466666. Een luisterend oor en
voor algemene vragen over corona.
Het Rode Kruis 070-44 55 888. Luisterend oor, praktische
tips en hulp bij het online boodschappen doen.
De Luisterlijn  0900-0767. Luisterend oor, dag en nacht.
MIND Korrelatie  0900-1450. Luisterend oor voor wie worstelt met psychische en psychosociale problemen.
De Alzheimer Telefoon  0800-5088. Luisterend oor voor
wie worstelt met dementie. Elke dag, van 9.00 tot 23.00
uur.
Humanistisch Verbond  020-521 9011. Gesprek over je
levensvragen met een humanistisch geestelijk verzorger.
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB  030-3400 600. Een luisterend oor en voor algemene vragen over corona. Maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

3. Beeldbellen
Naast een ouderwets belletje plegen, zijn er ook allerlei middelen waarmee je je dierbaren tijdens het telefoneren kunt zien.
Zo kun je beeldbellen via je computer met Skype. Of op je mobiel, via FaceTime of WhatsApp.
Tip: Op de Helpdesk Welkom Online van het Nationaal Ouderenfonds vind je instructies voor hoe je kunt videobellen.
4. Spelletjes spelen
Daarnaast zijn er ook allerlei apps voor je mobiel waarmee je
op afstand spelletjes kunt spelen met vrienden of onbekenden.
Een greep uit enkele leuke apps: De Slimste Mens, Wordfeud en
Rummikub.
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GAAT DE SENIORENBUS VUGHT NU OOK IN HELVOIRT RIJDEN?
Vanaf dit jaar hoort Helvoirt
bij de gemeente Vught.
Ruim 5 jaar geleden heeft
de Seniorenbus Vught zichzelf als statutaire opdracht
gegeven: 'Het bestrijden
van eenzaamheid onder senioren in de gemeente
Vught, middels het aanbieden van passend vervoer'. Dus bovenstaande vraag wordt door ons in principe met 'ja' beantwoord. Alle 55+-ers in Helvoirt kunnen zich vanaf nu ook als
abonnee melden bij de Seniorenbus Vught. Voor u dat gaat doen
is het nuttig om iets meer te weten over wat we zoal doen en
ook over waar onze beperkingen liggen.
Wat doen wij?
De Seniorenbus is een burgerinitiatief dat met 85 vrijwilligers
(gemiddelde leeftijd 65), 400 vaste abonnees (gemiddelde leeftijd 82) en 4 bussen niet meer is weg te denken uit de Vughtse
samenleving. Voor veel ouderen (=55+) die niet meer beschikken over eigen vervoersmogelijkheden, blijft de meest gestelde
vraag als ze aan het maatschappelijk leven willen deelnemen:
"Ja maar, hoe kom ik daar?" En dat is waar de Seniorenbus
Vught voor is opgericht en een antwoord op geeft: het bestrijden
van eenzaamheid en isolement onder ouderen, middels het aanbieden van passend vervoer. Wij voorzien in een grote behoefte.
In pre-Coronatijd reden we tussen de 80 en 100 ritten per dag,
binnen Vught en naar een paar locaties in 's-Hertogenbosch
(station en JBZ). We hebben dit voorjaar 12 weken stilgestaan,
maar rijden vanaf begin juni weer onder een speciaal Coronaveiligheidsregime.
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De Seniorenbus rijdt op doordeweekse dagen tussen 9.00 en
17.00 uur. Het abonnement is € 5,00 per maand (automatische
afschrijving) en de ritprijs € 0.62 (contactloos betalen in de
bus). Op de bus is normaliter een chauffeur èn een begeleider
aanwezig. De chauffeur is er voor de bus en het verkeer; de
begeleider voor hulp bij het in- en uitstappen en het meenemen
van een eventuele rollator. Wij hebben geen rolstoelvervoer.
Zolang het Corona-protocol nog gevolgd moet worden is er als
regel geen begeleider en moet u zelfstandig kunnen in- en uitstappen.
Al u meer wilt weten neem dan even een kijkje op onze website:
www.seniorenbusvught.nl
Hoe beginnen we?
We weten natuurlijk nog niet hoeveel belangstelling er uit Helvoirt zal komen. We kiezen voor een groeimodel. We rekenen
op mond-tot-mond reclame. Zo is het in Vught ook gegaan. Als
er volume genoeg ontstaat, overwegen we om één van onze
bussen in Helvoirt te stationeren. En we hopen dat er zich dan
ook vrijwilligers uit Helvoirt zullen gaan melden: chauffeurs, begeleiders, intakers, planners en telefonisten. Mensen die Helvoirt en de Helvoirtenaren kennen en die ook willen bijdragen
aan veilig, vriendelijk en vertrouwd vervoer voor dorpsgenoten.
Vragen? Bel of mail naar Jozef Kok, : 06 49 678 564 of mail:
jozef.kok@planet.nl

8

8 HERINNERINGEN

AAN DE KOUDE SLAAPKAMER UIT JE

JEUGD

Vroeger was alleen de woonkamer verwarmd. De winters waren
veel kouder dan nu en in de slaapkamer was het vaak ijskoud
en klam. Gelukkig hadden onze ouders trucjes bedacht om ons
warm te houden. Welke herinneringen herkent u?
1. Pyjama op de kachel
De kachel in de woonkamer was de enige bron van warmte in
huis. Dus legden onze moeders onze flanellen pyjama vlak voordat we naar bed gingen even bij de kachel. Zo ging je met een
warm pyjamaatje het bed in.
2. Steen op de kachel
Wat ook werd verwarmd op de kachel: een grote steen of kei.
Daar deed moeder daarna een handdoek omheen zodat de steen
als kruik in bed diende. Eén Pluslezer vertelt in onze nostalgische facebookgroep zelfs dat ze de deksel van de kachel mee in
bed kreeg.
3. Kruik in bed
Iets handiger in gebruik, was de ijzeren of
plastic kruik. Die werd met warm water gevuld. Moeder legde de kruik voordat we
naar bed gingen al in bed, zo stapte je een
verwarm bedje in. Met je buik tegen een
warme kruik aanliggen, iets fijners bestond er niet. Wel uitkijken
dat je je niet brandde. Daarom deed moeder er vaak een gebreide of gehaakte sok omheen. Of een oude sok en dan maar
hopen dat er geen gaten in zaten.
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4. Wollen deken
Dekbedden waren er niet, vroeger. We sliepen onder een laken
en een deken. En in de winter kreeg je extra dekens. De geur
van fris gewassen beddengoed, het gewicht van al die dekens
bovenop je, je moeder die je nog eens extra kwam instoppen en
alles heel strak trok en 's ochtends wakker worden met rijp op
de dekens.
5. Jas in bed
Als zelfs wollen dekens je niet warm konden krijgen, dan kreeg
je ook nog de winterjas van vader over je heen. Dat was een
heerlijke, dikke jas!
6. Samen slapen
Sommige kinderen sliepen ook met hun broertje of zusje in bed.
Dat was lekker warm! Wel vechten om de kruik natuurlijk.
7. Levertraan

op. U ook?

En dan voor het slapengaan: een lepel levertraan. Een smeriger goedje bestond er niet.
Neus dicht en zo snel mogelijk doorslikken.
De penetrante smaak raakte je urenlang niet
meer kwijt, tenzij je er nog snel een dropje
of klontje suiker achteraan mocht nemen.
Een hele generatie kinderen groeide er mee

8. IJsbloemen op de ramen
De ijskoude slaapkamer uit je jeugd had een grote schoonheid
in de winter: IJsbloemen op het raam. Prachtige varens en fantasievormen van ijskristallen. Met je adem kon je er nog meer
maken, of ze laten smelten. De komst van dubbel glas en centrale verwarming betekenden het einde van de ijsbloemen op
het raam.
Bron: Plus
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GRATIS TRAINING: HOUD JE BREIN GEZOND
Alzheimer Nederland biedt deze online training
gratis aan, omdat zij het belangrijk vindt voorlichting te geven over de risico's op dementie
en mogelijkheden voor preventie. 30% van de
gevallen van dementie is te voorkomen door
een gezonde leefstijl. Door middel van deze
training helpt Alzheimer Nederland jou om op
een leuke manier te werken aan het gezond houden van je hersenen. Je zit nergens aan vast en je kunt jezelf eenvoudig onder
iedere e-mail afmelden.
Hoe houd jij je brein gezond? Test je kennis, ontdek nieuwe
weetjes en ontvang inspirerende tips met deze gratis online training. Zo houd je op een leuke manier je brein fit en kun je de
kans op dementie met wel 30% verminderen.
Meld je aan en ontvang:
zes inspirerende e-mails met een kennisquiz, weetjes en
tips;
informatie over de invloed van voeding, stress, slaap en bewegen;
en leuke uitdagingen voor gezonde gewoontes.
Je kunt je aanmelden via https://www.alzheimer-nederland.nl/training-houd-uw-brein-gezond?WebID=e83c48a73d0485400c20db55162e245c13c7fa17
20c05d8e5b386ab79dbbc1f7&utm_campaign=NB210112&utm
_source=NB&utm_medium=email
(Op onze website www.55plushelvoirt.nl onder 'nieuws' vind je
dit artikel ook. Daar kom je met één klik op de blauw gekleurde
URL bij deze training uit).
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NIEUWE MINIBIEB: 'LIVRES DE FLORENCE'.
Minibiebs worden steeds populairder, ook in Helvoirt. Zo is er
sinds kort een Minibieb geplaatst bij Broekwal 17. Eigenaresse
Florence Weitenberg is heel erg blij met haar nieuwe aanwinst
die er heel mooi, maar ook heel degelijk uitziet. Dat laatste moet
ook wel, zegt ze omdat de minibieb blootgesteld is aan weer en
wind.
De minibieb 'Livres de Florence' heeft ondanks de mini afmetingen een interessante collectie boeken bestaande uit thrillers, romans en non fictie. Florence nodigt iedere inwoner van Helvoirt
uit om een boek te komen lenen, op voorwaarde dat er hetzelfde
of een gelijkwaardig boek wordt teruggezet. Het ligt in de bedoeling dat de collectie regelmatig ververst wordt.
Ook een leuke collectie kinderboeken wordt in de minibieb aangetroffen. Een mooie gelegenheid voor (groot)ouders om een
voorleesboek uit te zoeken.
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BOEKBESPREKING 'UIT HET LEVEN
EEN HOND' DOOR SANDER KOLLAARD

VAN

Uit het leven van een hond beslaat een zaterdag uit het leven van Henk van Doorn, 56, ICverpleegkundige, alleenstaand. Hij wordt wakker, ontbijt, laat de hond uit, doet boodschappen. Het wordt allesbehalve een doodgewone
zaterdag als Henks hond ziek blijkt. Het dier zal
sterven, niet vandaag of morgen, maar binnen afzienbare tijd.
Dat gegeven gaat als een sleepnet over de bodem van de dag
en haalt de gebruikelijke gedachten boven: dat de tijd maar één
richting kent; dat we zo kwetsbaar zijn; dat we zo eenzaam zijn,
hoeveel liefde we ook vinden. Henk heeft het grote talent om uit
een acuut besef van sterfelijkheid een krachtig Carpe Diem te
putten: leef het leven ten volle. En dat maakt 'Uit het leven van
een hond' tot het tegenovergestelde van een verdrietig boek.
Aan het eind van de dag zien we Henk, in helderziende dronkenschap, met zijn hond op de bank. Wat was dit voor een dag?
Een reinigende ervaring? Een catharsis? Nee, het was simpelweg
een dag, tijd die voorbijging, het leven dat werd geleefd.
De schrijver Sander Kollaard
Sander Kollaard (1961) is geboren in Amstelveen en studeerde
geschiedenis in Amsterdam. Hij woont en werkt op het Zweedse
platteland, in een voormalige pastorie, samen met zijn vrouw
en drie kinderen. Hij debuteerde in Tirade en publiceerde verder
in De Gids en Passionate Magazine en werkt momenteel aan een
roman.
Voor zijn debuut, de verhalenbundel 'Onmiddellijke terugkeer
van uw geliefde', ontvangt Sander Kollaard de Lucy B. en C.W.
van der Hoogt-prijs 2014.
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Boeken geschreven door Sander Kollaard

Stadium IV 2015

Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde 2012

Levensberichten 2018

BARTJE VAN ESCH,
HELVOIRT

DE LAATSTE PUTJESSCHEPPER VAN

Overal in Helvoirt was Bartje regelmatig te vinden: geen straat
was hem te lang en geen kolk te diep. "Als de goot niet zuiver
is en de kolk verstopt, hebben de mensen in Helvoirt last van
het regenwater en dat wil ik niet op mijn geweten hebben." Dus
hield hij alles vol plichtsgevoel zuiver.
Bartje van Esch, *24-11-1904 te Helvoirt: "Er is geen vak zo
schoon als het mijne; ik help de gemeente dat het water wegloopt, en ik krijg koffie van de gemeenschap, soms wel eens zo
veel dat ik zelf overloop. Maar ik heb mijn hó houwers en dan
neem ik maar weer een vers pruimpje en dan kom ik d'n dag
ook wel weer door.
Unne dag is niks, ik woonde aan het einde van de Kerkstraat
met mijn zuster en ga 's morgens om 8 uur binnendoor naar de
gemeentewerf waar voor alle gemeentearbeiders de koffie klaar
staat. Kijk, een gemeenteambtenaar begint nooit zonder koffie
en het nieuws van de dag, daar hou ik mijn eigen dan maar aan.
Maar voor half negen ga ik op pad door weer en wind met mijn
bakwagen geladen met schop en veger en natuurlijk mijn putjesschepper.

14

Praat en kijkers heb ik genoeg onder wegen. Op een dag stond
een moeder mij in de Lindenlaan al op te wachten. Wat was het
geval, er hadden twee meisjes ruzie gekregen en de een had de
knikkerzak van de ander leeggeschud in een putje en de moeder
vroeg om de knikkers er uit te halen, want ze had dit kleinood
voor haar verjaardag gekregen. Hiervoor ga ik op de knieën en
heb ze er uitgehaald, want ik heb een zwak hart."
Bartje was een kindervriend, zoals hij zelf zei; kinderen konden
bij hem geen kwaad doen. Zo vulde hij de morgen en om twaalf
uur was Bartje weer thuis bij zijn zuster Fransje die het middageten al klaar had staan.
Bartje en Fransje waren nog echte ouderwetse mensen. Moderne meubels of tv hadden ze niet en ze kookten nog op petroleumtoestellen. In de zomer leefden ze in de keuken en in de
winter in het kleine kamertje voor, dat scheelde in de stookkosten. Alleen Bartje had een fiets,
want Fransje kon niet fietsen.
Rondom het gemeentehuis stond
geen sprietje gras en omdat Bartje
dat zo goed verzorgde, hadden
den burg (burgemeester) en de sik
(secretaris) hem ook als tuinman,
zoals hij zei. Ook anderen konden
op hem rekenen. Zo was er een
vrouw die zijn hulp inriep vanwege een verstopte gootsteen en
Bartje had gezegd: na het eten kom ik. "Fransje," zei Bart, "ik
moet direct weg en kan nu geen dutje doen, want dat vrouwtje
zit op mij te wachten." Hij nam zijn plopper (gootsteenontstopper) mee. Wat was het geval: de deksel van de aardappelpan
was eraf geschoten en nu zaten er vier aardappelen in de pijp
en ze wist geen hemelse raad. "Zo," zei Bartje, "ge ziet wel, ik
kan nergens gemist worden."
Bron: BHIC
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EEN VAN JE KINDEREN DE FINANCIËN LATEN REGELEN
Eén van je kinderen de financiën laten regelen, omdat je merkt dat het voor jezelf te
ingewikkeld en te zwaar wordt. Is dat slim
en hoe pak je het aan?
Kinderen je financiën laten regelen
Je bent op een moment in je leven gekomen, dat het regelen
van je financiën te veel wordt. Het begint je tegen te staan en
je ziet ook dat je zaken laat liggen. Het zou fijn zijn als een van
de kinderen dit over zou kunnen nemen. Je wilt hierbij de andere
kinderen niet voor de neus stoten. Ook wil je dat alle kinderen
er achter staan en vertrouwen er in hebben. Hoe pak je het aan
dat alle kinderen er vrede mee hebben. Dat alle kinderen akkoord gaan dat je je financiën overlaat aan een van de kinderen.
Financiën laten regelen
Als je een kind hebt, is het overdragen van je financiën niet zo
moeilijk. Als dit kind er voor openstaat, kun je het met een gerust hart, overdragen. Zijn er meerdere kinderen dan vraagt het
een andere aanpak. Roep alle kinderen bij elkaar. Geef aan wat
je graag zou willen. Laat de kinderen onderling iemand aanwijzen. Zo voorkom je dat een kind zich achtergesteld voelt. Vraag
of iedereen er vrede mee heeft en akkoord gaat met de keuze.
Zo voorkom je achteraf dat kinderen er onderling ruzie over
gaan krijgen. Organiseer twee keer per jaar een bijeenkomst
met alle kinderen, en geef ze inzage in de financiën. Zo blijven
alle kinderen op de hoogte en diegene die de taak heeft overgenomen, kan laten zien dat alles ordentelijk verloopt.
Op het geld van je ouders letten
Zodra alle kinderen achter het besluit staan, kun je aan de slag.
Een van de kinderen is aangewezen en heeft ook aangegeven
bereid te zijn dit op te willen oppakken. Dan is het tijd om de
zaken rondom het overdragen van de financiën te gaan regelen.
Dit kind krijgt een bepaalde verantwoordelijkheid.
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Leg uit en geef aan zoals je het zelf altijd hebt aangepakt. Want
ook jijzelf moet er vertrouwen in hebben. Machtig het desbetreffende kind bij de bank en voor de zaken die nodig zijn. Blijf
zelf ook gemachtigd. Mocht je toch een keer zelfs iets willen
doen, blijft die mogelijkheid bestaan.
Hulp bij geldzaken
Maak afspraken met het kind dat je hebt gemachtigd voortaan
je financiën te regelen, dat je graag op de hoogte gehouden wilt
blijven worden. Dan voel je je niet op een zijspoor gezet. Dan
blijft het gevoel dat je meetelt. Zo houd je ook de vinger aan de
pols. Wie weet komt het kind dat je hebt gemachtigd, ook nog
wel met een paar goede bespaartips.
Geldzaken overnemen van je ouders voorkomt later veel
gedoe
Een pluspunt om een van de kinderen de financiën te laten regelen, is dat je op een later tijdstip veel gedoe voorkomt. Zo
weten de kinderen wat de erfenis is. Scheelt een hoop uitzoekwerk later. Bespreek ook alvast wie de nalatenschap gaat regelen. Allemaal zaken die je beter van te voren kunt bespreken,
dan dat het er te laat voor is. Zo betrek je je kinderen er al bij
en zal er later ook geen onenigheid over gaan bestaan. Iedereen
weet immers waar die aan toe is. Laat het kind dat je volmacht
kreeg, ook verantwoording afleggen aan de andere kinderen.
Openheid van zaken geven, zodat niemand zich benadeeld
voelt.
Wil je achteraf dat de kinderen onderling geen ruzie krijgen over
geld, zorg er dan voor dat een van de kinderen van de hoed en
de rand weet en de andere kinderen volledig informeert. Zo bewaak je de goede sfeer binnen het gezin. Geld kan altijd een
struikelblok worden, en kun je voorkomen. Door een van de kinderen te machtigen en de andere kinderen er bij te betrekken.

Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze geld.

17

SPEURTOCHT 'HET PIETERTJESPAD'
OOK IN CORONATIJD

Omdat Vughts Museum in DePetrus vanwege corona gesloten is
kan de speurtocht 'Het Pietertjespad' niet afgehaald worden in
DePetrus.
De werkgroep Jeugd van het Vughts Museum
heeft daar het volgende op bedacht:
Wil je naar buiten met de kinderen iets leuk doen,
ga dan naar Supervlaai Vught, Marktveld 10A
waar je de speurtocht 'Het Pietertjespad' van het
Vughts Museum voor € 3,- kunt halen.
Pietertje, de mascotte van het museum, neemt
je mee door het centrum van Vught.
Je volgt het Pietertjespad met een mooie routekaart en de kinderen maken allerlei opdrachten,
tekeningen enz. Neem een potlood mee!
Heerlijk buiten de wandeling lopen en ondertussen is iedereen bezig met de opdrachten. Na de
wandeling van 3 km., die ongeveer 2 uur duurt, krijg je bij Supervlaai een stempel en een mooie boekenlegger als herinnering
en … een heerlijke verrassing!
Veel succes!!
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REKENWONDER!
Maal, keer op keer
som van delen
ik heb niets meer
tel maar op
veel gegeven,
niets ontvangen
nu heb ik nop
dubbel min
is plus
blijf ik dus delen
en eindig positief.
Hensen Poèt
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BELFUNCTIES VAN EEN ANDROID-TELEFOON
Een beller is sneller. Bel op een
Android-telefoon met het hele gezin
tegelijkertijd, wissel tussen gesprekken of stuur een bericht dat u geen
tijd hebt om te praten.
Belfuncties
Bellen is hartstikke gezellig en ook handig wanneer u iets snel
moet afspreken. Hiervoor heeft de Android-telefoon een paar
handige belfuncties. Bel bijvoorbeeld met meerdere personen
tegelijkertijd, of zet iemand tijdelijk in de wacht wanneer bijvoorbeeld de dokter belt. En hebt u even geen tijd om te bellen?
Bijvoorbeeld omdat u ergens op viste bent. Stuur dan met een
tik een automatisch bericht dat u op een ander moment terugbelt.
Wisselgesprek
Misschien herkent u het wel. Tijdens het bellen, wordt u ook
door iemand anders gebeld. Is het belangrijk? Dit gesprek kunt
u dan aannemen. U wisselt als het ware dan tussen twee gesprekken. Doe dit zo:

Tik wanneer u tijdens het bellen een nieuwe oproep krijgt
op de groene telefoon.

Tik op [Naam beller] in wacht zetten (of kies voor Oproep
beëindigen). De persoon hoort u dan niet meer.

Tik bovenaan op Wisselen. U hebt de nieuwe oproep geaccepteerd en u hebt de andere persoon aan de lijn.
Terug naar de andere beller? Beëindig het gesprek of tik bovenaan weer op Wisselen om het eerdere gesprek te hervatten.
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Het is mogelijk om met meerdere personen tegelijk te bellen.
Handig als u onderling even snel een tijdstip moet afspreken.
Dit werkt zo:

Bel de eerste persoon op.

Tik op Oproep toevoegen.

Voer eventueel de pincode in van de telefoon.

Tik op Contacten.

Tik op de contactpersoon die u wilt toevoegen aan het gesprek.

Tik bovenaan op het pictogram van het groene telefoontje.
De persoon zit in het gesprek. Voeg eventueel meer mensen toe
aan het groepsgesprek. U kunt met maximaal vijf personen tegelijkertijd bellen.
In de wacht
Even overleggen met de mensen die in dezelfde ruimte zitten
zonder dat degene die u aan de lijn heeft, kan horen wat er
gezegd wordt? Zet de persoon aan de andere kant van de lijn
even in de wacht. Doe dit zo:

Tik tijdens het bellen op het scherm op In wacht. Activeer
eventueel eerst het scherm. De persoon aan de andere kant
van de lijn kan u niet meer horen.

Tik op Oproep hervatten om verder te bellen.
Reageren met tekstbericht
Geen tijd om te bellen? Bijvoorbeeld omdat u in de stiltecoupé
in de trein zit. Wijs dan het gesprek af en stuur een automatisch
bericht dat u geen tijd hebt om te praten:

Gaat de telefoon over? Tik onderaan op Bericht verzenden
en sleep het scherm omhoog.

Meerdere opties verschijnen. Tik bijvoorbeeld op Kan ik later terugbellen?, als u op een ander moment contact wilt
opnemen.
De beller wordt doorgeschakeld naar uw voicemail en ontvangt
het sms-bericht.
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TUINGEDACHTEN
Al tuinierend gaan mijn gedachten niet alleen uit naar vroeger.
Door een schilderklus aan ons huis kwam ik in aanraking met
enkele Syrische vluchtelingen. Eén daarvan sprak aardig Nederlands. In een van de gesprekken die ik met hem had kwam naar
voren dat Nederlands een moeilijke taal is. Daar twijfel ik wel
wat aan omdat kinderen van 2 jaar al aardig onze taal beheersen. Maar toch als je er over nadenkt kom je toch wel merkwaardige en onlogische dingen tegen. Bijvoorbeeld het voorvoegsel 'ont'. Als we het hebben over ontspullen, of onthaasten
is het duidelijk dat we er vanaf moeten of willen. Maar bij onthouden willen we er meestal niet vanaf, maar
juist behouden. Als je dan andere woorden met
'ont' in gedachten neemt, wordt het helemaal
verwarrend, bijvoorbeeld ontzettend. We gebruiken het om aan te geven dat iets 'heel erg'
is. Meestal in negatieve zin, behalve als het
over 'ontzettend verliefd' gaat. Een woord wat daar heel veel op
lijkt betekent weer héél iets anders: ontzetten. Ga er maar aanstaan als buitenlander om op latere leeftijd die Nederlandse wartaal te gaan beheersen.
We hebben het dan nog niet eens gehad over de zogenaamde
sterke werkwoorden. Bijvoorbeeld worden, werd en geworden,
dat gaat nog, maar wat denk je van steken, stak en gestoken.
Niet te verwarren met (een vuurtje) stoken, stookte en gestookt. Maar het kan ook betekenen aan het wankelen brengen.
Stoken in een goed huwelijk. Dit zijn woorden, maar bij uitdrukkingen is het nog veel erger. Een schip loopt op de klippen, wat
een onzin, een schip loopt helemaal niet, een schip vaart of ligt
stil. Een huwelijk dat op de klippen loopt, loopt ook niet….(of:
liep ook niet….)
Jan van Bohemen.
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VERTREK VAN DOCHTERS
Ze moesten inderdaad gaan, ik had het gezien
aan hun gezichten die langzaam veranderden
van die van kinderen in die van vrienden,
van die van vroeger in die van nu.
En gevoeld en geroken als ze me kusten,
een huid en een haar die niet voor mij
waren bedoeld, niet zoals vroeger,
toen we de tijd nog hadden.
Er was in ons huis een wereld van verlangen,
geluk, pijn en verdriet gegroeid, in hun
kamers waarin ze verzamelden wat ze mee
zouden nemen, hun herinneringen.
Nu ze weg zijn kijk ik uit hun ramen en zie
precies dat zelfde uitzicht, precies die
zelfde wereld van twintig jaar her,
toen ik hier kwam wonen.
Rutger Kopland.

Rutger Kopland is het pseudoniem van Rutger Hendrik
(Rudi) van den Hoofdakker (Goor, 4 augustus 1934 Glimmen 11 juli 2012) was een Nederlandse dichter en
schrijver. Van beroep was hij psychiater, maar bij een
groter publiek is hij bekend als dichter.
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WEET JE NOG…
Buiten spelen was vroeger de normaalste zaak van de wereld.
Op het schoolplein, op straat of op de stoep. Met andere kinderen uit de buurt en liefst tot 's avonds laat. Maar wat deden
we dan ook al weer?
Rolschaatsen
In de lente pakte je je rolschaatsen weer uit de kast. Simpele
dingen waren het: twee riempjes, een metalen verbindingsstuk
en wielen die binnen de kortste keren vierkant werden. Met een
riem of veter bond je de rolschaatsen zo strak mogelijk om je
schoenen heen. En racen maar! Herinnert u het zich nog?
Elastiek twisten
In het voorjaar op het schoolplein: een
lang elastiek, twee meisjes die het elastiek om hun benen uit elkaar hielden, de
anderen maakten er de mooiste bewegingen mee. Wanneer deden we dat voor
het laatst? Veel te lang geleden!
Knikkeren
En opeens was het weer zover: knikkeren op het schoolplein.
Eerst een pot maken, dan met je wijsvinger achter je duim
schieten. Wie de laatste knikker in de pot krijgt, heeft gewonnen
en mag alle knikkers houden. Bomvol zaten je broekzakken dan
met bonken, megabonken en superbonken. Of je moest zonder
al die fijne knikkers naar huis. Half huilend en blut.
Hinkelen
Eerst op straat met krijt een hinkelbaan tekenen, die in genummerde vakken was verdeeld. Daarna op één been in het eerste
vak springen en hinkelen naar alle volgende vakken. Een variant
was: een steentje gooien en naar het vak hinkelen waar het
steentje lag. Hinkelen was wel leuk, maar ook een beetje saai.
Heel lang volhouden, deed je het niet.
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Touwtjespringen
Je kon alleen touwtjespringen, maar véél
leuker was om met zoveel mogelijk meisjes (of deden de jongens ook mee?) in
een lang touw te springen. We zongen er
een onzinrijmpje bij: "In spin, de bocht
gaat in, uit spuit, de bocht gaat uit". Met
een lopende beweging inspringen en er weer uit duiken, of met
z'n allen springen. Tot het touw onherroepelijk tegen iemand
zijn benen aankwam. Overnieuw maar weer!
Stoepranden
Toen de straten nog niet bomvol met geparkeerde auto's stonden, was dit een heel alledaags spel. Stoepranden werd gespeeld met een bal op een straat met rechte trottoirbanden. De
deelnemers staan op de stoep aan weerszijden van de straat.
Wie aan de beurt is probeert de bal (meestal een voetbal) precies op de rand aan de overkant te gooien. Stoepranden. Wie
weet het nog?
Zakdoekje leggen
"Zakdoekje leggen, niemand zeggen / ik heb de hele dag gewerkt / twee paar schoenen heb ik afgewerkt / één van stof en
één van leer / hier leg ik mijn zakdoekje neer." Met je ogen dicht
in de kring zitten. Razendsnel achteromkijken als het liedje
stopte. Lag de zakdoek bij jou? Als dat het geval was, moest je
- stikkend van de lach - proberen of je de zakdoekenlegger kon
tikken. Meestal mislukte dat, en was je zelf de klos. Altijd spannend en altijd dolle pret.
Pijltjes schieten
Door krachtig in een lange pvc-buis te blazen schoot je papieren
pijlen zo ver mogelijk weg. De pijlen draaide je van langwerpige
stroken krantenpapier. Met een beetje speeksel plakte je de
punt. Het pijlen schieten gebeurde meestal illegaal, want je vader en moeder waren er niet blij mee. Zo'n
pijltje kon hard aankomen en behoorlijk
(oog)letsel veroorzaken. Au! Wie weet het
nog?
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Steltlopen met conservenblikjes
Steltlopen was leuk, maar bijna niemand had
echte stelten. Dus verzonnen onze moeders een
list. Mijn moeder was er héél handig in: van twee
conservenblikjes maakte ze stelten. Gaten boren, touw erdoorheen en klaar was Kees. Je
zakte er wel vrij snel doorheen, dus dan moesten er weer erwten en bonen uit blik gegeten
worden, voor een nieuwe voorraad conservenblikken.
Welke buitenspelletjes waren úw favoriet?
Bron: PlusOnline

VRAAG EN AANBOD
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Wie o wie maken we blij met gratis cartridges van 123inkt
voor een Canon printer: 525 BK en 526 in alle kleuren?
En wie is er op zoek naar een goede gebruikte printer, de
HP Officejet 4620? Deze printer kan Kopiëren, Scannen,
Faxen en zelfs in kleur printen!!! Ook hier geldt: gratis!
Ook een luxe, maar wel lege Pickwick theedoos is voor niets
beschikbaar.
Wie heeft er tijd en zin om voor een vluchtelingengezin een
paar fietsen op te knappen?
Belangstelling? Stuur een mailtje naar
info@55plushelvoirt.nl

OVENSCHOTEL MET GROENE KOOL EN GEHAKT
Ingrediënten:
1 pond gehakt
1 pond aardappelen
1 preitje gesneden
zout en peper
1 teentje knoflook
60 gram Parmezaanse kaas
1 groene kool
1 ui gesnipperd
1 bakje crème fraîche
2 el boter/olijfolie
100 gram noten naar keus
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 200o C.
Kook de aardappelen gaar en snijd deze in plakjes.
Doe wat boter met wat olie in een wok en bak de groene kool
samen met de prei hierin zo'n 10 minuutjes.
Blus af met wat water en doe de deksel half op de pan en voeg
zout toe en laat de groenten gaar worden.
Bak in een andere pan met wat boter en olie de uien met de
knoflook glazig en doe na ca. 4 minuten het gehakt er bij.
Strooi er zout en peper overheen.
Hak de noten fijn. Doe dit door het gehaktmengsel en voeg nu
de crème fraîche toe.
Beboter een ovenschaal.
Doe onderin de ovenschaal de plakjes aardappelen en daarop
het groentemengsel.
Als bovenste laag het gehaktmengsel en strooi er dan wat Parmezaanse kaas over.
Zet de ovenschaal 25 minuten in de oven.
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SCHOENENDOOS
Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd. Ze hadden al
die jaren alles gedeeld, alles samen besproken. Ze hadden geen
geheimen voor elkaar, behalve dat de kleine oude vrouw een
schoenendoos bovenin haar linnenkast bewaarde, waar haar
man nooit naar gevraagd en nooit in gekeken had. Al die jaren
had hij niet aan die doos gedacht, totdat zijn vrouw op een dag
ernstig ziek werd en de dokter zei dat ze niet zou herstellen.
Omdat hij van alles wilde regelen, pakte hij de schoenendoos en
bracht hem bij zijn vrouw op bed. Ze was het met hem eens dat
het tijd werd dat hij wist wat erin zat. Toen hij hem openmaakte,
vond hij wat haakwerk, en twee bundels bankbiljetten, samen
goed voor een bedrag van € 25.000. Hij vroeg haar waar dat
vandaan kwam. Ze zei: "Toen wij gingen trouwen vertelde mijn
grootmoeder me dat het geheim van een gelukkig huwelijk was,
nooit ruzie te maken. Ze raadde me aan om elke keer als ik boos
op jou zou worden, rustig te blijven en een kleedje te haken."
De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen zijn
tranen. In de doos lagen slechts twee kleedjes. Ze was in al die
jaren maar twee keer boos op hem geweest. Gevoelens van geluk overspoelden hem.
Schat," zei hij, "dat verklaart de twee kleedjes in de doos, maar
hoe zit het met al dat geld?"
"O," zei ze, "dat heb ik verdiend met het verkopen van de kleedjes."
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HET VERHAAL VAN DE NONNEN VAN VUGHT
Iedereen die geïnteresseerd is in de ontstaansgeschiedenis van het Taleninstituut kan een bijzonder inkijkje krijgen in
onze historie. Op 12 mei 2017 is het boek
'Het verhaal van de Nonnen van Vught'
verschenen. Dit is geschreven door zuster
Annette Heere.
Zuster Annette dook voor de totstandkoming van het boek in het uitgebreide archief van de congregatie die aan de wieg
stond van het Taleninstituut.
Vanaf 1953 maakt Annette Heere deel uit van de internationale
congregatie, waarvan ze in 1971 eindverantwoordelijk werd
voor de Nederlandse tak. Jarenlang gaf zij Frans en godsdienst
op de middelbare school. In 1967 werd zij hoofd van het internaat Regina Coeli dat in 1971 werd opgeheven. In die jaren
maakte zij tevens deel uit van internationale vernieuwingskapittels van de congregatie. Vanaf het ontstaan van het Taleninstituut is zij er altijd nauw bij betrokken geweest en tot op heden
gebleven.
Verkrijgbaarheid boek
Het boek 'Het verhaal van de Nonnen van Vught' is verkrijgbaar
in de boekhandel en is online te bestellen via de website:
http://pierrefourier.vrijeboeken.com
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NIEUWE FUNCTIES WINDOWS OP HET WELKOMSTSCHERM
TONEN

Bij elke update krijgt Windows 10 er weer nieuwe
functies bij. Blijf op de hoogte van veranderingen in
het besturingssysteem door deze op het Welkomstscherm te laten zien.
Informatie op het scherm
Twee keer per jaar krijgt Windows 10 een grote update. De ene
keer verandert er heel veel, de andere keer zijn de wijzigingen
minder zichtbaar. Het is fijn om automatisch in beeld te krijgen
wat er veranderd is. Zo zijn nieuwe functies sneller te vinden en
te gebruiken.
Een handige plek hiervoor is het Welkomstscherm. Dat komt
dan in beeld met informatie over de wijzigingen van Windows.
Het Welkomstscherm werd in 2017 toegevoegd aan Windows en
de weergave ervan is te regelen via Instellingen.
Meldingen instellen in Windows 10
Zo zijn de meldingen over updates te activeren binnen Windows
10:
 Klik op de Startknop.
 Klik op Instellingen.
 Klik op Systeem.
 Klik bij ‘Meldingen en acties’ op Het Windows Welkomstscherm weergeven na updates en bij tussenpozen bij
mijn aanmelden om te laten zien wat er nieuw en
aanbevolen is.
 Het hokje voor deze optie wordt nu aangevinkt.
 Eventueel kunt u ook Tips en suggesties over Windows
weergeven aanklikken.
 Klik linksboven op het pictogram van het huisje.
 Sluit Instellingen via het kruisje rechtsboven in beeld.
Wie deze informatie bij nader inzien toch niet wil zien, zet de
meldingen op dezelfde manier weer uit. Klik op de keuzemogelijkheden zodat het vinkje in het hokje verdwijnt en de optie
uitstaat.
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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

31

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:
Vacant
Overbruggend voorzitter:
Edward de Vries, Broekwal 55, 5268 HA, Helvoirt  64 3794
Secretaris:
Louise Schulte-van Amelsvoort, Tilburgstraat 19, 5268 AP Helvoirt  64 5242
Penningmeester:
Adrie van Hattum, Tilburgstraat 14, 5268 AP, Helvoirt,  06 17704901
Bestuurslid:
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt,  60 7921
Beoogde bestuursleden:
Huub Poels, Helvoirtsestraat 17A, 5268 BA, Helvoirt,  06 2469 6084
Gerda van Vianen, Helvoirtsestraat 30, 5268 BB, Helvoirt  64 3885
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

