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VOORWOORD
Seizoenen
Een mooi seizoen, de zomer. De barbecue
aan, een drankje erbij en genieten van het
mooie weer. Genoeg vitamine D en lekker
vers fruit, zo uit d’n hof.
Jammer dat de asperges op zijn, maar de kersen zijn er weer.
Vroeger hadden we krieken, morellen, early rivers, meikersen
en hedelfingers. De morellen werden ingemaakt en aan de wintervoorraad weckflessen toegevoegd. De Hedelfingers, net als
de Mierlose Zwarte, waren voor directe consumptie.
Later kwamen ook de Udense Zwarte en de Varikse Zwarte. Dat
waren pas zoete kersen. Maar tegenwoordig sluit het seizoen af
met een ultiem lekkere Kordia: lekker dik, stevig, zwart en
heeeeeerlijk zoet.
Jammer dat ook het kersenseizoen weer op zijn eindje loopt.....
maar ja, dan komen de appels en peren weer en dat is ook weer
mooi.
De afwisseling van de seizoenen is ook het heerlijke van in Nederland wonen, ieder seizoen heeft zijn charme en dat pakt niemand ons af, hoewel..... in de kersentijd is het slecht kersen
eten als er een klucht spreeuwen voor dag en dauw bezit heeft
genomen van jouw zorgvuldig bemeste en gesnoeide kersenboom. Spreeuwen zijn best leuk, maar ze zijn altijd met zoveel.
Tot in de pruimentijd!
Huub Poels
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
AUGUSTUS-SEPTEMBER 2021
HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

Maandag 02 augustus
Fietsen, vertrek vanaf 't kerkplein 19.00u.
Maandag 16 augustus
Fietsen, vertrek vanaf 't kerkplein 19.00u.
Dinsdag 17 augustus
Gezamenlijke lunch bij LOTS in Helvoirt aanvang
12.00u.
Maandag 30 augustus
Fietsen, vertrek vanaf 't kerkplein 19.00u.
Dinsdag 31 augustus
Rondleiding, samenkomst Pilkingstons, Torenstraat 5, 's-Hertogenbosch om 10.15u.
Dinsdag 07 september
Klassiek met Kees om 14.00u.
Kaarten 20.00u.
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WEET JE DAT…

















Het kienen hoogstwaarschijnlijk in september weer van
start gaat?
Hetzelfde geldt voor het kaarten?
De kerstviering, wanneer er tenminste geen nieuwe maatregelen komen vanwege corona, gepland staat op donderdag 16 december?
We in het voorjaar van 2022 een reis voor belangstellenden
willen organiseren met de trein 'de Karel'?
Hier binnenkort meer informatie over zal volgen?
We in september kunnen gaan jeu-de-boulen bij de 'jeu de
boulesclub' op het sportveld?
't hofblad van september daar meer duidelijkheid over zal
verschaffen?
We, op verzoek, graag melden dat de foto op de vorige cover gemaakt is in Eernewoude (Friesland)?
We, op voorhand, nu ook meteen melden dat deze cover
een stukje van 'de Niers' in Gennep laat zien?
Het langs 'de Niers' ook heel mooi wandelen is?
Datzelfde geldt voor onze Helvoirtse Belevingstuin, die nu
volop in bloei staat?
De derde woensdag in september de computerinloop weer
van start gaat?
Die ochtend met name de vraag wordt beantwoord: 'hoe
kun je via je mobiele internetverbinding van je (Samsung)telefoon veilig op andere apparaten (zoals je iPad) internetten'?
De fotobewerkers aanbieden om (enkele) vakantiefoto's
van jou te verfraaien?
Meer info hierover volgt in de volgende editie van 't hofblad?
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AUGUSTUS AL WEER DE LAATSTE FIETSTOCHT VAN HET

JAAR VOOR DE CLUB

De maand augustus is dit jaar de fietsmaand van
de vereniging 55+ Helvoirt. Drie maandagavonden zijn ingepland om samen een fietstocht te
maken. Doorgaans zijn het elke maand twee
fietstochten. Voor een aantal was het even wennen toen er samen weer gefietst kon worden. Ze
misten de eerste rit omdat ze deze thuis niet op
de agenda schreven. Het was ook weer even geleden dat we
samen konden fietsen. Voor de vaste deelnemers een lange tijd.
En net nu je er aan gaat wennen, dat om de veertien dagen
samen fietsen is, is het voor dit jaar al weer de laatste keer in
augustus. De start is nog steeds om 19.00 uur bij het kerkplein
van de Nicolaaskerk. De datums wanneer een fietstocht in augustus op de agenda staan zijn:
1.
2.
3.
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Maandag 2 augustus
Maandag 16 augustus
Maandag 30 augustus

DE TOEKOMST VAN 55+
Een hele grote vereniging, de grootste van Helvoirt. Meer dan
600 leden. En toch moeten we alert blijven. In de afgelopen
maanden hebben we een aantal gesprekken gevoerd met groepjes leden over de vereniging. Er is voor ieder wat wils en de
activiteiten lopen weer goed. Maar aanwas van jongere leden
krijgen we de laatste tijd wat minder. Daarom zijn we gaan onderzoeken of we deze trend kunnen keren. Wat willen we uitstralen en welke functie willen we vervullen. Waar we het snel
over eens waren dat we een Helvoirtse vereniging willen zijn,
die uiteraard ook leden toelaat die niet uit ons dorp komen,
maar er wel op een of andere manier mee verbonden willen zijn.
Een Helvoirtse vereniging dus. alleen voor 55-Plussers? Nee,
niet noodzakelijk. Ook jongere leden zijn welkom.
Welke functie willen we vervullen? Uit de bijeenkomsten werd
de conclusie getrokken dat we willen verbinden op basis van
passie en talent. Mensen met dezelfde passies of hobby’s bij
elkaar brengen. Je kunt in je eentje wandelen, muziek luisteren,
biljarten, fietsen, handwerken, sporten, bewegen, computeren,
fotograferen, film kijken, lunchen, koffie of een borreltje drinken, maar het is vaak veel leuker en gezelliger om deze dingen
samen te doen met anderen die dit ook graag doen. En misschien zijn er ook nog veel meer dingen die we samen kunnen
doen. Samen tuinieren? Tuinen of musea bezoeken? Een reis
maken? Mountainbiken? Cabaret maken? Imkeren? Timmeren?
Om hierop een antwoord te krijgen hebben we besloten om in
kleine groepjes gesprekken te gaan voeren met de (jongere)
leden. We gaan op zoek naar wat deze generatie bindt. Er zit
waarschijnlijk zoveel talent en ervaring in deze nieuwe groep,
dat het zonde is dit ongebruikt te laten.
U hoort van ons....
Het bestuur
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IN SEPTEMBER GAAN WE WEER VAN START MET HET KAARTEN ÉN RUMMIKUPPEN IN DE HUISKAMER VAN HET HELVOIRTHUIS.
Na een jaar niet te hebben kunnen/mogen kaarten zijn de regels in zoverre versoepeld dat het
weer kan.
Uiteraard geldt wel voor iedereen, dat men geen
klachten mag hebben bij deelname en dat men
zich houdt aan de regels zoals die in het HelvoirThuis gelden.
We gaan van start op de eerste dinsdag van september dat is
de 7e en vervolgens iedere eerste en derde dinsdag van de
maand tot en met maart 2022.
Om 19.30 uur in de huiskamer van het HelvoirThuis.
Spaantje Traa en Annie Pollaerts zullen de avonden weer begeleiden.
Alleen in de maand maart spelen we op de 2e en 4e dinsdag van
de maand, omdat de eerste dinsdag in het carnavalsweekend
valt.
Er is een vraag bij ons binnengekomen, of men
ook zou kunnen rummikuppen. Natuurlijk kan
er, wanneer er voldoende deelnemers zijn,
worden gerummikupt.
Dat bijt elkaar tenslotte niet en het gaat om een
gezellige avond. Men hoeft zich vooraf niet aan te melden.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Activiteitencommissie
Lucie van de Pas
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VERSLAG VAN KLASSIEK MET KEES VAN DINSDAG 6 JULI
Met muziek van Massenet, Clarke, Golycina, Resphigi, Mozart,
Palestrina, Susato en Bach klonken er
vanmiddag bijna net zoveel componisten
in de Van Goghkamer als er mensen waren om ernaar te luisteren. Toch leek het
lokaal aardig gevuld met de stoelen anderhalve meter uit elkaar.
Gedichtjes van Jules de Corte, Drs. P en Kees Torn zorgden
voor de vrolijke noot.
We slaan een maand over vanwege de schoolvakantie, maar
vanaf september pakken we de draad weer op, steeds op de
eerste dinsdag van de betreffende maand.
Op dinsdag 7 september zet ik weer een aantal stoelen voor u
klaar.
Tot dan,
Kees van Rijt.
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LUNCHEN OP DINSDAG 17 AUGUSTUS
Deze keer gaan we voor de lunch naar LOTS.
We rekenen weer op 'n goede opkomst, zodat er flink 'gebuurt'
kan worden.
De kosten zijn voor eigen rekening.
Je kunt je opgeven tot zaterdag 14 augustus bij Gerrie v.d. Ven
 06 – 19038860 of Mien Verbeek  641660,
of via onderstaand strookje dat men kan deponeren in de brievenbus van Vereniging 55+ in het HelvoirThuis.
Voor degenen die moeilijk naar LOTS kunnen komen bestaat de
mogelijkheid om opgehaald te worden.

-------------------------------------------------------------------Ja ik kom gezellig lunchen op dinsdag 17 augustus bij LOTS.
Naam:_____________________________________________
: _______________________________________________

Ik wil graag opgehaald worden
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PENSIOENFONDSEN IN DE LIFT
Indexeren lijkt nog ver weg
Na jaren van stil staan en in sommige gevallen zelfs korten, staan de grote pensioenfondsen ABP (ambtenaren), PME (metaal) en PFZW (zorg) er eindelijk weer
iets beter voor. Dat schrijft De Telegraaf.
Ieder kwartaal melden de pensioenfondsen hoe ze ervoor staan
en dat doen ze aan de hand van de dekkingsgraad. Die graad
geeft aan hoeveel euro's er in kas zitten ten opzichte van de
verwachte verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100 dan zit er
voor iedere euro die uitgekeerd moet worden ook één euro in
de kas. Is de graad hoger dan 100, dan heeft een fonds wat
meer ruimte, bijvoorbeeld om de pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie. Daarvan is bij de meeste fondsen al jaren
geen sprake, waardoor gepensioneerden veel koopkracht hebben ingeleverd.
Maar volgens de laatste kwartaalberichten gaat het dus de
goede kant op. Na jaren waarbij de dekkingsgraad onder de 100
lag, is deze bij de meeste grote pensioenfondsen zoals ABP, PME
en PFZW weer boven de 100 gestegen. Het pensioenfonds voor
de Bouw noteert zelfs een dekkingsgraad van 112. De verbeterde dekkingsgraden zijn vooral te danken aan meevallende
resultaten op de beurs en dat maakt de fondsen voorzichtig om
allerlei toezeggingen te doen. De kans op pensioenkortingen in
2022 is klein, maar of een deel van de aanvullende pensioenen
volgend jaar weer meestijgt met de inflatie, blijft uiterst onzeker.
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Nieuwe pensioenstelsel
Deze betere dekkingsgraden komen wel goed van pas bij het
verder onderhandelen over het inrichten van het nieuwe pensioenstelsel.
De hervormingen moeten de fondsen minder direct afhankelijk
maken van rente en zou ze verlossen van de huidige rekenmethodes voor dekkingsgraden. Want terwijl het goed gaat op de
beurs, moeten fondsen zich arm rekenen door de extreem lage
rente. Onder meer FNV-voorzitter Tuur Elzinga wil dat de politiek opschiet. "Dan kunnen heel wat pensioenfondsen mogelijk
volgend jaar wél al indexeren", zegt hij in De Telegraaf.

MENS ZIJN
De grootste uitdaging is te
ontdekken wat het werkelijk betekent Mens te zijn.
Luisteren zonder invullen,
aanvaarden zonder oordeel,
helpen zonder vragen en
delen vanuit je Hart.
Wij zijn allen mens.
Omarm een ander
als jezelf….
Patrick Mundus
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BEZOEK AAN CITRUSPLANTENKWEKERIJ IN HAAREN
Het is zo dichtbij, maar weinig
mensen weten van het bestaan
van een kwekerij van Citrusplanten in Haaren.
Eigenaar ervan is Ben Buynsters
en als íemand weet hoe je Citrusplanten
en
daarnaast
ook
Agapanthussen kweekt en moet
verzorgen, is hij het wel.
Zijn tuin staat vol met exotische Citrusplanten want zijn collectie
omvat maar liefst 150 soorten en ruim 600 planten. Het is een
uit de hand gelopen hobby. Al ruim 45 jaar is Ben bezig met het
zoeken naar steeds weer nieuwe rassen en soorten. Daarvoor
bezoekt hij regelmatig de vooraanstaande kwekerij Oscar Tintori
in Pescia (Italië). En hij is als adviseur verbonden aan meerdere
landgoederen in Nederland en België.
Ben Buynsters heeft ons gezegd dat wij met een kleine groep
(max 10 personen) welkom zijn in zijn tuin en kwekerij aan de
Lindelaan 23 te Haaren en wel op dinsdag 10 augustus a.s. om
10:30 uur. Wij worden dan ontvangen met koffie en iets lekkers
waarna Ben zal vertellen over de Citrusplanten en Agapanthussen en een rondleiding zal geven door zijn bijzondere tuin.
Als u belangstelling hebt om hieraan deel te nemen, kunt u zich
-tot uiterlijk 8 augustus- telefonisch aanmelden bij Louise
Schulte ( 06-51198742). De indeling geschiedt op volgorde
van aanmelding. Van de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van € 4,- p.p.
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GEZOCHT:

VRIJWILLIGERS VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE

BEGELEIDING VAN STATUSHOUDERS

Als statushouders (vluchtelingen met een
verblijfsvergunning) zich in Vught, Cromvoirt of Helvoirt mogen vestigen met hun
gezin, staan zij voor de uitdaging om een
nieuw leven op te bouwen, waarin er van
alles en nog wat geregeld moet worden.
Voor ons is het vanzelfsprekend als we verhuizen, ons huis in te
richten, voorzieningen zoals gas, water en licht aan te vragen,
een goede school voor onze kinderen te vinden, een huisarts,
een ziektekostenverzekering af te sluiten. Maar zo ingewikkeld
is dat, als je in een nieuwe gemeente in een vreemd land, met
Nederlandse regels en formulieren, jezelf gaat vestigen.
Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken.
De gemeentes zijn vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor
een goede inburgering van statushouders, en dat doen ze samen met partners. Welzijn Vught gaat de maatschappelijke begeleiding oppakken voor onze nieuwe inwoners. Daarvoor hebben we extra vrijwilligers nodig.
Daarom zijn we op zoek naar jou!
Voel jij je verbonden met mensen die genoodzaakt waren hun
thuisland te verlaten? Wil jij helpen? Vind je het belangrijk dat
de nieuwe inwoners goed hun weg leren kennen? En daarmee
zelfstandig verder kunnen?
Meld je dan aan als potentiële vrijwilliger Maatschappelijke begeleiding.
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Wat ga je doen?
Je geeft praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen.
Je ondersteunt bij de financiële administratie en je maakt mensen wegwijs in onze gemeente.
Vooral de eerste 6 weken ben je intensief met de statushouder
bezig, daarna zul je op maat (1 of 2 keer per week) ondersteuning bieden gedurende een half tot anderhalf jaar. Zo gauw
mensen zelfstandig verder kunnen, neem je afscheid.
Je staat er niet allen voor. Je word ondersteund door de coördinator maatschappelijke begeleiding van Welzijn Vught. Samen
met de gemeente Vught creëren we een netwerk om de statushouder heen. Het is ook mogelijk om in duo’s te werken.
Het spreekt vanzelf dat je kennis hebt en handig bent in het
regelen van de basisvoorzieningen. Het is handig als je Engels
spreekt. We maken ook gebruik van (vrijwillige) tolken.
Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd? Meld je aan via
info@welzijnvught.nl
Welzijn Vught
Heuvel 2
5261 EE Vught
 073-6565350
www.welzijnvught.nl
info@welzijnvught.nl
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GOLFCLINIC
VUGHT

VOOR ONZE LEDEN OP DE

GOLFCLUB

TE

Op zaterdag 25 september, in de middag wordt er voor onze
leden een golfclinic gegeven op de Golfclub aan de Bus 2 te
Vught.
Het is een 3 uur durende clinic, waarin u de basisregels en basisvaardigheden van het golfen leert en ook daadwerkelijk holes
gaat spelen.
Je wordt in groepjes van 10 personen begeleid door een golfprofessional.
De kosten bedragen € 40,- p.p. incl. materiaal en drivingrange
met koffie en lekkernij bij ontvangst.
Het enige wat je nodig hebt is schoenen met een vlakke zool en
sportief zittende kleding.
Er is een beperkt aantal plaatsen: max. 30 personen!!
Dus meld u snel aan, vóór 19 augustus bij Gerda van Vianen via
mail: gerda@vvianen.nl of telefonisch op nr.  06 2913 7987.
Voor meer info zie: www.golfclubvught.nl
Activiteitencommissie
Gerda van Vianen
en Lucie van de Pas
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CURSUSSEN IN HET NAJAAR IN HET HELVOIRTHUIS
Evenals andere jaren zijn er in het HelvoirThuis weer cursussen
en workshops te volgen. Er is een divers aanbod:
Fotografie basiscursus, welke start op 28 september.
Cursus kennismaken met tekenen en schilderen, start op 30
september.
Workshop bloemschikken op 18 oktober.
Workshop natuurfotografie op 19 oktober.
Workshop vilten op 12 november.
Workshop bloemschikken (kerstworkshop) op 21 december.
Deze cursussen en workshops worden uitgevoerd in samenwerking met ABZ uit Vught.
Benieuwd geworden naar de inhoud, dan kunt U dit vinden op
www.helvoirthuis.nl bij het kopje cursussen. Ook kunt U kijken
naar www.abzvught.nl bij het kopje Cursussen / Creatieve cursussen. Het zal U misschien dan opvallen dat er ook in het voorjaar het een en ander in het HelvoirThuis georganiseerd wordt.
Deze informatie wordt in december ook via de site van het HelvoirThuis geplaatst.
Inschrijving vindt plaats via de site van ABZ.
Veel plezier met het maken van een keuze!
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NIEUWS VAN DE FILMCLUB 55+
HERVATTEN FILMVOORSTELLINGEN IN HELVOIRTHUIS
Door het steeds meer afnemende aantal
Corona-besmettingen van een paar weken
geleden was onze verwachting, dat we aan
het begin van komende herfst eindelijk
weer zouden kunnen starten met filmvoorstellingen in HelvoirThuis. Op de 'gewone'
manier: zonder mondkapjes, geen strikte
anderhalve meter tussen de zitplaatsen. Maar de om zich heen
grijpende delta-variant maakt alles weer onzeker. Zoals we al
eerder melden is het niet haalbaar om met inachtneming van de
anderhalvemeternorm een rendabele filmvoorstelling in HelvoirThuis te organiseren. Dus we kunnen alleen maar hopen dat
de huidige forse opleving van het virus van tijdelijke aard is en
dat we in het najaar weer gewoon film kunnen draaien. Wij, als
filmclub 55+, gaan in ieder geval door en zorgen er voor dat er
weer een aantrekkelijk filmprogramma op de rol komt te staan.
En U kunt zich wellicht nog herinneren dat we besloten hebben
om de filmvoorstellingen te verhuizen naar de vrijdagavond.
Film-dvd’s te leen in HelvoirThuis
Omdat we afgelopen najaar geen films konden vertonen en omdat we dat gemis enigszins wilden compenseren hebben we een
aantal aantrekkelijke speelfilm-dvd’s verzameld. Sinds enige tijd
kunt U die in de boekenkast in HelvoirThuis (die is inmiddels
verplaatst naar een plek vlak bij de hoofdingang van HelvoirThuis, tegenover de trap naar de eerste verdieping) vinden:
spannende films, filmhuisfilms, romantische films, humoristisch
films, kinderfilms zoals (een greep uit 80 films) een aantal Harry
Potter-films, 'Gooische Vrouwen', 'Notting Hill', 'Cria Cuervos',
'Volver', 'The Firm', 'Das Leben der Anderen'.
Beslist de moeite waard om eens te komen snuffelen, in het
aanbod een keuze te maken en rustig thuis te kijken.
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Als U een dvd mee naar huis neemt vragen U om het nummer
en/of de titel van de dvd aan te tekenen op een kaart met Uw
naam in de kaartenbak, die U kunt vinden in de kist naar de
boekenkast. En om de dvd na verloop van een redelijke tijd weer
terug te brengen, zodat een ander ook kan genieten.
Naar de film in de Guldenberg
Het zal u niet ontgaan zijn: sinds enige tijd worden in de Guldenberg films vertoond. Onder de naam 'Club Acapella' zijn films
te zien die op dit moment ook in de 'normale' bioscopen draaien,
zoals Verkadefabriek of Kinepolis in Den Bosch. Op dit moment
van schrijven wordt o.a. 'De slag om de Schelde', 'The Mauritanian', 'Fast and Furious9' en 'Tina' vertoond.
In de oude kapel van de Guldenberg is een bioscoopzaal ingericht die afwijkt van wat je normaal in een bioscoop aantreft:
een aantal 2-zits-chesterfieldbanken, met een klein tafeltje ervoor met een lampje, waarmee je, ook tijdens de voorstelling,
een drankje kunt bestellen. De wanden zijn versierd met snuisterijen, zoals lichtreclames, posters, muziekinstrumenten. De
zaal heeft een flink formaat filmdoek. U betaalt voor een voorstelling iets minder dan in de bioscoop: €10,-.
Om er een compleet avondje uit van te maken kunt u voor de
film dineren in het gezellige restaurant van de Guldenberg. Als
leden van filmclub 55+ en als filmliefhebbers zijn we blij met de
mogelijkheid om vlak bij huis – je kunt bij wijze van spreken
met de fiets naar de film – naar de nieuwste films te gaan kijken.
En de mogelijkheid dat uit te breiden tot een echt avondje uit
met een combinatie-aanbod dineren en film.
Namens Filmclub 55+,
Chrit van Enckevort

17

'VEILIG' SLOTJE IN CHROME VERDWIJNT
Google overweegt om het slotje weg te halen in
de URL-balk van beveiligde websiteverbindingen.
Uit eigen onderzoek blijkt namelijk dat 89% van
de gebruikers het icoontje niet snapt. Het bedrijf
lanceert bovendien binnenkort een 'https-first' modus.
Google Chrome, verreweg de meest gebruikte webbrowser ter
wereld, wil af van het hangslotje vooraan in de url-balk van zijn
zoekmachine. In een onderzoek onder duizenden gebruikers is
het bedrijf namelijk gebleken dat dit icoon verwarrend is en
daardoor meer kwaad dan goed doet. De meeste mensen denken namelijk dat het slotje betekent dat een website betrouwbaar is, terwijl het in feite alleen betekent dat de verbinding met
die website vertrouwd is. Volgens een Google-blog wist slechts
11% van de ondervraagden het icoon juist te duiden: dat de
verbinding via het beveiligde https-protocol verloopt.
In Chrome-versie 93 dat in augustus het licht ziet, wil Google
experimenteren met een nieuw icoon: een omlaag wijzend pijtje
voorafgaand aan het webadres. Wie daarop klikt, ziet in een uitklapmenu dat de verbinding veilig is. Het bedrijf hoopt dat dit
gebruikers bewuster zal maken van hoe zij veilig kunnen internetten.
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ZIGGO STOPT MET ANALOGE RADIO, WAT NU?
In 2021 beëindigt Ziggo stap voor stap analoge radio. Dit afbouwen gebeurt per regio. Klanten krijgen hier uiterlijk 5 weken van
tevoren bericht over. Grote kans dat u al digitaal naar de radio
luistert, want volgens Ziggo gaat het om een kleine groep mensen die nog analoog naar de radio luistert.
Digitale radio heeft een aantal voordelen.
Het aanbod aan zenders is groter dan bij analoge radio en ook
is het geluid helderder. Ziggo stopt met analoge radio zodat de
bandbreedte gebruikt kan worden voor andere zaken, zoals
sneller internet.
Controleren of u nog analoog luistert
Ziggo heeft op de eigen website een pagina opgetuigd om te
helpen bij het overstappen naar digitale radio: Luister digitaal
naar het beste signaal. Daar is te lezen hoe u kunt controleren
of u nog analoge radio ontvangt. Dat gaat als volgt:



Controleer of uw radio, naast de stroomkabel, nog een andere kabel heeft die naar de wandcontactdoos ingaat.
Is dit het geval? Ga dan naar radiofrequentie 98.8. Hoort u
daar een boodschap? Zo ja, dan heeft u nog analoge radio.
Hoort u niets, dan is uw regio pas later aan de beurt voor
de overstap naar digitaal.

Manieren om digitaal te luisteren
Er zijn verschillende manieren om radio te luisteren zonder analoog signaal:


Via de televisie. Wie digitale televisie heeft, kan ook op tv
naar de radio luisteren. Hoe dat werkt, is afhankelijk van de
aangesloten mediabox. Met het stappenplan van Ziggo leest
u hoe dat gaat. Dit is een kosteloze optie. Wel vraagt het
wat handigheid met instellen.
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Met een FM-antenne. Ziggo-klanten kunnen een gratis antennekabel bestellen. Het signaal ontvangt gaat via de ether
oftewel door de lucht. Een makkelijke en kosteloze optie,
maar de kwaliteit van het signaal is niet in iedere regio even
goed.
Met een digitale radio-ontvanger. Wie met de antenne
slechte ontvangst heeft, kan bij Ziggo ook een digitale ontvanger bestellen. Deze kost 50 euro. Het apparaat wordt
verbonden met de huidige stereoset. Het is een duurdere
optie, maar wel met goede ontvangst.
Een nieuwe digitale radio kopen. Bent u misschien toch toe
aan een nieuwe radio? Via elektronicazaken en webshops
zijn tal van modellen te koop.
Via Internet. Online zijn tienduizenden zenders van over de
hele wereld te vinden, waaronder bekende zenders als Radio 1 tot en met Radio 6, BNR, Radio 10 Q-Music of de regionale radiozenders. Deze kunt u gewoon beluisteren via
de browser van de computer, tablet of smartphone. Een
leuk en erg uitgebreid overzicht is te vinden bij Radio Garden.

EEN TUIN IN DE AVOND
Er gebeuren dingen hier en ik ben de enige
die weet welke
ik zal ze noemen en ook zeggen waarom
er
er
er
er

staat een oude tuinbank onder de appelboom
ligt een oude voetbal in het gras
komen oude geluiden uit het huis
is oud licht in de lucht

dit gebeurt hier: een tuin in de avond
en wat je niet hoort en niet ziet – de plekken
waar we kuilen groeven en
die huilend dichtgooiden
ik vertel dit omdat ik niet alleen wil zijn
voordat ik het ben
Rutger Kopland
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DE KUS IS PASSÉ
Het is vandaag 6 juli, oftewel Wereldkusdag. Een internationaal
gevierde feestdag die in Engeland zou zijn ontstaan, volgens
Wikipedia. Gaan we elkaar weer allemaal kussen bij een begroeting, nu de maatregelen versoepelen? Nee, zo blijkt uit een peiling.
De standaard begroeting met een hand en een kus is duidelijk
uit de gratie, zo blijkt uit de peiling onder 3400 bezoekers van
plusonline. Slechts 28% van de bezoekers zegt ja op de stelling
'Ik wil iedereen weer begroeten met een hand of een kus'.
Een elleboog, een boks of een buiging. Er zijn allemaal nieuwe
begroetingen in zwang gekomen, nadat we 1,5 meter afstand
moesten houden om besmetting tegen te gaan. Nu de besmettingscijfers dalen en de maatregelen versoepelen, blijft de
nieuwe begroeting bestaan. Het einde van een tijdperk, of is dit
tijdelijke corona-voorzichtigheid?
Geen smoesjes meer
Veel mensen geven in de toelichting aan dat ze al langer uitgekeken waren op de drie zoenen van kennissen. Ze veinsden zelfs
een verkoudheid, om er maar niet aan te hoeven. Of ze profiteerden van een allergie die hen standaard een loopneus bezorgden. 'Doordat ik stuifmeel, groente- en fruit allergieën heb
en het hele jaar door 'verkouden' ben kon ik straffeloos zeggen
dat ik verkouden was en nu ben ik blij dat altijd gezegd te hebben', schrijft Marieke van Nis.
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Door de coronamaatregelen waren er even geen smoesjes meer
nodig. Niemand mocht elkaar kussen buiten de 'bubbel' van
huisgenoten. De voordelen voelen veel lezers aan den lijve. 'Hoe
heerlijk is het dat ik al meer dan een jaar niet verkouden ben
geweest!', reageert lezer Ria.
Amerikaanse hug of Thaise hoofdknik
Maar hoe begroet je elkaar dan, buiten je bubbel van naaste
familieleden en vrienden? Hoe druk je gastvrijheid uit, zakelijk
vertrouwen of gewoon vriendelijkheid? Agnes schrijft: 'Een hand
is voor kennissen genoeg, een knuffel voor mensen die dichterbij je staan veel fijner.'
De Amerikaanse 'hug' blijkt een nieuwe trend. Een knuffel met
een lichte distantie, waarbij niet gekust wordt. 'Die drie zoenen
dat hoeft voor mij niet meer, maar een knuffel wel, daar raak je
echt niet door besmet'. De andere trend is het hoofdknikje dat
is overgewaaid uit het Oosten. 'Onbekenden groet ik op z'n
Thais, met gesloten handen en een knik.'

23

TUINGEDACHTEN
Vorige editie van deze gedachten heb ik een raadseltje opengelaten, namelijk het opmerkelijke verschil tussen het opstaan van
een koe en een paard. Er was geen prijs aan verbonden helaas.
De uitkomst van het raadseltje is als volgt. Een paard strekt
eerst de voorpoten (sorry benen) en hijst dan het achterwerk
omhoog. Een koe strekt eerst de achterbenen (sorry poten) en
takelt vervolgens de voorplecht omhoog. Waarom heeft een
paard benen? Dat zal wel stammen uit de tijd dat er veel paard
gereden werd en dat beest een trouwe metgezel was. Hoe zit
dat nu met honden? Sommige mensen zijn daar zo gek mee dat
het woord benen nog te plat is. Wie vindt een nieuw woord uit?
Nog even iets over De Nederlandse (war)taal.
Paardrijden, ik rij paard. Afgelopen periode mocht / moest ik
mantelzorgen. Zorgde ik mantel? Na inspanning ga je ontspannen. Je spant je in. Je spant je ont? Nederlandse taal moeilijk?
Allemaal bewijzen dat het een wartaal is.
Jan van Bohemen.

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Min acht
Middel tegen diarree
Naast bed nr. zeven
Inenten in de bil
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achteraf
antiloop
bedacht
continenten

KNOFLOOKBOTER-ZALM UIT DE OVEN
Ingrediënten:
4 zalmfilets
115 gr boter, gesmolten
3 tenen knoflook, geperst
halve citroen, geperst
zout en peper naar smaak
900 gr broccoli roosjes
olijfolie
30 gr geraspte kaas
rucola, ter garnering
Bereiding:
Meng de gesmolten boter samen met de knoflook, citroensap en
zout & peper in een kom.
Leg de zalmfilets op een ingevette bakplaat en verdeel de knoflookboter gelijkmatig over de zalmfilets.
Verdeel de broccoli over de bakplaat, besprenkel met olijfolie en
breng op smaak met zout & peper en Parmezaanse kaas.
Bak het gerecht in een voorverwarmde oven circa 18 minuten
op 190o C.
Garneer als laatste het gerecht met wat rucola.
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ZO GEZOND IS WATERMELOEN
Tegenwoordig kun je watermeloenen
bijna het hele jaar door kopen, maar het
lekkerst blijven ze natuurlijk in de zomer. Wist je dat de meloen familie is
van de komkommer? Meloen is eigenlijk
geen fruit, maar een groente. Watermeloenen zijn niet alleen heel lekker, maar ook erg gezond.
De watermeloen doet zijn naam eer aan: hij bestaat namelijk
voor 95 procent uit water! Een goede dorstlesser dus in de zomer. Watermeloenen zijn ook rijk aan ijzer, kalium en vitamine
C.
Bloeddrukverlagend effect
Mensen die een hoge bloeddruk hebben, doen er dan ook goed
aan om watermeloenen te eten. Kalium heeft namelijk een
bloeddrukverlagend effect. En dat niet alleen...
Watermeloen kan namelijk ook hetzelfde effect hebben als viagra. Dit dankzij de aminozuren citrulline en arginine, die de productie van stikstofmonoxide bevorderen, een verbinding die de
bloedvaten in het lichaam ontspant. Viagra werkt op dezelfde
manier.
Bètacaroteen
Naast ijzer, kalium en vitamine C zit er in watermeloen ook lycopeen en bètacaroteen. Bètacaroteen (provitamine A) is een
antioxidant: het beschermt de cellen in het lichaam tegen vrije
radicalen en helpt de huid ook om cellen die beschadigd zijn
door de zon te herstellen. Bètacaroteen wordt in het lichaam
omgezet in vitamine A, dat zorgt voor een gezonde opbouw van
de huid en ook nog goed is voor je haar en je ogen.
Bron: PlusOnline
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HET VERHAAL VAN DE EZEL EN DE TIJGER
De ezel zei tegen de tijger: "Het gras is blauw". De
tijger antwoordde: "Nee, het gras is groen".
De discussie werd verhit en de twee besloten de
kwestie voor te leggen aan een mediator en om
dat te doen benaderden ze de leeuw, koning van
de jungle.
Voordat hij de open plek in het bos bereikte waar de leeuw op
zijn troon zat, begon de ezel te schreeuwen: "Uwe Hoogheid, is
het waar dat gras blauw is?".
De leeuw antwoordde: "Dat is waar, het gras is blauw".
De ezel rende naar voren en vervolgde: "De tijger is het niet
met me eens en spreekt me tegen en irriteert me, straf hem
alstublieft". De koning verklaarde toen: "De tijger wordt gestraft
met 5 jaar stilte". De ezel sprong van vreugde en vervolgde zijn
weg, tevreden en herhalend: "Het gras is blauw"...
De tijger accepteerde zijn straf, maar hij vroeg de leeuw: "Majesteit, waarom heeft u me gestraft, het gras is tenslotte
groen?" De leeuw antwoordde: "In feite is het gras groen". De
tijger vroeg: "Waarom straf je me dan?" De leeuw antwoordde:
"Dat heeft niets te maken met de vraag of het gras blauw of
groen is. De straf is omdat het niet mogelijk is voor een dapper,
intelligent wezen als jij om tijd te verspillen aan ruzie met een
ezel, en bovendien om mij met die vraag te komen lastigvallen".
De ergste tijdverspilling is ruzie maken met de dwaas en fanaticus die niets om waarheid of realiteit geeft, maar alleen om de
overwinning van hun overtuigingen en illusies. Verspil nooit tijd
aan discussies die geen zin hebben... Er zijn mensen die ondanks al het bewijsmateriaal dat aan hen wordt gepresenteerd
niet het vermogen hebben om het te begrijpen, en anderen die
verblind zijn door ego, haat en wrok, en het enige dat ze willen
is gelijk hebben, zelfs als ze dat niet hebben. Als onwetendheid
schreeuwt, houdt intelligentie op. Uw vrede en rust zijn meer
waard.
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WAT IS HET BESTE TIJDSTIP OM FRUIT TE ETEN?
Fruit levert weinig calorieën en veel voedingsstoffen
Het advies is om dagelijks twee porties fruit per dag te eten. Uit
cijfers blijkt dat de gemiddelde Nederlander dit niet haalt per
dag. Vaak wordt er gezegd dat je dat het beste bij het ontbijt
kunt doen. Maar daar zijn (nog) geen wetenschappelijke bewijzen voor. Er wordt wel steeds meer onderzoek naar gedaan,
maar er zijn te weinig studieresultaten om al conclusies te kunnen trekken.
Goed voor je gezondheid
Wat in ieder geval een voordeel is van fruit bij het ontbijt is dat
je dan meteen al één portie fruit hebt gegeten. Handig om toch
die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te halen. Hou je niet van
fruit bij het ontbijt? Dan is het natuurlijk altijd beter om fruit op
andere momenten te nuttigen dan helemaal of te weinig fruit te
eten. Het is namelijk goed voor je gezondheid en levert weinig
calorieën en veel voedingstoffen.
Niet overdrijven
Het is echter ook weer niet zo dat je fruit onbeperkt kan eten.
Het is een goede keus bij zoete trek - in plaats van een stuk
chocola of een koekje - maar denk niet dat je de hele dag fruit
als tussendoortje kan eten. Sowieso kun je beter niet te veel
eetmomenten hebben op een dag en je spijsvertering wat 'rust'
geven. Stel je eet drie maaltijden per dag en drie tussendoortjes, dan is je lichaam de hele dag bezig met de spijsvertering
en de kans groter dat je in gewicht aan zult komen.
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E-MAIL ONZICHTBAAR NAAR MEERDERE ONTVANGERS STUREN
Stuur een e-mail naar meerdere personen in 'BCC'. Zo zijn de
e-mailadressen voor de ontvangers niet zichtbaar.

Onzichtbare ontvangers
Een e-mail naar meerdere mensen tegelijkertijd sturen kan. Als u alle e-mailadressen in het invulveld 'Aan' zet, kunnen alle ontvangers de e-mailadressen
bekijken. Ze weten dan dus aan wie de
mail nog meer is gericht. Soms wilt u dat
niet. Zet de ontvangers dan in 'BCC'. Dat
is een Engelse afkorting voor 'Blind Carbon Copy': een blinde
kopie. Elke ontvanger ziet dan alleen dat de mail aan hem of
haar is gericht.
Mogelijkheden
Voor het invullen van e-mailadressen bestaan drie mogelijke invulvelden: Aan, CC en BCC.

Vul bij 'Aan' de e-mailadressen in van alle personen aan wie
de e-mail is gericht. Deze e-mailadressen zijn voor alle ontvangers zichtbaar.

Zet bij 'CC' de e-mailadressen van personen die de e-mail
wel ontvangen, maar aan wie de mail niet persoonlijk is gericht. Ook hier zijn de e-mailadressen voor alle ontvangers
zichtbaar.

Vul bij 'BCC' de e-mailadressen in die niet zichtbaar mogen
zijn voor de andere ontvangers van de mail.

De meeste e-mailprogramma's tonen de invulvelden voor
'CC' en 'BCC' niet direct. Hieronder leggen we voor de meest
gebruikte e-mailprogramma's uit hoe u de invulvelden
zichtbaar maakt en gebruikt.
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BCC in Office Outlook

Open het e-mailprogramma Office Outlook.

Klik op Nieuwe e-mail.

Het venster voor een nieuwe e-mail opent. Klik op het tabblad Opties.

Klik op BCC. Ziet u dat niet staan? Klik dan eerst op het
pictogram van drie puntjes.

Vul de e-mailadressen achter 'CC' en/of 'BCC' in en zet tussen de e-mailadressen een puntkomma om ze te scheiden.

Typ net als bij andere e-mails een onderwerp en bericht.

Klik op Verzenden om de e-mail te versturen.
BCC in Gmail

Ga naar www.gmail.com en log in.

Klik op Opstellen.

Het venster voor een nieuwe e-mail opent. Achter 'Aan'
staan 'CC' en 'BCC'. Klik op de gewenste optie.

Vul de e-mailadressen in en zet tussen de e-mailadressen
een puntkomma om ze te scheiden.

Typ net als bij andere e-mails een onderwerp en bericht.

Klik op Verzenden om de e-mail te versturen.
BCC bij Outlook.com

Log in bij de webmaildienst Outlook.com via de browser.

Klik op Nieuw bericht.

In het rechterdeel van het venster staan 'CC' en 'BCC' achter 'Aan'. Klik op de gewenste optie.

Vul de e-mailadressen in en zet tussen de e-mailadressen
een puntkomma om ze te scheiden.

Typ net als bij andere e-mails een onderwerp en bericht.

Klik op Verzenden om de e-mail te versturen.
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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
Riet Scheij
Jan van Zon
Nico Hes

64
60
64
64
06

33 91
79 21
13 87
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

