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VOORWOORD
Op 18 mei jl. had ik het concept voor het
voorwoord voor dit juninummer klaar.
Een positief stukje over wat er allemaal weer
mogelijk zou zijn voor onze leden, tenminste
wanneer de regering op 19 mei niet op de
'pauzeknop' zou drukken.
Gelukkig ging het met de coronacijfers de
goede kant op en menigeen is nu gevaccineerd. Het gaf hoop!!
Op 19 mei gaf de regering toestemming om weer een deel van
de lockdown op te heffen. Dus wij dachten: we kunnen weer
verschillende activiteiten opstarten. Maar……….
Toen we gingen informeren wat er m.i.v. 19 mei allemaal weer
zou kunnen in het HelvoirThuis, kwamen we van een koude kermis thuis.
Dat ligt niet aan de medewerkers van het HelvoirThuis, zij zouden niets liever willen dan opengaan, maar het HelvoirThuis valt
onder de dorpshuizen en die mogen nu nog NIET open. Dat was
echt een teleurstelling. Men verwacht dat ze wellicht op 9 juni
opengaan en anders op 16 juni. Laten we het hopen!!
En dat geldt ook voor de uitleen van boeken. Op 9 juni mag je
weer boeken komen lenen.
De mensen van de activiteitencommissie zullen bij opening onmiddellijk actie ondernemen om alle groepen die dat willen zo
snel mogelijk op te laten starten.
Voor nu nog éven geduld.
Wel is er een lunch georganiseerd in de natuurspeeltuin. Daarover leest u meer verderop in dit blad. Met wat goed weer kan
dat dit jaar de eerste gezellige ontmoeting worden.
Graag tot dan, groeten
Lucie van de Pas
Ps. Voor het laatste nieuws over de activiteiten zie volgende
bladzijde.
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LAATSTE NIEUWS:
HERSTART ACTIVITEITEN VERENIGING 55+
Met groot genoegen laten wij u weten dat de coronaregels m.i.v.
5 juni opnieuw worden versoepeld.
Dat houdt in dat het HelvoirThuis per 7 juni opengaat voor een
deel van onze activiteiten.
Vanaf maandag 14 juni gaan de meeste groepen weer van start.
Welke groepen er precies kunnen starten kunt u navragen bij de
leider / leidster van uw activiteit.
Echter voordat we weer gaan opstarten willen wij als bestuur en
activiteitencommissie in de week daarvoor een aantal inloopochtenden organiseren.
Op dinsdag 8 juni, woensdag 9 juni, en donderdag 10 juni bent
u, eventueel met een introducé (deze hoeft geen lid te zijn) van
harte welkom om tussen 9.30 uur en 12.00 uur een kop koffie /
thee te komen drinken.
Graag ontvangen wij u om u na lange tijd weer eens te ontmoeten en u kunt elkaar weer ontmoeten.
Deze samenkomst vindt plaats in de huiskamer van het HelvoirThuis.
Tijdens uw bezoek zijn nog steeds de coronaregels van toepassing. Dus bij binnenkomst is een mondkapje verplicht, uw handen ontsmetten en uw gegevens registreren. Wanneer u plaats
heeft genomen mag u het mondkapje afzetten.
Wij hopen velen van u op een van de ochtenden te zien.
Verder kunnen wij u mededelen dat een Algemene Leden Vergadering dit jaar zal plaatsvinden op dinsdag 14 september in
het HelvoirThuis. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Tijdens de zomervakantie van maandag 26 juli t/m vrijdag 3
september is het HelvoirThuis in de ochtend van 9.00 uur tot
13.00 uur geopend voor de lopende activiteiten.
Wij zijn erg blij dat bovenstaand weer mogelijk is!!
Namens bestuur en activiteitencommissie
Lucie van de Pas
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HERSTART 4-KERNENWANDELIGEN
Ook al omdat de meerderheid van 'onze' wandelaars nu of binnenkort twee keer zal zijn gevaccineerd ziet het ernaar uit dat dat we de wekelijkse wandelingen weer kunnen opstarten.
Het plan is om vanaf 17 juni weer te beginnen
met de wandelingen van 4-7-10 kilometer. Dan
wordt er gestart vanuit De Domp in Haaren.
De deelnemers aan de 10 km vertrekken om 9.55 uur, de wandelaars van de 7 km om 10.00 uur en om 10.05 de lopers van
de 4 km.
Op 24 juni vertrekken we op dezelfde wijze vanaf het HelvoirThuis. Of er dan ook al koffie e.d. verkrijgbaar is, is afhankelijk van landelijke richtlijnen voor gemeenschapshuizen.
We hopen dat we weer verschillende oude bekenden gaan zien,
maar ook nieuwe geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Laten we er weer een gezonde en plezierige activiteit van maken.
Jos Vugts en Jan Tielemans
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LUNCHEN OF PICKNICKEN

Na een lange tijd van stilte durven we, na lang beraad, toch
weer, weliswaar in de buitenlucht, 'n activiteit te starten.
Op dinsdag 15 juni om 12.00 uur gaan we nog een keertje gezellig lunchen of picknicken in de Natuurspeeltuin, waar we voldoende afstand kunnen houden.
De kosten zijn € 14,- en zijn voor eigen rekening.
We hopen op goed weer maar mocht dit onverhoopt niet zijn en
u hebt zich opgegeven dan krijgt u het pakketje thuis bezorgd.
Men kan zich opgeven bij Mien Verbeek (641660) of Gerrie
van de Ven ( 06-19038860). Dit kan tot 9 juni.
Opgave-strookje
---------------------------------------------------------------Naam:_____________________________________________
Adres:_____________________________________________

:_______________________________________________
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EEN NIEUWE NAAM VOOR ONZE VERENIGING?
In deze voor ons allen moeilijke periode, zowel privé als voor
onze vereniging, hebben we al menig uur met bestuur, activiteitencommissie en enkele actieve leden van onze vereniging
gebrainstormd over hoe nu verder.
We willen graag een frisse start maken na alle corona-ellende.
Intussen hebben we al een nieuwe enthousiaste voorzitter gevonden die, samen met de overige bestuursleden, onze vereniging nieuw elan wil geven. Hoe dat precies gaat uitwerken staat
nog niet vast. Ideeën van u daarvoor zijn van harte welkom!
Al langer vindt een aantal leden de naam "Vereniging 55+" niet
erg pakkend en overwegen wij de leeftijdsgrens voor deelname
aan onze vereniging te laten vervallen. Naast dat we hard op
zoek zijn naar nieuwe leden en nieuwe activiteiten, ook voor
onze jongere leden, zijn we dus nu ook op zoek naar een nieuwe
naam en een ander logo.
Wie van u helpt ons aan een nieuwe, pakkende, flitsende naam voor onze vereniging.
Voor degene die met die naam komt, hebben we
een cadeaubon klaarliggen, en daarnaast verwerft
die persoon natuurlijk eeuwige roem!!
Uw ideeën kunt u mailen naar info@55plushelvoirt.nl of deponeren in de brievenbus van de vereniging in het
HelvoirThuis. Wij zijn erg benieuwd!
Namens het bestuur,
Lucie van de Pas
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OPROEP NIEUWE VRIJWILLIGERS:
Voor Dagje Thuis, een dagactiviteit voor zelfstandig wonende
ouderen, zoeken we vrijwilligers. We zoeken mensen die graag
willen helpen dat onze deelnemers een fijne maandag hebben.
De werkzaamheden, die van een vrijwilliger verwacht worden,
zijn:

In de ochtend alles mee klaar zetten. Gedurende de dag
koffie en thee uitschenken en de activiteiten mee begeleiden. Aan het eind van de dag alles mee opruimen.

Gezellig aanwezig zijn voor de deelnemers, een praatje maken en helpen waar nodig.

Je kunt kiezen uit 2 diensten van 9.30 – 13.00 uur of van
13.00 – 16.30 uur. Een hele dag ook mogelijk (dit is inclusief gratis lunch)

Naast de voldoening van mensen een leuke dag geven staat
er ook tegenover dat je gebruik mag maken van het scholingsaanbod van de Vrijwilligersacademie073.
De dag vindt plaats in het HelvoirThuis en wordt begeleid door
een medewerker en vrijwilligers van Welzijn Vught.
Wil je wekelijks, tweewekelijks of maandelijks komen? Of heb je
een leuke hobby waar je iets over wilt vertellen of de deelnemers wilt laten proberen? Neem dan contact met ons op.
De contactpersoon is Esther Schellekens van Welzijn Vught, 
06-30042286 of mail naar estherschellekens@welzijnvught.nl
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VIER HET LEVEN
Op haar website Vier het Leven kun je onder meer lezen:
Veel ouderen zijn niet in staat om zelfstandig hun uitstapjes te
regelen, terwijl juist de sociale aspecten een essentiële rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit van leven. Blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten is daarom essentieel.
Het kost veel moeite om anderen te ontmoeten en de deur uit
te gaan. Vier het Leven wil een positieve bijdrage leveren aan
de kwaliteit van leven van ouderen uitgaande van de behoefte
van het individu. Een nieuwe belevenis om naar uit te kijken en
nog lang van na te genieten.





Een positieve bijdrage ter voorkoming van sociaal isolement;
Nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe sociale contacten leggen
en de onderlinge band verstevigen;
Het gevoel krijgen er weer bij te horen en het stimuleren
van maatschappelijke betrokkenheid;
Een nieuwe mogelijkheid tot verrijking van de geest en persoonlijke ontwikkeling.

Op onze website www.55plushelvoirt.nl hebben we in de rubriek
'nieuws' de link naar de laatste nieuwsbrief van Vier het Leven
geplaatst. In deze nieuwsbrief probeert Vier het Leven ons te
trakteren op vernieuwende en nieuwe initiatieven.
Ga daar beslist eens kijken als je verrast wilt worden door het
aanbod in theater, klassieke muziek, dans en musea.
We wensen je veel luister-, kijk- en ontdekgenot!
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GEEF
APP

UW MELDING SNELLER DOOR MET

MIJNGEMEENTE

Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat is niet alleen vervelend, maar kan zelfs gevaarlijk zijn. Dit
geldt ook voor een geblokkeerde of te
smalle doorgang dan wel een te steile rolstoelhelling. Het is daarom belangrijk dat
u dit bij de gemeente meldt.
Valt u iets op in de openbare ruimte?
Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden
via de MijnGemeente App. Een schone,
veilige, mooie en toegankelijke gemeente
Vught wat iedereen graag wil. Melden kan via https://vught.nl/
of telefonisch, maar nog sneller via de gemeente app. Een foto
van de situatie en een korte heldere omschrijving zijn genoeg.
Zodra de gemeente de melding ontvangen heeft, wordt deze zo
snel mogelijk in behandeling genomen.
De gemeente app is ontwikkeld voor smartphones en tablets die
werken op basis van iOS of Android. De iOS versie is te downloaden in de Appstore, de Android versie via de Google
Playstore. Na het installeren van de Mijn Gemeente App geeft u
aan dat het om de gemeente Vught gaat.
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ACTIEF BIJ DE ZOMER- EN WINTERSCHOOL
In gesprek met Marijke Blanken (72)
Om meer mensen te leren kennen in Vught is
Marijke begonnen als bestuurslid bij Ouderen
Samen. Vanuit het bestuur zijn alle leden betrokken bij een of meer projectgroepen. Marijke is al jaren zeer actief betrokken bij de
projectgroep Zomer/Winterschool Vught.
Wat is het doel van de Zomer/Winterschool
Het doel van de Zomer/Winterschool is om elkaar te ontmoeten in weken waarin men minder te doen heeft:
tijdens de vakantie in de zomer en de weken na de feestdagen.
Het is fijn om contacten op te doen en samen dingen te ondernemen.
De Zomer/Winterschool wordt uitgevoerd samen met ABZ. We
vormen een prettig en actief team met de medewerkers van ABZ
en een grote groep trouwe vrijwilligers.
Er is altijd volop keuze uit een uitgebreid aanbod van activiteiten: sportief, lezingen, cultureel, film of creatief.
Enthousiast deelnemers
Marijke geeft aan dat ze blij en ontroerd wordt door de enthousiaste bedankjes van de deelnemers. 'Daar doen we het voor,
mensen een fijne dag bezorgen'.
Hoe gaat dat, zo'n Zomer / Winterschool plannen?
In de eerste bijeenkomst worden de activiteiten verzameld door
het team van medewerkers. Als alle activiteiten gepland en verdeeld zijn wordt de brochure gemaakt. Om het betaalbaar te
houden voor de deelnemers worden er sponsors gezocht. Dan
de locaties regelen en tenslotte kan het inschrijven beginnen.
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Corona
De komende Zomerschool moeten we ons aan de regels houden,
temeer daar de deelnemers in de risicogroep zitten. De Zomerschool wordt coronaproef georganiseerd.
Informatie Zomerschool 2021: 'Samen op Afstand'
Sinds 1 januari hoort Helvoirt bij Vught. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd in of bij het HelvoirThuis.
Alle informatie over de Zomerschool 2021 vind je op de website
van Ouderen Samen onder Zomerschool 2021. De folders met
het programma vind je bij ABZ en op diverse plaatsen in Vught.
Op zaterdag 29 mei was er een uitzending bij Novo3 over
de Zomerschool 2021. Die kunt u alsnog beluisteren op haar
website.
www.ouderensamen.nl
Interview: Joke Postma
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Eduard (Ed) Jozef Antonie Marie Hoornik (1910 – 1970) was
een Nederlandse dichter, behorend tot de Amsterdamse school.
Aanvankelijk was zijn werk sociaal-kritisch. Zijn latere werk is
sterk getekend door zijn ervaring als overlevende van concentratiekamp Dachau en heeft daarom vooral de confrontatie met
de dood als thema. Naast gedichten schreef hij ook toneelstukken, romans en essays.

OP SCHOOL STONDEN ZE …
Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werklijkheid, de andre schijn.
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.
Ed Hoornik
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ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING –
SCHIKBAAR IN VUGHT

GRATIS BE-

Iedere inwoner van de gemeente Vught (dus ook uit Helvoirt en
Cromvoirt) kan zowel bij een nieuwe aanvraag voor een Wmo
voorziening (huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, vervoer) als bij het verlengen van een bestaande voorziening een
beroep doen op een onafhankelijk cliëntondersteuner.
Belangrijk om te weten is dat u zelf de regie houdt! Uw privacy
is gewaarborgd.
De cliëntondersteuner van Ouderen Samen staat voor u klaar
om u te ondersteunen bij het in kaart brengen van uw vraag,
uitleg te geven over de procedure, het voorbereiden van het
keukentafelgesprek en het keukentafelgesprek zelf. Naderhand
kan de cliëntondersteuner met u het verslag van de klantmanager doornemen.
Wilt u graag ondersteuning bij de aanvraag van een Wmo voorziening? Stuur dan een mail naar info@ouderensamen.nl of bel
naar Welzijn Vught  073 656 5350 en vraag of zij uw bericht
doorgeven aan de cliëntondersteuners van Ouderen Samen.
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ONT-MOETEN
Als niets meer moet, is dat ont-moeten
Als niets meer moet, mag ik er zijn
Als niets meer moet, is alles mogelijk
Dan doet ontmoeten niet meer pijn
Het moeten zet me achter tralies
Met monsters om me heen op wacht
Afwijzing, Woede en Vernedering
Maar IK ben het die mezelf veracht
Ik maak van willen meestal moeten
Omdat ik steeds naar iets verlang
Goedkeuring, liefde of aanvaarding
En daarom ben ik altijd bang
Als niets meer moet, ontmoet ik Vrijheid
Zij wordt mijn liefste kameraad
Zij accepteert, steunt en vertrouwt me
Ik weet dat zij me nooit verraadt
Dan kan ik jou ook vrijheid geven
Ik houd je niet meer in mijn macht
Jij hebt recht op je eigen leven
Op jouw manier vanuit je kracht
Als niets meer moet, kan ik ontmoeten
Gewoon omdat het dan zo gaat
Niet meer de eis ontmoet te worden
Geen angst meer dat je me verlaat
Want zonder moeten is er Vrijheid
Vol liefde en humor spoort ze me aan
Om elk aspect van mezelf te beminnen
En zo het leven aan te gaan
Ik wil mezelf nu graag ontmoeten
Verlost van uiterlijke schijn
Ik sta mij toe niets meer te moeten
En eindelijk mezelf te zijn
Dit gedicht over ont-moeten werd geschreven door coach en
trainer Brigit Rozestraten (juli 2003).
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TUINGEDACHTEN
Terugdenkend aan ons leventje op de
eeuwenoude boerderij kom ik ook bij
de hoogtepunten van het boeren. Het
geboren worden van kalfjes bijvoorbeeld. Het is nu iets bijzonders als het op de tv te zien is. Op
het eind van de winter en in het voorjaar was het aan de orde
van de dag. Als (klein) kind stond je er gewoon bij te kijken, het
was heel gewoon. Geen hoogtepunt dus. Nu besef je pas dat het
dat wel was. Als het melkvee definitief in de wei was werd de
stal schoon gemaakt. Dat was een echt hoogtepunt. Er werd een
waterslang geleend van een naburig tuinbouwbedrijf. Daarmee
werd de hele stal natgespoten, nadat het grof vuil zoals mest,
voerresten e.d. verwijderd waren. Op de dag erna werd er met
man en macht geschrobd, eventueel gekrabd, geveegd en geraagd. Overigens kun je bij man en macht gerust voor macht de
vrouwen invullen, want die deden het fijne werk, zoals de ramen
zemen en de muren witten. De volgende dagen stonden (overdag) ramen en deuren open om te drogen. En dan ….. heerlijk,
plek zat voor de (vele) fietsen e.d. En zo nodig spelen in de stal,
als het weer te slecht was om buiten te spelen. Spelen in de
hooiberg was er niet bij, want daar was nauwelijks iets van over.
Hooguit een tot anderhalve meter hoog hooi met een dak erboven, maar veel wind, ongezellig.
Verstoppertje spelen over het hele erf met zijn vele schuren,
bijstallen, schuurtjes en hokken was het meest favoriet. Tikkertje kwam ook in aanmerking, want er was ruimte om te rennen
en de hoek om te scheren. Als we wat groter werden wilden we
graag met een vergrootglas de zonnestralen hun werk laten
doen met brandbaar materiaal. Alleen moest mijn vader dat niet
zien, dan zwaaide er wat. Want een boerderij met rieten dak ……
je snapt zijn voorzichtigheid.
Jan van Bohemen.
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VERENIGING 55+ 2.0
Het afgelopen jaar heeft gelukkig niet alleen kommer en kwel
gekend, maar is ook een tijd geweest om te reflecteren en naar
de toekomst te kijken. In deze komkommertijd heeft het bestuur de tijd nuttig besteed en hebben we de vereniging eens
tegen het licht gehouden. Dat hebben we niet alleen gedaan,
maar met een aantal leden. Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat er veel dingen goed gaan, maar dat er ook weer
plaats moet komen voor nieuw elan.
De meeste activiteiten voldoen in ruime mate, maar wat wel
opvalt is dat de meeste activiteiten al lange tijd door dezelfde
deelnemers worden bezocht. De recentere activiteiten (o.a. film,
muziek luisteren) trekken weer een nieuwe groep leden aan.
Onze leden vinden elkaar hier op basis van een gezamenlijke
passie.
Dat is wat we in de nabije toekomst vooral willen stimuleren.
Mensen met dezelfde interesses, hobby’s, talenten en passies
bij elkaar brengen. Vaak geeft het gezamenlijk beleven hiervan
een grote meerwaarde boven de beleving in je eentje. Het is
daarom dat we op zoek willen gaan naar talenten, hobby's, passies van al onze leden. Onderzoeken wat leden graag willen, op
zoek naar verborgen talenten die je voor anderen kunt inzetten
of waar anderen van kunnen profiteren.
Hierbij willen we ons ook zeker richten op de doelgroep vanaf
50 jaar. Mensen die een nieuwe fase in hun leven in gaan. Vol
energie, vol ervaring en waarschijnlijk ook nog veel wensen.
Wanneer we deze groep meer met elkaar kunnen verbinden kan
dat een geweldige boost opleveren voor de rest van iemands
leven. Nieuwe kennissen vinden op basis van gemeenschappelijke interesses, talenten en passies. Het kan niet anders dan
dat zoiets energie op moet opleveren.
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Eind mei en begin juni zijn we gestart met een aantal bijeenkomsten met bestuur en een aantal leden om hierover met elkaar te praten. Op het moment van dit schrijven waren de uitkomsten van deze bijeenkomst nog niet voldoende duidelijk om
de conclusies in dit hofblad te trekken. Hierop komen we de volgende keer terug.
We gaan in ieder geval weer met veel plezier opstarten. We zijn
er echt aan toe. Tot gauw!!
Huub Poels

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN VUGHT EN HAAREN
Bij de Milieustraat in Vught en Haaren lever je (grof) afval in dat
door omvang of gewicht niet in de container past. Sommige afvalmaterialen kun je gratis inleveren, voor andere soorten moet
je betalen.
De Milieustraat in Haaren, Helvoirtseweg 6B, is geopend op:

woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur

zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur
De




Milieustraat in Vught, De Ketting 1, is geopend op:
woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
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WEETJES OVER NEDERLAND
Er zijn een heleboel feiten die ons te binnen
schieten over Nederland, zoals het bekend
staan om de tulpen en klompen bijvoorbeeld.
Ook staat ons land beter bekend als fietsland,
waar onze infrastructuur ook naar is gebouwd.
Maar, er zijn natuurlijk meer leuke weetjes
over Nederland, die we graag willen delen.
Wist je namelijk dat….
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Nederlanders de langste mensen ter wereld zijn? Mannen
zijn gemiddeld 184 cm en vrouwen 170 cm.
Een kwart van Nederland onder de zeespiegel ligt?
Rotterdam één van de grootste havens ter wereld is?
Nederland de hoogste museumdichtheid heeft?
Er ruim 1.000 ouderwetse windmolens in Nederland staan?
Die ook nog eens werken!
We meer fietsen dan inwoners tellen?
Nederland het eerste land was, dat het homohuwelijk legaliseerde?
Wij één van de gelukkigste landen ter wereld zijn?
Dat KLM, de oudste nationale luchtvaartmaatschappij ter
wereld is?
Amsterdam volledig op palen is gebouwd?
Nederland één van de stichters is van de Europese Unie?
We twee keer zoveel fietsen als auto’s hebben in Nederland?
Wij ruim 14 kilo kaas per persoon per jaar eten?
Onze molens staan voor de eeuwige strijd tegen het water?
Heineken tot een van de grootste brouwerijen ter wereld
behoort?
Ons land de hoogste bevolkingsdichtheid kent?











Onze Nederlandse Dj’s de wereld hebben veroverd met
elektronische dansmuziek?
Wij gemiddeld 900 km per jaar fietsen?
Ruim 75% van de bloembollen ter wereld uit Nederland komen?
Nederland een van de grootste landbouwexporteurs is?
Nederlanders de grootste groep parttimers zijn in de Europese Unie?
Wij de grootste koffiedrinkers ter wereld zijn?
Nederland ruim 80.000 km aan dijken heeft?
Gin oorspronkelijk uit Nederland komt?
Wij het eerste land waren, dat thee importeerde in Europa?

IS UI WERKELIJK ZO GEZOND
Ik hoor altijd dat uien zo gezond en
ook medisch gezien nuttig zijn. Is dat
wel zo?
Uien zijn niet alleen smaakmakers, ze
zijn inderdaad ook gezond. De oude
Grieken wisten dit al en ook in de traditionele Chinese geneeskunde worden uien gebruikt om keelontsteking te bestrijden.
Maar waarom zijn uien zo gezond?
Er zitten erg veel verschillende voedingsstoffen in zoals allylpropyl-disulfide. Dat is de stof die ervoor zorgt dat je huilt als je
uien snijdt.
Verkoudheid
Deze stof prikkelt je slijmvliezen, tevens de reden waarom een
doormidden gesneden ui op je nachtkastje bij verkoudheid echt
werkt. Je neus blijft zo open, waardoor je ondanks je verkoudheid ook beter kunt slapen.
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Ik zette een schaaltje gesneden uien bij mijn verkouden kleintjes, want niets is zo zielig als een baby met een verstopte neus.
Niet alleen is ui lief voor je slijmvliezen, ze zijn ook onmisbaar
voor je darmen. Er zitten veel vezels en de nodige prebiotica in.
Ze helpen bij een goede stoelgang en vergroting van je weerstand.
Toch vallen uien niet bij iedereen even lekker. Dat komt doordat
er veel fermenteerbare vezels in zitten, wat een beetje gasvorming veroorzaakt. Dat gas komt er soms met een knal uit...Heb
je daar last van? Eet dan juist vaker uien! Je darmbacteriën passen zich namelijk aan waardoor je ze steeds beter verdraagt.
Van oudsher wordt aangeraden om uien te eten bij griep of verkoudheid. Het liefst rauw, want dan bevat de ui de meeste vitaminen en ontstekingsremmende eigenschappen zoals quercetine. Dit is een antioxidant die helpt om chronische ontstekingen
en verdikkingen van de bloedvaten tegen te gaan.
Daarnaast bevordert quercetine de werking van vitamine C.
Verder bevat ui mineralen als ijzer, chroom, molybdeen, mangaan en kalium en redelijk wat vitamine B6, B11 en vitamine C.
Neem bij voorkeur de rode uien. Zij hebben de meeste werkzame stoffen. Verwijder enkel de schil bij het schoonmaken; de
buitenste ring van het vruchtvlees bevat de meeste voedingsstoffen.
Bron: de Telegraaf
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HELP JE MEE?
We gaan het hele jaar door plastic doppen verzamelen voor Polen. Daarmee kunnen ze kinderen helpen met rehabilitatie, rolstoelen etc.
Een kleine moeite voor een groot doel!
Als je mee wilt sparen kun je je doppen elke zaterdag in de zak
stoppen die ik voor de deur zet, (de Jonge van Zwijnsbergenstraat 3 in Helvoirt).
Graag wel even schoonmaken, anders gaat de zak stinken. 🙂
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp.
Kasia Zakrewski

21

BOEKBESPREKING 'DE DAG DAT DE
WALVIS KWAM' DOOR JOHN IRONMONGER

Een klein dorp. Een dreigende pandemie.
En een geweldig verhaal over de mensheid. Eerst spoelt er een jonge man op
het strand aan. Dan een walvis. De 307
inwoners van het vissersdorpje St. Piran
voelen meteen dat er iets vreemds te gebeuren staat. Maar niemand vermoedt
hoe erg hun gemeenschap bedreigd
wordt. De man, Joe Haak, gevlucht uit Londen, waarschuwt voor
een dodelijk griepvirus.
Maar zijn Joe’s angsten gegrond? Waarom is Joe de stad ontvlucht? En hoe zit het met de mysterieuze walvis? De dag dat
de walvis kwam is een hartverwarmende roman die laat zien dat
een gemeenschap een crisis kan overwinnen met solidariteit.
De schrijver John Ironmonger
John Ironmonger (Londen, 8 juli 1954) is een Brits schrijver.
Zijn roman 'The Whale at the End of the World' was een internationale bestseller. Zijn werken zijn in twaalf talen vertaald.
Ironmonger werd geboren in Nairobi, Kenia, en ging naar Kenton College, een kostschool in Nairobi, en later St Lawrence College, een kostschool in Ramsgate, Kent, voordat hij studeerde
als zoöloog aan de universiteiten van Nottingham en Liverpool.
Zijn proefschrift was een studie naar de ecologie van zoetwaterzuigers. Hij gaf korte tijd lezingen aan de Universiteit van Ilorin,
Nigeria voordat hij een carrière in gezondheidszorg computing
in het VK aannam. Zijn vrouw Sue is een voormalig RSPCA-beoordelaar en voormalig raadslid van Chester Zoo.
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Het echtpaar denkt dat ze de enige levende Europeanen zijn die
een Javaanse neushoorn met een kalf hebben gezien.
In 2017 verhuisden John en Sue Ironmonger naar Parkgate in
Cheshire waar ze nu wonen. Ze hebben twee kinderen, Zoe en
Jonathan.
Boeken geschreven door John Ironmonger

Het opmerkelijke brein van Maximilian Ponder (2012)

De Toevallige Autoriteit (2013)

De dag dat de walvis kwam walvis
(2015)

De vele levens van Heloise Starchild
(2020)
Dit boek is als ebook en als luisterboek verkrijgbaar bij de bibliotheek.

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Een priester in functie
Doosje voor je lenzen
Vader van Chinees meisje

misleider
ogenblikje
paling
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GRIEKSE KIPSPIESJES voor 4 personen
Voordat de kip aan spiesjes wordt gestoken, ligt deze eerst 2
uur in een kruidige marinade en dat is simpelweg ontzettend
lekker!
Benodigdheden:
• 750 g kipfilet, in stukjes van 2 x 2 cm • 4 el olijfolie • 2 el limoensap • 2 tl fijngesneden oregano • 2 tl fijngesneden tijm •
1-2 ti fijngesneden munt • 3 el fijngesneden bladpeterselie • 1
teentje knoflook, geperst • 1 kleine rode ui, heel fijngesneden
• 1 tl chilivlokken • zout, peper
Bereidingswijze:
Rijg de kipfilet aan spiesjes en leg de spiesjes in een schaal.
Meng olijfolie, limoensap, oregano, tijm, munt, peterselie, knoflook, ui, chilivlokken en wat zout en peper. Schenk deze marinade over de kip en wrijf het goed in het vlees. Laat de kip minstens 2 uur marineren (een hele nacht mag ook) in de koelkast.
Rooster de kip in 6-8 min. rondom bruin en gaar onder de grill
of op de barbecue of grillpan.
Bestrijk de spiesjes tijdens het roosteren nog een keer met de
marinade. Lekker met tzatziki; Griekse komkommerdip en gebakken aardappelen.

TZATZIKI: komkommersalade voor 4 personen.
Verwijder uit 1 geschilde komkommer de zaadjes en rasp de
komkommer grof. Meng de rasp met 2 tl grof zeezout en laat dit
mengsel circa 1 uur uitlekken in een zeef met daarin een doek.
Knijp de komkommer goed uit en meng deze met 2-3 dl Griekse
yoghurt, 1-2 geperste teentjes knoflook, 2-3 tl fijngesneden
munt, 1-2 el olijfolie en zout en peper naar smaak.
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BOEIENDE OORLOGSWANDELINGEN IN OISTERWIJK
Oisterwijk kent vele verhalen die de herinnering
aan de Tweede Wereldoorlog levend houden. De
aanwezigheid van verhullende bossen, de gunstige ligging aan het spoornet en de aanwezigheid van veel hotels en villa’s maakten Oisterwijk voor de Duitsers een strategisch interessante plaats.
Van de Duitse bezetting én het Oisterwijkse verzet zijn nog altijd
vele sporen te vinden. Kogelgaten in de Petrus' Bandenkerk, 'n
Duitse smeerput, 'n pad verhard met puin van het Rotterdams
bombardement, betonpalen met prikkeldraad uit Kamp Vught,
'n groots monument vervaardigd uit resten van de ontploffing
van 'n Duitse munitietrein dat 'n deel van Oisterwijk in puin
legde en nog veel meer indrukwekkende plekken.
De boeiende plaatsen die u bezoekt worden verrijkt met verhalen en foto's van toen en nu.
De samenstellers van de wandelroutes brachten in 2014 de
speelfilm 'Schaduwspel' uit, over oorlog en verzet in Oisterwijk.
Deze film loopt als rode draad door de wandelingen.
Middels twee wandelroutes van elk bijna 7 kilometer zijn die
sporen te vinden in boeiende wandelingen. Eén wandeling voert
vooral door de karakteristieke kom van Oisterwijk, de tweede
wandeling leidt door het groene buitengebied.
De wandelingen zijn zelfstandig te maken. U kunt starten op elk
gewenst moment. Dat wil zeggen 'overdag', na zonsondergang
zijn de Oisterwijkse bossen niet toegankelijk. Er zijn aan de
wandelingen geen kosten aan verbonden.
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De wandelroutes worden u op twee manier aangeboden:
Voor wandelaars die graag hun mobiele telefoon gebruiken:

Er is 'n gratis app. Deze is te vinden in de 'Play Store' en
'App Store' onder de naam: Wandelroute 'Oorlog in Oisterwijk'. In die app bevinden zich beide wandelroutes.

26

Voor wandelaars die graag 'n papieren versie gebruiken:

Er liggen boekjes bij Toeristisch informatiepunt (TIP),
Spoorlaan 82C, Bezoekerscentrum Oisterwijk, Van Tienhovenlaan 4 en bij diverse horecavoorzieningen in Oisterwijk.

De tekst met foto's is ook te downloaden zodat u hem zelf
printen kunt. Dat kan hier:

https://oisterwijkverbeeldt.nl/category/wandelapp/
Beide methodes hebben hun voordeel. Bij het lopen van de route
met de papieren uitgave hebt u in het geheel geen smartphone
of navigatiesysteem nodig. Bij gebruikmaking van de app is er
de mogelijkheid de wandeling te verrijken met korte filmpjes uit
de film 'Schaduwspel' en toont uw mobiele telefoon op een routekaart uw huidige positie.
Info nodig? Mail naar: info@oisterwijkverbeeldt.nl of bel met:
Desiree Evers  06-37317418.
'Stichting Oisterwijk Verbeeld(t)' wenst u interessante en plezierige wandelroutes toe!
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VERWIJDERDE BESTANDEN TERUGHALEN OP IPHONE /
IPAD
Iets van de iPhone of iPad verwijderd en daar
spijt van? Haal gewiste documenten, foto's en emails gewoon weer terug.
Verwijderde foto's terughalen op iPhone of iPad
Ook op de telefoon of tablet is een foto soms te
snel weggegooid. In het album 'Recent verwijderd' zijn ze nog tijdelijk terug te vinden. Haal een verwijderde
foto binnen dertig dagen terug:







Open de app Foto's.
Tik, als u in een foto-overzicht zit, linksboven op Albums.
Tik op Foto's.
Tik op Recent verwijderd.
Tik op de foto die u terug wilt.
Tik op Zet terug.

Verwijderde bestanden terugzetten
Slaat u weleens bestanden op, zoals bijlagen van e-mails of pdf's
die van internet zijn gedownload? Die staan dan in de app Bestanden. De gebruiker kan een bestand op verschillende plekken
opslaan, zoals op het apparaat en in iCloud Drive. Al die bestanden zijn via de app Bestanden te openen. Ook deze app heeft
een gedeelte waar recent verwijderde bestanden nog een tijdje
bewaard blijven. Controleer deze map zo:
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Tik op de app Bestanden.
Tik rechtsonder op Blader.
Tik onder 'Locaties' op Recent verwijderd.



Staat het bestand erbij? Tik erop en blijf uw vinger licht op
het scherm drukken.

Tik op Zet terug.
Het bestand gaat terug naar de laatste locatie waar het bewaard
werd voor de verwijdering.
Gewiste e-mail terughalen
Ook in de app Mail is er een mapje waar recent verwijderde berichten nog terug te vinden zijn:



Tik op Mail.
Opent er direct een mailbericht? Tik dan linksboven op het
driehoekje dat naar links wijst. Doe dit eventueel nog een
keer tot u de lijst met mailmappen ziet.

Tik op Verwijderde items, Prullenmand of Deleted Messages. Afhankelijk van de instellingen, kan een verwijderd
mailtje hierin terecht zijn gekomen. In deze map staan de
mails die zijn verwijderd. Tik de mail aan die terug moet
naar een andere map.

Tik rechtsboven op het pictogram van een map.

De lijst met mailmappen opent. Tik op de map waar het
bericht naartoe moet.
Het bericht staat meteen weer in de oorspronkelijke map.
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TIP: TOETSENBORDINSTELLING WIJZIGEN
U zit ontspannen een e-mail te typen maar ineens komen er
allemaal verkeerde tekens op het scherm. U toetst bijvoorbeeld
het vraagteken in, maar er verschijnt een schuine streep. Uw
toetsenbordinstellingen zijn dan verkeerd.
Stel zo de juiste toetsenbordinstellingen in:
Klik op Starten > Configuratiescherm.
Zorg dat het Configuratiescherm ingesteld staat op 'Categorie'.
U ziet dat rechtsboven naast 'Weergeven op'.
Klik onder 'Klok, taal en regio' op Toetsenborden of andere invoermethoden wijzigen.
Klik op de knop Toetsenborden wijzigen.
Selecteer onder 'Standaardinvoertaal' de optie Nederlands (Nederland) - Verenigde Staten (internationaal). Dat klinkt misschien gek, maar wij gebruiken normaliter Amerikaans ingestelde toetsenborden, die u kunt herkennen aan het teken van
het apenstaartje (@) op de toets voor de 2.
Klik nu op OK, en nogmaals op OK.
Sluit het Configuratiescherm.
Wilt u in het vervolg voorkomen dat de instellingen per ongeluk
gewijzigd worden, controleer dan het volgende:
Klik op Starten > Configuratiescherm.
Zorg dat het Configuratiescherm ingesteld staat op 'Categorie'.
U ziet dat rechtsboven naast 'Weergeven op'.
Klik onder 'Klok, taal en regio' op Toetsenborden of andere invoermethoden wijzigen.
Klik op de knop Toetsenborden wijzigen.
Klik op het tabblad Geavanceerde toets instellingen.
Selecteer de optie Schakelen tussen invoertalen en klik daarna
op de knop Toetsencombinatie wijzigen.
Klik nu zowel bij 'Invoertaal wijzigen' als bij 'Toetsenbordindeling wijzigen' op 'Niet toegewezen.'
Klik op OK, nogmaals op OK en nog een keer op OK.
Sluit daarna het Configuratiescherm.
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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:
Huub Poels, Helvoirtsestraat 17A, 5268 BA, Helvoirt,  06 2469 6084
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
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

