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VOORWOORD 
 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, slaat de hagel tegen het raam 

en de grond kleurt -heel even maar- wit. Dit zijn de welbekende 

'Maartse buien die beduien dat de zomer aan komt kruien'. Dat 
de lente en de zomer in aantocht zijn zie je ook aan de bollen 

die boven de grond komen en aan de tuinen die steeds verder 

groen kleuren. Ik verheug me erop dat de komende tijd het al 

maar mooier en warmer zal worden, en hoop dat u dat ook zo 

voelt! 
 

Deze maand gaat het bestuur zich buigen over de jaarstukken 

2019 en 2020. Toen begin maart 2020 de uitnodiging en de 

stukken voor de jaarvergadering, die gepland was voor 19 
maart, onder de leden waren verspreid, werden we overvallen 

door het coronavirus, waardoor het HelvoirThuis op slot ging en 

de jaarvergadering dus niet door kon gaan. Omdat er zich ook 

nadien geen mogelijkheid heeft voorgedaan om een jaarverga-
dering te houden, heeft het bestuur nu besloten om een schrif-

telijke jaarvergadering te houden over 2019 en 2020. De stuk-

ken over 2020 treft u bij dit hofblad aan waarin verder uitleg 

wordt gegeven over de gang van zaken.   

 
Onlangs heeft het bestuur besloten dat, als we weer bij elkaar 

mogen komen en het HelvoirThuis weer open is, enkele in-

loopochtenden worden georganiseerd zodat we elkaar onder het 

genot van koffie en iets lekkers weer kunnen ontmoeten. Wat 
kijken we daar naar uit! 

 

Maar voor nu wenst het bestuur u een Zalig Pasen en spreekt 

de hoop uit dat het niet lang duurt voordat we elkaar weer zien 
en de activiteiten kunnen hervatten.                                                                                     
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VANUIT HET BESTUUR 
 

Ook langs deze weg nodigen wij je graag uit om deel te nemen 

aan de schriftelijke jaarvergadering. We zijn vooral ook be-

nieuwd naar 'de rondvraag' en hopen op interessante bruikbare 

tips voor onze vereniging. 
 

Het bestuur zelf heeft afgelopen maand een eerste discussie ge-

voerd over 'de toekomst van onze vereniging'. En uiteraard ko-

men dan allerlei onderwerpen voorbij, zoals: Hoe starten we 
weer op na corona? Op welke wijze gaan we samenwerken met 

Vughtse verenigingen? Past het huidige aanbod aan activiteiten 

nog bij wat onze leden willen? Moeten we niet toewerken naar 

een nieuwe structuur, ook al om daarmee de vele taken over 
meer mensen te verdelen? En vooral ook: Jongere leden zijn 

essentieel voor de toekomst van onze vereniging en hoe betrek-

ken we juist hen bij deze discussie? 

 

In de komende tijd – en hopelijk laat corona dat toe – willen we 
graag in gesprek met onze leden om samen gestalte te geven 

aan onze toekomst.  

Het hoeft geen betoog dat sociale contacten met andere leden 

juist de reden is voor je lidmaatschap van onze vereniging. Ligt 
daar dan ook niet de basis om met elkaar te bedenken hoe we 

'met elkaar en voor elkaar' de toekomst tegemoet gaan? 
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HELVOIRTHUIS KRIJGT NIEUWE BAR 
 

Het HelvoirThuis is in november 2015 in 

gebruik genomen met vanaf het begin 
een aantal ongemakken bij de bar. Vrij 

snel kwam het bestuur van TinH, die de 

bar beheert, tot het besluit dat er aan-

passingen nodig zijn. Reden om binnen-
kort de bar te verbouwen met Hel-

voirtse aannemers. In mei hoopt het 

bestuur alle aanpassingen achter de rug 

te hebben. Het benodigde geld komt 
van fondsen waaronder de gemeente 

Vught.  

 

Vanaf het eerste begin ervaren de medewerkers van doen te 

hebben met een onpraktische bar in het HelvoirThuis dat in be-
heer is van de stichting TinH, Thuis in Helvoirt . De koeling staat 

onder de bar. Het veelvoudig bukken is niet gezond voor het 

personeel en vrijwilligers. De bar heeft veel ruimte zodat de 

loopafstanden, voor ook weer het personeel, onpraktisch zijn. 
Bovendien komt de ruimte achter de bar beter tot zijn recht als 

aanvulling op de Huiskamer. 

  

Geld bijleggen 
Het voorbije jaar 2020 is geen florissant jaar geweest voor kas-

teleins en bars in clubhuizen of dorpshuizen. De meesten en ook 

HelvoirThuis leggen geld bij. Al jaren kijken bestuur en mede-

werkers  uit naar beter tijden om de bar te verbouwen. De ver-
bouwing werd steeds uitgesteld omdat er simpel geen geld voor 

is.   

 

 

 
 

 

De bar voor aanvang 
van de werkzaamheden 
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De bar is al verdwenen maar 

er komt een nieuwe bar 

 

Interen eigen vermogen  

Vorig jaar  maakte het bestuur van TinH het eindresultaat van 

het jaar 2019 aan de gebruikers bekend. Een ruim bedrag 

teerde TinH in op haar eigen vermogen. Ondanks dit slechte re-

sultaat zette men de schouders er onder. Vrijwilligers en bestuur 
zijn met succes fondsen gaan benaderen. Een bijdrage van de 

gemeente Vught vulde het laatste tekort in de begroting van de 

verbouwing. Dat zorgde voor een juichstemming in de sombere 

tijd van corona. Binnenkort kunnen Helvoirtse aannemers aan 
de slag. 

 

Erg blij 

Beheerder Jan van den Boer is erg blij met het plan. Jan van 
den Boer: "We hebben er lang naar uitgekeken. Het voornaam-

ste is het ergonomische en efficiënter werken. De koeling komt 

op hoogte en de bar krijgt een andere inrichting. Daardoor hoe-

ven de vrijwilligers en wij veel minder te lopen." Hij gaat verder: 

"We hebben een select gezelschap vrijwilligers die achter de bar 
werken. Hoe werken jullie het fijnst hebben we gevraagd? Zij 

hebben hun inbreng kunnen doen zodat hun mening zeker mee-

telt. We krijgen meer ruimte voor de gasten. Bij meer ruimte 

kunnen meer mensen binnen. Dat is nog niet alles. Nu is er een 
toegangsdeur vanuit de gang naar de bar. Dat wordt een dub-

bele deur zodat er ook meer zicht vanuit de gang op de bar 

komt. Hopelijk werkt dat bevorderlijk voor een bezoek aan de 

bar. Met een beetje geluk is de verbouwing klaar als het coro-
navirus op zijn retour is." Fred van de Pennen, voorzitter van 

TinH, verheugt zich al op de nieuwe situatie. Hij vertelt: "Dit is 

een echte verbetering voor het HelvoirThuis en zijn mensen."  
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BIBLIOTHEEK VUGHT, EEN PRACHTIGE BIEB MET AL EEN 

LIDMAATSCHAP VOOR 25 EURO 
 

Ontmoetingscentrum DePetrus 
Het culturele hart van onze gemeente Vught. 

 

DePetrus, geopend in april 2018, is be-

doeld als ontmoetingsplek. Mensen 
kunnen er werken, lezen, koffie drinken, 

een cursus volgen, mooie dingen bekij-

ken of samen iets doen. 

 

In het Leescafé kun je prettig zitten, lezen of studeren met een 
kopje koffie of thee met taart, een hapje of een drankje. 

 

De Bibliotheek van onze gemeente Vught is gevestigd in DePe-

trus en biedt een uitgebreide en gevarieerde collectie lees-, reis-
kook-, studie- en stripboeken. 

Je kunt er ook terecht voor dagverse kranten en tijdschriften, 

gratis wifi, vele activiteiten, prettige werkplekken onder het ge-

not van een kopje koffie.  
 

DePetrus is (buiten de corona-regels) zeven dagen per week ge-

opend.  
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SENIORENBUS VUGHT ZOEKT VRIJWILLIGERS (OOK UIT HEL-

VOIRT !) 
 

De Seniorenbus Vught draait 

volledig op zo’n 75 vrijwil-
ligers. Die zetten zich weke-

lijks één of meer dagdelen in 

als planner, chauffeur of bege-

leider. Of op andere taken die 

verricht moeten worden.  
Voor de 400 vaste abonnees 

voeren we met 4 bussen tot 

wel 100 ritten per dag uit. Een paar keer per jaar zijn er vrijwil-

ligersbijeenkomsten voor scholing, uitwisseling van ervaringen 
en voor de gezelligheid. 

 

De Seniorenbus Vught is op zoek naar versterking.  

Er is plaats voor : 
 Chauffeurs,  

 Begeleiders,  

 Telefonisten,  

 Planners,  

 Websitebeheerder 
 

U bent beschikbaar voor minimaal één dagdeel per week. 

Alle informatie staat ook op de website: www.seniorenbus-

vught.nl 
Informatie bij Jozef Kok: bestuur@seniorenbusvught.nl tele-
fonisch bereikbaar op  06-49 67 85 64 of jozef.kok@planet.nl 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.seniorenbusvught.nl/
http://www.seniorenbusvught.nl/
mailto:jozef.kok@planet.nl
https://i1.wp.com/www.novo3.nl/wp-content/uploads/2020/11/foto-Seniorenbus-bij-DePetrus.png?fit=640,480&ssl=1
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CORONA EN CRIMINALITEIT, TRAP ER NIET IN 

 
Oplichters maken op slimme manieren misbruik 

van de coronacrisis. Zorg dat u erop bent voor-

bereid, zodat u niet het volgende slachtoffer 
wordt. 

 

Mail van het RIVM 

Krijgt u opeens een mail van het RIVM of van de WHO (Wereld-
gezondheidsorganisatie)? Waarschijnlijk is het een nepmail. 

Computercriminelen versturen onder deze vertrouwde namen 

mails met bijlagen, waarin meer informatie over het coronavirus 

zou staan. Maar als u de bijlage opent, komt er automatisch een 

schadelijk programma op uw computer. Open daarom niet zo-
maar een bijlage. Ga voor nieuws over het coronavirus via uw 

eigen navigatie naar de website van het RIVM. 

 

App waarmee u Corona live kunt volgen 
Buiten de Play Store worden soms schadelijke apps aangebo-

den, zoals een app waarmee u de verspreiding van het Corona-

virus live zou kunnen volgen. In werkelijkheid is dit een app 

waarmee uw telefoon onbruikbaar wordt. Pas tegen betaling van 
veel geld kunt u de telefoon dan weer ontgrendelen. 

Probeer daarom nooit apps te downloaden buiten de Play Store. 

Nieuwe Android-telefoons zijn hiertegen beveiligd. 

 
Antibacteriële betaalpas 

Krijgt u een e-mail of sms'je waarin u een antibacteriële betaal-

pas krijgt aangeboden? Dat is onzin. Banken hebben geen anti-

bacteriële betaalpassen. Klik niet op de link en vul geen bank-

gegevens in, maar gooi de mail meteen weg. 
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Nepwebshops 
Wilt u mondkapjes of desinfecterende handgel kopen? Pas dan 

goed op dat u dat doet bij een betrouwbare webwinkel.  

 

Coronahelpers aan de deur 
Komt iemand van het ziekenhuis bij u langs die aanbiedt u te 

controleren op corona? Of belt een onbekende aan die bood-

schappen voor u wil halen? Ga er niet op in en bel de politie. Dit 

is een brutale oplichter die op deze manier probeert ouderen te 
bestelen. 

 

Coronacollecte 

Krijgt u de vraag of u geld wilt geven voor de bestrijding van 

corona? Geef niets. Er wordt op dit moment niet gecollecteerd 
voor corona, ook niet door Het Rode Kruis. 

 

Informatie over thuiswerken 

Criminelen maken ook misbruik van mensen die thuiswerken. 
Ze sturen bijvoorbeeld een mail over thuiswerken, die afkomstig 

lijkt van een groot bedrijf. Als u werkt voor dat bedrijf, denkt u 

misschien dat de mail echt van dit bedrijf afkomstig is. In wer-

kelijkheid bevatten ook deze mails schadelijke software. Con-
troleer dus altijd de echtheid van de mail bij het bedrijf waarvoor 

u werkt. 

 

Mail over extra geld voor gedupeerden 
Het klinkt aantrekkelijk, een mail die u financiële compensatie 

belooft vanwege de Coronacrisis. Ook dit is een nepmail, die 

alleen maar bedoeld is om uw bankgegevens te stelen. 
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HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP EEN BEZOEK AAN DE DOK-

TER? 
 

Een bezoek aan de huisarts of specialist duurt 

vaak maar even. Daardoor kan het gebeuren dat 

u na afloop van het gesprek nog vragen heeft. 
Met een goede voorbereiding kunt u dit voorko-

men. Waar moet u op letten? 

 

Klachten en vragen opschrijven 
Zet uw klachten vooraf op een rij en probeer ze 

zo goed mogelijk te omschrijven. Beantwoord voor uzelf alvast 

de vragen die de arts waarschijnlijk gaat stellen. 

 Wat voelt u precies en waar? 
 Hoelang heeft u er al last van? 

 Hoe is het begonnen? 

 Wat denkt u zelf dat het is? 

 

Zelf informatie zoeken 
Het kan helpen om zelf informatie te zoeken op internet, bij-

voorbeeld op Thuisarts.nl. Daarmee kunt u alvast iets te weten 

komen over de oorzaak van uw klachten en over een mogelijke 

behandeling. De arts hoeft dan minder uit te leggen en u kunt 
vragen stellen waar u anders misschien niet aan denkt. Som-

mige mensen worden onzeker als ze op internet informatie over 

ziektes zoeken. Heeft u daar ook last van? Sla deze tip dan ge-

woon over. 
 

Verschillende klachten 

Wilt u nog een aantal andere dingen met uw huisarts bespreken? 

Maak daar dan ook een lijstje van. Noteer alle vragen die bij u 
opkomen. Misschien is het zoveel, dat een standaard consult 

van 10 minuten te kort is. U kunt dan vragen om een consult 

van 20 minuten. 
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Verwachtingen 

Wat verwacht u van uw huisarts? Dat is een vraag die een dokter 

vaak aan de patiënt stelt en die u zichzelf van te voren kunt 

stellen. Gaat u naar de dokter omdat u een doorverwijzing naar 
een specialist wilt? Wilt u weten hoe u zelf uw klacht kunt be-

handelen? Wilt u advies en informatie over verschillende behan-

delingen en daar zelf uit kiezen? Of wilt u juist dat de arts dui-

delijk zegt wat u moet doen en laten? Als u alleen uw klacht 
noemt, zal een arts u onderzoeken en aangeven of een behan-

deling nodig is. 

 

Eerlijk en realistisch 
Wees tijdens het gesprek altijd eerlijk. Overdrijf uw klachten 

niet, maar maak ze ook niet kleiner. De huisarts is opgeleid om 

aan de hand van uw klachten een duidelijk beeld te krijgen en 

daar een medisch advies over te geven. Begrijpt u niet meteen 

wat de arts u uitlegt, zeg dan wat u niet snapt. Vraag om een 
herhaling of een uitleg in andere woorden. Ook voor de arts is 

het belangrijk dat u hem of haar begrijpt. 

 

Geef informatie 
Maak een lijstje van de medicijnen die u gebruikt. Noem niet 

alleen de medicijnen die u op recept gebruikt, maar ook de zelf-

zorgmiddelen van de drogist. Het is verstandig om zelf aan te 

geven of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen, 
of er erfelijke ziekten in uw familie zijn en of u pas nog in het 

buitenland bent geweest. 

 

Neem iemand mee 
Heeft u veel vragen en veel te bespreken? Dan is het verstandig 

om iemand mee te nemen die u vertrouwt. Hij of zij luistert mee 

en kan de informatie opschrijven. Ook is het fijn om na afloop 

samen te kunnen bespreken wat de arts u heeft verteld. Zo haalt 

u meer uit het consult dan wanneer u er alleen naartoe gaat. 
 

 

 

 



 
12 

 

Vraag meer informatie 

Heeft u meer vragen dan de arts in het consult kan beantwoor-

den? Vraag dan of u die informatie ergens anders kunt vinden. 

De arts kan bijvoorbeeld een informatiefolder meegeven over 
bepaalde onderwerpen. Ook kunt u veel informatie vinden op de 

website Thuisarts.nl. 

 

Digitaal 
Een goede voorbereiding is niet alleen belangrijk voor een con-

sult in de spreekkamer, maar ook voor een videoconsult of e-

consult. Een videoconsult is wat afstandelijker en voelt mis-

schien minder vertrouwd. Juist dan is het belangrijk om u goed 
voor te bereiden met lijstjes en vragen. Dat geldt ook voor een 

e-consult, waarbij u uw vragen intypt en verstuurt via internet. 

Als u duidelijk in uw bericht vermeldt wat uw klachten en vragen 

zijn, kan de arts daarop reageren en als dat nodig is beslissen 

om u persoonlijk te zien. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Neem weer eens een kijkje bij de dieren: 
      www.nestkastlive.nl 
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LENTE 

Het zijn de kleine dingen 

die het hart doen zingen 
een merel die fluit 

een vlinder op je huid 

een spelend kind 

de zwoele avondwind 

klassieke muziek 
wat romantiek 

een knapperend vuur 

een stukje natuur 

een kopje thee 
de onstuimige zee 

een zacht poezenvelletje 

een lief kattenbelletje 

een gemeend compliment 
op papier neergepend 

de eerste lentedag 

of zomaar een lach 

bij al wat je doet 

hierbij een groet. 
 

Manja Herstel 
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KNOKKEN ALS TRADITIE 
 
Het is een opmerkelijke traditie: de woensdag vóór Pasen langs 

de deuren gaan om paaseieren op te halen. Schooljongens de-

den dat onder meer in Helvoirt en Cromvoirt. En als je geluk 

had, werd het knokken. 
De oorsprong van deze traditie gaat terug naar de Middeleeu-

wen. Aanvankelijk ontstaan om de armere bevolking aan eieren 

te helpen die de rijkeren na de vastentijd tóch over hadden. 

Waar het gebruik in andere plaatsen verdween, bleef het in Hel-
voirt en Cromvoirt voortbestaan. Het veranderde wel van ka-

rakter; nu waren het de schooljongens die langs de deuren gin-

gen. Die hoopten op een flinke berg eieren én het liefst een 

knokpartij. 
 

Wout van Mensvoort was één van die jongens die in de jaren 

zestig vanuit Cromvoirt eieren ging ophalen. Hij kan het zich 

levendig herinneren. Op Witte Donderdag gingen de jongens - 

verdeeld over twee groepen - langs de deuren. De ene groep 
liep richting Vught, de andere richting Helvoirt. Na afloop wer-

den de eieren onderling verdeeld of verkocht. Tenzij je de jon-

gens uit Helvoirt tegenkwam. Dan werd er stevig gevochten en 

overleefden weinig eieren het. "Met een beetje geluk kon je met 
je klompen in de mand van de ander gaan staan", vertelt Wout. 

 

Bron: BHIC  
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LIEVE JOPIE 

 
Het is een groot voorrecht geweest dat wij, inwoners van Hel-

voirt, je in ons midden hebben mogen hebben.   
     

Altijd vol levenslust.       

Altijd klaar staan voor een ander en bovenal erg muzikaal. De 

vleugelpiano was als het ware je 2e kindje.  
 

Later, toen je leeftijd ging meetellen, nam ik je wel eens  mee 

voor een kort autoritje  o.a. naar Oirschot. Dat leek me wel toe-

passelijk gezien je achternaam. Daar lekker op een terrasje een 

kop thee of een glaasje fris nuttigen. 
 

Na je opname in het verzorgingshuis trof ik bij mijn bezoek in 

de  recreatieruimte ook een vleugelpiano aan. Hierop speelde je 

nog vaak. 
De bewoners vonden dit prachtig en waardeerden dit altijd zeer. 

                                                     

 

Ja, dit was je ten voeten uit.  
Altijd ten dienste staan voor anderen. 

 

Nu ben je herenigd met je geliefde echtgenoot Jan. 

Mogen jullie samen rusten in vrede. 

 
Dominique Venrooy 
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WETSVOORSTEL NIEUWE PENSIOENSTELSEL 'ONVOL-

DOENDE ONDERBOUWD' 
 

Het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel schiet op veel 

punten tekort, want het maakt pensioenen nóg ingewikkelder 

dan ze nu al zijn, er is niet genoeg gekeken naar alternatieven 
en de gevolgen voor de koopkracht van gepensioneerden blijven 

vaag. 

  

Deze kritiek komt van het Adviescollege Toet-
sing Regeldruk (ATR). Volgens dit College 

mankeert er zoveel aan het wetsvoorstel dat 

het zoals het er nu ligt, beter niet ingediend kan worden. 

 

Persoonlijke pensioenpot 
De kern van het nieuwe pensioenstelsel is dat iedereen straks 

een 'eigen pensioenpot' krijgt. Daardoor verdwijnt het huidige 

systeem waarin werknemers premie betalen en daar een pensi-

oenbelofte voor terugkrijgen. Die belofte kunnen de pensioen-
fondsen nu nauwelijks waarmaken, onder meer door langere le-

vensverwachting en een historisch lage rente. Pensioenfondsen 

moeten nu heel veel vermogen reserveren en rekenen zich naar 

eigen zeggen soms arm. 
In het nieuwe stelsel wordt dat dus anders. De pensioenbelofte 

verdwijnt en daar krijg je een eigen pensioenpot voor terug, 

waarin je spaart voor je pensioen. Dat betekent meer risico voor 

de werknemer. Zit het mee, dan stijgt het pensioen. Zit het te-

gen, dan daalt het pensioen. Pensioenfondsen krijgen daardoor 
veel meer lucht en 'rekenruimte'. Met dit nieuwe stelsel in zicht, 

zijn pensioenkortingen al meerdere keren uitgesteld. 

 

Niet transparant 
Dit plan lijkt eenvoudig, maar er zitten veel haken en ogen aan. 

Ten eerste mist de ATR duidelijkheid over gevolgen voor werk-

nemers en gepensioneerden. Want ze leveren een belofte in, 

maar wat krijgen ze daar dan voor terug? Wordt dat meer of 
juist minder? In het wetsvoorstel voor het nieuwe stelsel, hoort 

te staan of mensen recht hebben op compensatie vanwege die 

overgang. 
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Juist die compensatieregeling blijft vaag. Dit 'invaren' van de 
oude pensioenrechten in het nieuwe stelsel is al jaren een heet 

hangijzer en volgens dit adviescollege is de uitwerking daarvan 

in het huidige voorstel onvoldoende. 

Welke risico's er straks bij werknemers en gepensioneerden ko-
men te liggen is ook niet duidelijk. Er komt wel een solidariteits-

fonds om grote klappen op te vangen, maar hoe dat precies gaat 

werken is nog niet uitgewerkt. 

Daarnaast zijn er allerlei opties die nog ingevuld moeten worden 
door de pensioenfondsen en werknemers, zoals een deel van je 

pensioen eerder opnemen of een flinke som ineens bij de start 

van je pensioen. Het College vraagt zich af of de deelnemers de 

gevolgen van deze maatregelen wel goed kunnen overzien. Dat 

geldt zowel voor werknemers als voor (kleine) ondernemers en 
de pensioenfondsen, omdat veel vragen in het wetsvoorstel on-

beantwoord blijven. 

 

Niet goed naar alternatieven gekeken 
Daar houdt de kritiek niet op, want het College spreekt van een 

'ingrijpende wijziging' die 'gepaard gaat met veel regeldruk en 

hoge aanpassingskosten'. Terwijl er niet wordt uitgelegd 

waarom er niet gekozen is voor eenvoudigere alternatieven om 
min of meer hetzelfde te bereiken. Zoals het aanpassen van de 

AOW of de belastingdruk van gepensioneerden. Het College mist 

een toelichting bij die keuze. 

 
Het eindoordeel van het College is daarom om het wetsvoorstel 

zoals het er nu ligt, niet in te dienen, omdat 'de onderbouwing 

van het wetsvoorstel ernstige tekortkomingen kent die goed af-

gewogen besluitvorming bemoeilijken'. 
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WAAROM PRATEN OVER LATER NU AL EEN GOED IDEE IS 
 
Je bent hartstikke fit, je staat midden in het le-

ven en ja, je denkt heus weleens na over later, 

maar goed: dat is voor later! Maar weten jij en 

je naasten hoe je zo lang mogelijk thuis kunt 

blijven wonen? Of wie er voor je gaat zorgen als 
je dat zelf niet meer kunt?  

Praten over later: de meeste mensen krijgen er 

een beetje de kriebels van. Zo’n serieus onder-

werp, dat is toch helemaal niet gezellig? Toch 
kan een goed gesprek veel rust geven, alleen al omdat het fijn 

is om op de hoogte te zijn van elkaars ideeën en wensen voor 

de toekomst. 

 
Lastige vragen 

Vraag tien personen waar ze op hun oude dag willen wonen of 

hoe ze de eventuele verzorging voor zich zien, en de kans is 

groot dat er tien verschillende antwoorden komen. De een wil 

dichter bij de kinderen en kleinkinderen wonen, een volgende 
ziet zichzelf wel oud worden in een knarrenhof en weer een an-

der moet er niet aan denken om nog eens te verhuizen. In het 

verlengde van de woonvraag ligt natuurlijk de zorgvraag. Want 

aan wie vraag je hulp als dat plotseling nodig is? Kunnen de 
kinderen zorgtaken op zich nemen, en willen ze dat wel? Plus, 

minstens zo belangrijk: wil je zelf eigenlijk wel dat de kinderen 

voor je gaan zorgen?  

 
Drempels 

Het zijn vragen die je misschien best eens met je kinderen zou 

willen bespreken. En terecht ook, want een eerlijk gesprek nu 

kan veel gedoe in de toekomst voorkomen. 
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Juist door er niet over te praten en het gesprek voor je uit te 

schuiven, krijgen allerlei onuitgesproken angsten en gedachten 

de kans steeds groter te worden. Op den duur worden dat zulke 
hoge drempels dat je er niet eens meer overheen kunt kijken. 

En dan wordt het wel heel moeilijk om het gesprek aan te gaan. 

 

Sámen voor later 
Misschien ben je als ouder wel bang dat de kinderen zich ineens 

met van alles willen bemoeien. Of misschien maak je je als kind 

wel zorgen om je ouders, maar verzwijg je dat uit angst dat ze 

zich ineens oud gaan voelen. Met een open gesprek help je dit 
soort gedachten uit de wereld. Het geeft je de mogelijkheid je 

zorgen met elkaar te delen en sámen te kijken naar de toe-

komst. Wat heb je als ouder nodig om autonoom en zelfstandig 

te blijven? En hoe kun je daar als kind bij helpen, zonder dat je 

als bemoeial wordt gezien? Wanneer jullie dat nu in alle eerlijk-
heid bespreken, hebben jullie straks een hele zorg minder. 

 

Leidraad voor een goed gesprek 

Vind je het lastig om een gesprek over later te beginnen? Vraag 
dan eens om je heen hoe anderen dat gedaan hebben. Of kijk 

eens op de website van ZilverHuis. Daar vind je een praktische 

leidraad boordevol tips waarmee het stukken makkelijker wordt 

om jullie familiegesprek te starten. 
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TIPS VOOR BEWEGEN EN SPORTEN, VERBETER UW WEER-

STAND TEGEN HET CORONAVIRUS 
 

Ik geef al heel wat jaartjes gymlessen voor senioren in Helvoirt. 
Omdat we nog steeds niet mogen sporten geef ik hier wat oefe-

ningen die erg belangrijk zijn om je weerstand, kracht, lenigheid 

te verbeteren! 

 
Oefeningen voor ouderen in Helvoirt: 

In beweging blijven is voor iedereen belangrijk, ongeacht de 

leeftijd. Het is heel belangrijk om iedere dag minimaal 30 minu-

ten matig intensief te bewegen. Dit brengt namelijk veel ge-
zondheidsvoordelen met zich mee. Je hoeft niet 30 minuten ach-

ter elkaar te bewegen; je kunt het bijvoorbeeld ook opdelen in 

3 blokken van 10 minuten. 

 

Top 6 oefeningen! 
Naast iedere dag 30 minuten te bewegen, is het belangrijk om 

iedere week een uur aan bewegingsoefeningen te doen. Denk 

hierbij aan buikspieroefeningen, balansoefeningen of andere 

krachtoefeningen. Zo blijven je spieren sterk, waardoor je 
kracht in jouw armen en benen behoudt. Op langere termijn 

zorgt dat ervoor dat je eenvoudiger kunt lopen en tillen. En 

daardoor blijf je langer in vorm! 

 
Met de deze spierversterkende oefeningen train je jouw spieren, 

balans en coördinatie. Je kunt deze gewoon thuis doen op een 

fitness- of yogamat.  

Deze oefeningen zijn geschikt voor elke leeftijdsgroep. 
 

1. Squats - Je bovenbenen versterken. 

Startpositie: sta in spreidstand met je voeten uit elkaar. Gebruik 

een stoel of ander stevig object om je aan vast te houden. 

 
 

 

https://www.vegro.nl/advies/langer-thuis/7-balansoefeningen-ouderen
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 Buig je benen en doe net alsof je op een 

stoel gaat zitten. Houd de steun met twee han-

den vast. 
 Houd je lichaam rechtop en duw je billen 

naar achter. 

 Zak rustig naar beneden. Je knieën mogen 

niet verder dan je tenen komen - houd daarom 
jouw rug recht.  

 

2. Sit-ups - Je buikspieren trainen. 

Startpositie: lig op je rug met de handen 
achter het hoofd. 

 Buig je knieën en zet je voeten op de 

grond. 

 Til je bovenlichaam naar boven en 

houd je voeten op de grond. 
 Breng je bovenlichaam rustig naar 

beneden en herhaal de oefening. 

Voel je dat je buikspieren zich aanspannen? Dan doe je de 

buikspieroefening goed! 
Terug naar de startpositie.  

 

3. Uitvalpas - Je beenspieren en evenwicht verbeteren. 

Startpositie: ga rechtop staan met je 
knieën lichtelijk gebogen. Zoek een ob-

ject waar je op kunt steunen wanneer 

dit nodig is. 

 Zet je rechterbeen vooruit en zak 
door je heupen. Je linkerbeen is nu ge-

strekt en raakt bijna de grond. 

 Houd je bovenlichaam recht en laat 

je knieën niet verder komen dan je tenen.  

 Druk jezelf met het rechterbeen omhoog.  
 Herhaal de oefening en begin nu eens met je linkerbeen 

vooruit te zetten.  
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4. Grondoefening - Je rugspieren versterken. 

Startpositie: lig op je rug, buig je benen in 
een comfortabele hoek en zet je voeten plat 

op de grond. 

 Adem in en til het onderlichaam langzaam 

omhoog. Zorg dat de rug en bovenbenen op 
één lijn zitten. Houd waar mogelijk enkele se-

conden vast. 

 Adem uit en laat het lichaam langzaam 

weer zakken. 
 

5. Muur push-ups - Je armspieren, schouders en borst 

versterken. 

 Startpositie: sta iets verder dan 

armlengte bij de muur van-
daan. Plaats je handen - op 

schouderhoogte - tegen de 

muur. 

 Buig je armen, zodat je lang-
zaam richting de muur be-

weegt. Houd je rug recht en zorg dat de voeten plat op de 

grond blijven. 

 Houd de positie een seconde vast. 
 Druk jezelf langzaam met je armen terug omhoog. Herhaal 

tien maal. 

 

6. De armen strekken - Versterk je armspieren 
 

Startpositie: strek beide armen. Zorg dat de schouders ontspan-

nen zijn. 

 Draai een kleine cirkel voorwaarts. Houd dit tien seconden 

vol. 
 Draai vervolgens tien seconden de andere kant op. 
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 Laat je armen langzaam zakken. 

Neem een paar seconden rust 
en herhaal eventueel. 

Tip: Voeg gewichtjes toe om de oe-

fening iets te verzwaren. 

 
Elke dag minimaal een half uur wandelen / fietsen is ook erg 

belangrijk. Daarnaast is er het programma Nederland in bewe-

ging, elke dag op tv NPO 1. 

 
Heel veel sportplezier toegewenst. 

Groetjes Lia Hulsen (sportdocente). 

 

PS: Heb je interesse om deel te nemen aan de bewegingslessen 

op woensdagochtend in de gymzaal. Je kan altijd informatie op-
vragen bij Adri van Hattum of Lia Hulsen (lia.hulsen@planet.nl). 

 

 

 
 

 

IETS TE MELDEN? ZO WERKT HET!! 
 

Een kapotte lantaarnpaal? 
Loszittende stoeptegels? 

Vernielingen?  

Afval dat zomaar ergens is gestort? 

Wilt u iets online melden bij de Ge-
meente Vught over de openbare 

ruimte? 

Doe dat via www.vught.nl/melden 

Of via de Mijn Gemeente app. 
U kunt uw melding natuurlijk ook telefonisch doorgeven via  
 073 65 80 680. 

 

 

mailto:lia.hulsen@planet.nl
http://www.vught.nl/melden
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EIERDOOS MET BLAUWE DRUIFJES VOOR PASEN 
 

Een eierdoos versieren? Jazeker! Misschien 

heb je dit wel eens gezien op Pinterest (dat 

is althans waar ik het voor het eerst zag). 
En ik vind het zo leuk! Je kunt er werkelijk 

alle kanten mee op. Ik heb de mijne heel 

simpel gehouden. Met wat blauwe druifjes, 

eierkaarsjes, bruine eieren, mos en veertjes. 

 
Wat je nodig hebt voor het decoreren van deze eierdoos heb ik 

net al verteld. En het versieren is eigenlijk net zo voor de hand 

liggend. Knip de deksel en de zijkant van de eierdoos. Ik heb de 

'tussenschotten' ook wat korter geknipt, omdat ze anders wel 
erg hoog waren. Maar dat hoeft natuurlijk niet. 

 

Ik heb op de markt van die potjes met vier kleine blauwe druifjes 

erin gekocht. Maak de bollen voorzichtig los uit de grond en tik 
de overtollige potgrond van de wortels. Knip de wortels een 

beetje af als ze te lang zijn (no worries: die groeien wel weer 

aan). Doe een beetje van de potgrond uit het potje in een vakje 

van de eierdoos. Stop vervolgens de wortels van de bollen in de 

grond. Vul eventueel aan met wat extra potgrond. 
Stop je blauwe druifjes vervolgens in met wat mos. Herhaal dit 

met de andere drie bollen. De overige vakjes van de eierdoos 

vul je met wat mos. In twee vakjes heb ik een eierkaarsje ge-

daan. Ook deed ik er nog wat bruine eieren in. 
Tot slot wat kleine veertjes eroverheen en je bent klaar! Leuk 

voor op de tafel met de Paasbrunch. Of gewoon nu al, als ver-

siering op de salontafel of een ander hoekje waar je wat voor-

jaarsgevoel in wil brengen. 
 

Variatietips 

Een eierdoos versieren kan natuurlijk op allerlei manieren. Je 

zou 'm kunnen verven. Ook leuk: kook wat eitjes zacht. Tik de 
bovenkant voorzichtig kapot en smul er lekker van. Spoel de 

eierdop goed schoon met water. Doe er nu wat potgrond in en 

stop er een klein bolletje met blauwe druifjes of een ander klein 

bloemetje in.  
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BOEKBESPREKING 'DE TWEEDE MAN' DOOR 

DOESCHKA MEIJSING 
 

Als zijn broer sterft, wordt Robert Martin in één 

klap miljonair. Zijn nieuwe leven begint veelbe-

lovend. Een verliefdheid in Rome, een vriend-
schap in Oxford. Maar langzamerhand begint 

het raadsel van de steen die bij de nalatenschap 

de overhand krijgt.  

Als na verloop van tijd de steen geen steen blijkt 
maar een brief bevat, begint de grote speurtocht naar het on-

derwerp ervan. De brief gaat over niemand minder dan Alexan-

der de Grote.  

In dit magistrale boek, dat leest als een avonturenroman, loopt 
de klassieke oudheid parallel met het leven van nu. Het thema 

van de tweede man, de Mentor die altijd achter de held staat, 

Hefaistion achter Alexander de Grote, Robert Martin achter zijn 

broer, zonder wie de eerste niet kan leven en niet kan schitte-

ren, wordt als het ware spelenderwijs opgevoerd. Met een groot 
gevoel voor personages en voor dialoog schildert Doeschka 

Meijsing de opkomst en de ondergang van een man die altijd de 

tweede man zal blijven 

 
De schrijver Doeschka Meijsing (1947-2012) 

Meijsing was een oudere zus van schrijver Geerten Meijsing. 

Toen ze drie was verhuisde het gezin naar Haarlem; daar zat ze 

op het Lyceum Sancta Maria. Ze studeerde Nederlands en lite-
ratuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Van 

1971 tot 1976 gaf Meijsing les aan het St.-Ignatiusgymnasium. 

Daarna was ze tot 1978 wetenschappelijk medewerker aan het 

Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amster-
dam. In 1978 werd Meijsing redactrice voor de boekenbijlage 

van Vrij Nederland en in 1989 literatuurredactrice van Elsevier. 

Meijsing had een relatie met journaliste Xandra Schutte. 

Meijsing overleed op 64-jarige leeftijd aan de complicaties van 

een zware operatie. Ze woonde tot haar dood in Amsterdam-
Zuid. 
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Belangrijke thema's in Meijsings werk zijn de relatie tussen ver-

beelding en werkelijkheid, de fascinatie voor een bewonderde 

persoon – met jaloezie als gevolg – en de tijd. Haar hoofdper-

sonages zijn kwetsbare buitenstaanders die vluchten in de fan-
tasie. 

 

Boeken geschreven door Doeschka Meijsing 

 De tweede man (2000)  
 100% chemie(2002)  

 Moord en doodslag (2005 met 

 Geerten Meijsing) 

 De eerste jaren (2007) 
 Over de liefde (2008) 

 

 

 

 
 

5 REDENEN OM VAKER UIEN TE ETEN 
 
1. Uien tellen mee om je 250 gram groenten 

te halen 
Veel mensen vinden het lastig om iedere dag 

de aanbevolen hoeveelheid groenten van 250 

gram per dag te eten. Begrijpelijk als je die 

groenten alleen bij je avondmaaltijd eet en 
daar kiest voor 1 soort. Maar uien kunnen je 

maaltijd juist oppeppen zonder als 'groenten' aan te voelen: een 

gesnipperd uitje in de jus of saus, bosuitjes door een salade of 

gesnipperd op een soep, een gefruit uitje in de omelet bij de 
lunch… 

 

2. Uien bevatten veel vitamines en mineralen 

Uien bevatten veel verschillende voedingsstoffen. Zo bevatten 

ze vitamine B2, B6, B11, C en de mineralen kalium, calcium, 
fosfor, ijzer, magnesium, koper en zink. 
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3. Uien bevatten quercetine 

Uit onderzoek blijkt dat mensen die volop uien eten, een lager 

risico op sterfte door hart- en vaatzieken hebben dan mensen 
die geen uien eten. Dit komt waarschijnlijk door het hoge ge-

halte aan quercetine, een antioxidant die ook veel voorkomt in 

thee, appels, druiven, broccoli en rode wijn. Laboratoriumon-

derzoek bij TNO2 heeft laten zien dat quercetine ontsteking in 
bloedvaten vermindert en daardoor helpt slagaderverkalking te 

voorkomen. 

 

4. Uien bevatten vezels 
Vezels zijn belangrijk voor de werking van je darmen. Ze vor-

men een voedingsbodem voor gunstige bacteriën die in je dar-

men leven (zie reden 5) en ze houden je ontlasting soepel. Met 

een vezelrijke voeding heb je minder kans op verstopping. Daar-

naast geven vezels een gevuld gevoel, waardoor je minder snel 
zin hebt in ongezonde tussendoortjes. 

 

5. Uien bevatten inuline 

In uien zit extra veel van de voedingsvezel inuline. Het is een 
vorm van 'prebiotica': voedsel voor darmbacteriën. Vooral 'goe-

de' bacteriën smullen ervan en het dringt de ziekmakende bac-

terie Clostridium perfringens juist terug. Het is een vezel die 

onze darmen niet kunnen afbreken omdat we het benodigde en-
zym missen, maar onze bacteriën kunnen dat wel. Als je de 

goede bacteriën in je darmen voedt, ondersteun je je weer-

stand. Inuline stimuleert ook nog eens de opname van calcium 

in de darmen – dat zorgt weer voor gezondere botten. 
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TUINGEDACHTEN 
 

Vroeger was de bewegings-

vrijheid van melkkoeien tij-

dens de  stalperiode heel ge-
ring. Ze stonden zodanig 

vastgebonden dat ze juist bij 

het voer in de goot konden 

en met de achterpoten juist 
vóór de mestgoot stonden, 

zodat de mest op de juiste 

plek terecht kwam. Dat is te-

genwoordig wel anders, ze 

lopen nu min of meer vrij 
rond. Als de winter voorbij 

was en de koeien de wei in mochten (half april) was het groot 

feest voor beest en boer. Een voor een werden de koeien aan 

een touw de stal uit geleid en in de wei losgelaten. Omdat ze 
(de koeien) nog horens hadden, werd een touw om de horens 

vast geknoopt en bij het vrijlaten in de wei werd het losse eind 

van het touw verder om de horens gebonden, zodat er altijd een 

touw bij de hand was in de zomer, als zij vastgezet moest wor-
den. Maar bij het verlaten van de stal wilden de koeien zo snel 

mogelijk aan het rennen en bokkesprongen maken. Het was dus 

een hele kunst om snel dat touw om de horens te krijgen. Wij 

noemden dat touw een 'koptouw'. Hoe jonger de koe, des te 

dartel ze was. Hele oude waren gedurende de staltijd heel stijf 
geworden en hadden al moeite om de wei te bereiken. Maar de 

jonge boerenzoons en -knechten konden hun krachten tonen 

door het beest toch in bedwang te houden, al wilde het springen 

en rennen. Eens hadden we thuis een burger boerenknecht die 
zichzelf heel stoer vond en wel eens zou laten zien waartoe hij 

in staat was. Mijn vader hield niet van opscheppers en wees hem 

alleen maar oude stijve vehikels aan…..  

 
Jan van Bohemen.  
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EEN MINIMOESTUIN AANLEGGEN 
 

Voor een moestuin heb je niet veel ruimte nodig; zaai of plant 

bijvoorbeeld wat groenten in potten en bakken. Zelfs op een 

klein balkon of terras heb je meestal wel ruimte voor een paar 
potten. Kies voor groenten en kruiden die niet te diep wortelen. 

Aardbeien, sla, struiktomaten, Parijse worteltjes en munt doen 

het bijvoorbeeld goed in potten en bakken. 

 
Verticale moestuin 

Ook als je alleen maar een zonnig geveltuintje hebt, is het mo-

gelijk om een moestuin te beginnen. Denk hierbij aan een ver-

ticale moestuin. Kies voor klimmers zoals tomaten, komkom-
mers of peulgewassen. Ook op een balkon is er vaak ruimte om 

de hoogte in te gaan. Met een handig klimrek creëer je zo je 

eigen verticale moestuin! 

 

Moestuin beginnen in de vollegrond 
Beschik je over wat meer ruimte, dan is er natuurlijk veel meer 

mogelijk! Maak wel van tevoren een duidelijk plan om het over-

zichtelijk te houden. Meet de plaats waar je moestuin gaat ko-

men goed op. Bedenk daarna welke planten je wilt kweken. Ga 
je alleen voor groenten of wil je ook graag kruiden en fruit uit 

je eigen tuin oogsten? Heb je nog ruimte over, dan is het ook 

leuk om een veldje plukbloemen aan te leggen. Een boeket uit 

eigen tuin staat altijd mooi op de tafel en is daarnaast een leuk 
cadeautje! 

 

Moestuin indelen 

Hou bij het kiezen van de gewassen rekening met de verschil-
lende behoeften van de planten. Niet alle planten hebben even-

veel voedingsstoffen nodig en ook niet alle planten doen het 

even goed naast elkaar. Deel je moestuin daarom in op basis 

van verschillende typen. 
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Er zijn koolgewassen, peulgewassen, bladgewassen, wortelge-
wassen, vruchtgewassen en aardappelen. Het is slim om voor al 

deze plantsoorten een eigen vak te maken. Zo kan je gemakke-

lijker teeltrotatie toepassen. Hierbij wissel je jaarlijks per vak de 

gewassen om te voorkomen dat je de bodem uitput. 
 

Grond voorbereiden in de moestuin 

Voordat je in de vollegrond gaat zaaien of planten, is het be-

langrijk om de grond eerst goed voor te bereiden. Maak de 
grond los met een spitvork, spade of tuinfrees. Omdat iedere 

grond anders is, is ook het aanbod tuinfrezen verschillend. Werk 

vervolgens wat organische mest of een bodemverbeteraar zoals 

compost, door de grond. Laat dit inwerken en ga een paar we-

ken later aan de slag met zaaien of planten. Wil je exotische 
vruchtgroenten zoals tomaten, pepers en paprika's kweken? Be-

gin dan in maart alvast met voorzaaien in de kas, serre, koude 

bak of binnen op de vensterbank. Door ons koude klimaat en 

minder zonuren dan in mediterrane gebieden is het bij ons niet 
mogelijk om deze vruchtgroenten in de vollegrond vanuit zaad 

op te kweken. 
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FRISSE AARDAPPELSALADE MET GEROOKTE ZALM 
Voor 4 personen 

 

Benodigdheden: 
500 gr. krieltjes met schil 

½ komkommer 

5 eetl. crème fraîche 

1 eetl. mayonaise 

½ citroen uitgeperst 
50 gr. kappertjes 

2 avocado's geschild in stukjes 

200 gr. gerookte zalm in reepjes 

2 lente-/bosuitjes in ringetjes  
3 takjes munt fijngesneden 

 

Bereidingswijze: 

Kook de krieltjes met wat zout gaar, giet af en laat afkoelen. 
Halveer de komkommer in de lengte, verwijder de zaadlijsten 

met een spitse lepel en snijd de komkommer in halve plakjes. 

Meng de crème fraîche met de mayonaise, het citroensap en de 

kappertjes.  

Snijd de krieltjes in tweeën of vieren en meng ze met de avo-
cado, de gerookte zalm en komkommer door het crème-fraîche-

mengsel.  

Schep de salade in kommen of op bordjes. 

Garneer met de lente-/bosuitjes en de munt. 
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 TROTS OP NEDERLAND? 
 

Dat ooit voor mij als vaderlandse zoon 

het leven in dit land een aanvang nam 

is iets wat mij toevallig overkwam, 
maar waar ik mij wel dankbaar voor betoon. 

 

Maar dat ik mij nou op de borstkas ram 

uit trots omdat ik hier nog altijd woon 

is net zo vreemd voor mij als autochtoon 
als dat een appel trots is op zijn stam. 

 

Met wat ik doe ben ik soms best tevreden, 

dan breng je immers zelf iets moois tot stand, 
maar wat mijn landgenoten doen of deden 

is voor voldoening voor mijzelf geen reden. 

 

En trots op eigen volk en vaderland 
is vaak de vonk 

voor weer een wereldbrand. 

 

 

Driek van Wissen (1943-2010) 

 



 
33 

 

 

SNELKOPPELING MAKEN IN WINDOWS 
 

Wilt u een bestand, map, programma of website 

altijd bij de hand hebben? Maak er dan een snel-

koppeling van op het Bureaublad. 
 

Snel gebruiken 

Het is logisch om programma’s, mappen, be-

standen en websites die u regelmatig gebruikt op het Bureau-
blad te zetten. Met een dubbelklik op het pictogram gaat u direct 

naar de juiste plek toe. De snelkoppeling is natuurlijk ook zo 

weer te verwijderen (rechtermuisknop op het pictogram > Ver-

wijderen). Alleen de snelkoppeling verdwijnt dan, niet het 
daadwerkelijke bestand. 

 

Snelkoppeling maken van mappen, bestanden en pro-

gramma’s 

Een map, bestand of programma op het Bureaublad zetten gaat 
zo: 

 Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op het Bu-

reaublad. 

 Klik op Nieuw > Snelkoppeling. 
 Klik op Bladeren. 

 Blader naar de map, het programma of document waarvan 

u een snelkoppeling wilt maken en klik erop. 

 Klik op Ok. 
 Klik op Volgende. 

 Pas eventueel de naam van de snelkoppeling aan en klik 

op Voltooien. 

 
Snelkoppeling maken van een website 

Een snelkoppeling van een website maken, gaat grotendeels 

hetzelfde. Het is wel handig om eerst de website te bezoeken 

om het webadres (de url) te kopiëren. 
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 Ga in de browser naar de website die u als snelkoppeling 
wilt. 

 Klik op de adresbalk, selecteer heel het adres en druk op 

het toetsenbord op de sneltoets Ctrl+C (de sneltoets voor 

kopiëren). 
 Ga naar het Bureaublad en klik met de rechtermuisknop op 

een lege plek. 

 Klik op Nieuw > Snelkoppeling. 

 Klik op de lege ruimte bij 'Geef de locatie van het item op' 
en druk op het toetsenbord op Ctrl+V (de sneltoets voor 

plakken). 

 Klik op Volgende. 

 Pas de naam aan en klik op Voltooien. 

Op het Bureaublad verschijnt een snelkoppeling van de website, 
met het logo van de standaardbrowser als afbeelding. 

 

 

 
 

 

 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 
Jager die wild plast   straaljager 
De afwas doen    vaatoperatie 

Drinken in het buitenland  verzuipen 
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT 

 

 

4 het leven    Crista Schuurmans 64 33 91 

Activiteitencie  Lucie van de Pas 60 79 21 
Bewegen Moet!! Jeanne van Bergen 64 24 63 

Biljarten Jan van Zon 64 14 00 

Bridge 

Consulent Thuis- 
administratie 

Nico Hes 

 
Vacature 

06 54343249 

 
---- 

Computeren Edward/Ria de Vries 64 37 94 

Fietsen Mien van Asten   64 18 04 

Films Chrit van Enckevort 64 21 79 

Fotografie Edward de Vries 64 37 94 
Glas in lood Kees van Haaren 06 12325783  

Gymnastiek vacature  

Haak- / breigroep  

en naaiklusjes 

 

Bep van Bohemen 

 

64 14 15 
Hobby-handwerk Mien van de Sande   64 12 72 

Kaarten Sjaantje Traa 

en  Annie Pollaerts      

64 23 89 

64 17 73 

Kienen Anny van de Ven 64 26 06 
Klusjesdienst  Arianne van Oerle   64 11 09 

Lezingen Annemarie van Hoof 64 37 93 

Line-dance Marinus van Iersel 64 27 72 

Luisteren naar 

Klassieke Muziek 

 

Kees van Rijt 

 

60 75 32 
Reizen Lucie van de Pas 60 79 21 

Wandelen Jan Tielemans 06 27086113 
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VERENIGING 55+ HELVOIRT  
 

Vereniging 55+ Helvoirt is als OuderenVereniging Helvoirt opgericht in 
december 1994, maar kent haar oorsprong als 'RK Bond Ouden van 

Dagen' in augustus 1957.  

 

Aanmelden als lid 

U kunt zich aanmelden als lid van Vereniging 55+ Helvoirt bij de penning-
meester. De contributie bedraagt  € 25,- per jaar. U ontvangt dan maandelijks 

''t hofblad'. Via dit blad en de website (www.55plushelvoirt.nl en www.hel-

voirthuis.nl) wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van alle zaken 
die binnen onze vereniging van belang zijn. 

 
Voorzitter: 

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 

 

Bestuursleden: 

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 



Kloosterstraat 30 
5268 AC Helvoirt 
Telefoon: 0411- 202010 jaargang 18                          augustus 2012

Vereniging 55+ Helvoirt

Vereniging 55+ Helvoirt


