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VOORWOORD
En toch…. maken we het gezellig
Wat leven we toch in een mooi land met
mooie tradities. Kijk eens naar de decembermaand: hoewel je de wind door de bomen hoort waaien, zie je ook de maan
door de bomen schijnen. Er wordt in een
of andere hoek met wat lekkers gesmeten
en zachtjes trappelen de paardenvoetjes.
Wat heerlijk toch. In veel huizen komt de goedheiligman wat
vreugde brengen. En als de stoomboot dan weer huiswaarts
keert, dan wordt het tijd om op zoek te gaan naar een mooie
kerstboom. Altijd een moeilijke opdracht: niet te klein, niet te
groot, niet te kaal, niet te vol…..
Maar staat die boom eenmaal in vol ornaat in huis te pronken,
dan komt daar weer een andere gezelligheid: samen knus onder
de lampjes, ballen en een piek en een extra kaarsje op tafel. Bij
elkaar op bezoek, extra aandacht voor het eten.
En dan ook nog op de valreep in december een lekkere oliebol
of appelbeignet. Oh ja, en de kerststol niet te vergeten…. En dan
wensen we elkaar weer een heel mooi nieuw jaar toe.
Was het maar elke maand een beetje december. En laat je niet
van de wijs brengen door een paar raddraaiers in een paar grote
steden. Als daar 20.000 mensen op de been zijn om rellen te
schoppen, dan betekent het dat 17.980.000 mensen daar niet
aan mee doen.
We maken het toch gewoon weer gezellig??
Veel leesplezier,
Huub Poels
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
Maandag:
Line-dance
Biljartcompetitie
Dinsdag:
Hobbyen &
Glas-in-lood
Vrij kaarten &
Biljarten
Vrij biljarten
Woensdag:
Bewegen Moet 1
Bewegen Moet 2
Gymnastiek
Driebanden
Donderdag:
Naaiklusjes &
Breien
Wandelen
(vier kernen)
Vrij kaarten &
Biljarten
Vrijdag:
Vrij biljarten
Vrij bridgen
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11.00u.–12.00u.
13.00u.–17.00u.

Van Goghzaal
Huiskamer

09.00u.–11.30u.

Huiskamer

13.00u.–17.00u.
19.00u.–21.00u.

Huiskamer
Huiskamer

09.00u.–09.45u.
09.45u.–10.30u.
10.45u.–11.30u.
19.00u.–21.00u.

Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Huiskamer

09.00u.–12.00u. Huiskamer
10.00u.
(zie maandelijkse activiteiten)
13.00u.–17.00u.

Huiskamer

09.00u.–12.00u.
13.30u.

Huiskamer
Van Goghzaal

WEET JE DAT













Er helaas weer een aantal bijeenkomsten afgelast moeten worden?
Er in menig agenda dus weer strepen gezet moeten worden?
Meteen na het bekend worden van de 'avond lockdown'
ook aangekondigde activiteiten in dit december nummer
alsnog verwijderd zijn?
Daarvoor in de plaats ruimte gemaakt is voor 'Wat te
doen als je alleen bent'?
We ook graag verwijzen naar de rubriek 'Corona' op de
website?
Beiden in ieder geval ideeën leveren om de komende tijd
wél te (kunnen) doen?
Er vervolgens nog een andere 'plus' te melden valt?
Dit de prachtige opbrengst van € 573,25 van Rabo clubsupport betreft?
Onze vereniging daarmee, dankzij alle stemmers, materialen gaat aanschaffen?
De redactie je, ondanks alle beperkingen, toch van harte
gezellige en gezegende Kerstdagen toewenst?
Ook voor ons allen mag gelden dat 'de duisternis' niet
het laatste woord heeft, maar 'het licht' overwint!?
Juist nu een telefoontje of kaartje veel goeds kan doen?
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HELAAS WEER GEEN KERSTVIERING DIT JAAR
Helaas moeten wij u tot onze spijt
opnieuw vertellen dat de kerstviering van onze vereniging dit jaar
niet door kan gaan.
Opnieuw is corona de spelbreker.
Er zijn op het ogenblik, zoals u ongetwijfeld weet, weer erg veel besmettingen.
We waren vol in voorbereiding om er een gezellig feest van te
maken met lekker eten en gezellig en vrolijk entertainment.
We betreuren het ten zeerste, maar durven het niet aan om met
zo’n 100 mensen in een ruimte bij elkaar te komen.
Ondanks dat wensen wij u allen hele fijne kerstdagen, een goed
uiteinde en alle goeds voor 2022.
En vooral: BLIJF GEZOND.
Namens het Bestuur Vereniging 55+
Lucie van de Pas

3 KRASJES OP JE ARM
In de jaren '60
Langzaam schuifelden
we samen met je klasgenootjes in een lange
rij voor een krasje, drie
krasjes die naast elkaar
op je arm werden gezet
met een soort kroontjespen. Een week later
kwamen de verpleegsters terug om te kijken of er geen bultjes
waren ontstaan die zouden wijzen op Tuberculose.
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DANK!
De Rabo Club Support-actie heeft dit jaar voor Vereniging 55+
een bedrag van € 573,25 opgebracht! Het bestuur bedankt alle
leden, die op onze vereniging hebben gestemd, voor dit mooie
bedrag. Het geld zal worden besteed aan de aankoop van materialen ten behoeve van de verschillende activiteiten.

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Vergezeld door een enkeling
Succes van een single op een feest
Minder jong familielid

meteen
vangbal
ouder
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WE HEBBEN GENOTEN VAN EEN LEKKERE GOED VERZORGDE
LUNCH BIJ 'DE OUDE HERBERG' IN CROMVOIRT, ZEKER
VOOR HERHALING VATBAAR
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CURSUSSEN VOORJAAR 2022 IN HET HELVOIRTHUIS
Evenals andere jaren zijn er in het HelvoirThuis weer cursussen
en workshops te volgen. Er is een divers aanbod:







Cursus kennismaken met tekenen en schilderen,
start op 13 januari.
Workshop fotograferen met je smartphone
start op 1 februari.
Workshop bloemschikken (Winterstuk)
start op 7 februari.
Workshop vilten
start op 18 februari.
Workshop natuurfotografie
start op 12 april.
Workshop bloemschikken (Paasstuk)
start op 12 april.

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.
Inschrijving vindt plaats via de site van ABZ.
Veel plezier met het maken van een keuze!
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ALS IK VRIJKOM
Als ik vrijkom
ga ik iemand vragen
mij aan te raken
heel voorzichtig graag
en langzaam
raak me aan
ik wil
weer leren
hoe het leven voelt.
ik wil geen vuisten en handen
ik wil
weer aangeraakt worden
en aanraken
ik wil mij weer levend
voelen
als ik vrijkom…….
wil ik zeggen
hier ben ik
raak me asjeblieft aan.

Hugh Lewin (1937)
De schrijver zat onder het apartheidsbewind zeven jaar gevangen in Zuid-Afrika.
Van 1995-1998 was hij lid van de officiële Waarheidscommissie.
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BLOEMSCHIKKEN WORKSHOP: KERSTSTUK IN SCHAAL
Een eenvoudige ondergrond gevuld met steekschuim als basis
voor je kerststuk. Het gaat tenslotte om wat voor moois je er in
maakt. Klassiek en heerlijk geurend kerstgroen een mooie
kerstbal of ander ornament, lichtjes, asparagus, vleugje sneeuw
en eventueel wat glitter. Door met deze mooie basis materialen
juist de hoogte of de breedte in te werken, ingetogen of
uitbundig, geef je je eigen persoonlijke touch aan het stuk.
Docent:
Start:
Dag en tijd:
Locatie:
Prijs:

Marij van Dijck
21 december 2021
dinsdag 13.30 – 15.30 uur
HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt
€ 22,50

Inschrijven via www.abzvught.nl onder de kop Cursussen/
Creatieve cursussen.
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SENIORENGYMNASTIEK IN HELVOIRTHUIS,
OOK GOED VOOR U!
Blijven bewegen is voor senioren heel belangrijk! Seniorengym
zorgt ervoor dat het lichaam vitaal en gezond blijft. En dat U
minder last krijgt van diverse kwaaltjes.
GYMNASTIEK VOOR SENIOREN:
In de gymzaal van het HelvoirThuis worden de gymnastieklessen verzorgd op woensdagochtend van 09.45 - 10.45 uur.
De lessen wordt gestart met een basis warming-up met allerlei
oefeningen in de zaal zodat de spieren wat loskomen. Daarna
afwisselende oefeningen op de mat voor het gehele lichaam –
armen – benen – heupen – buik – schouders – rug. Daarnaast
komen er balans- en coördinatieoefeningen voorbij die voor u
als senior ook heel belangrijk zijn en tevens worden de bekkenbodemspieren getraind. Deze oefeningen kunnen zowel zittend
als staand gedaan worden en zijn afhankelijk van uw eigen fitheid.
Voor diegenen die minder mobiel zijn organiseren we stoelgymnastiek. Dit is een vorm van gymnastiek op en rondom een stoel
zodat ieder op zijn of haar niveau de oefeningen kan meedoen.
De stoelgymnastiek wordt ook elke woensdag in het HelvoirThuis verzorgd van 10.45 uur tot 11.45 uur.
Na 45 minuten gymnastiekoefeningen gaan we met z’n allen gezellig een kopje koffie- of thee drinken dus worden de sociale
contacten ook nog geactiveerd en dat vinden wij ook heel belangrijk.
Heeft u interesse om hieraan mee te doen neem dan contact op
met de sportdocente Lia Hulsen die bereikbaar is op telefoonnummer  06-40573625 of per e-mail: lia.hulsen@planet.nl
Indien gewenst kunt u een keer meedoen zonder verdere verplichtingen. De kosten vallen reuze mee en zijn € 45,- per half
jaar.
Lia Hulsen Sportdocente
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TUINGEDACHTEN
Ver voor mijn tijd was het boerenbedrijf van mijn opa in tweeën
gedeeld. Mijn vader kwam op de oorspronkelijke boerderij te
wonen en zijn oudere broer, mijn oom dus, bouwde een nieuwe
boerderij op honderd meter afstand. Niet alleen het land werd
verdeeld onder de zonen, ook de (bestuurs)functies van mijn
opa werden onder die twee zoons verdeeld. Zo werd mijn oom
kerkmeester, zoals een lid van het parochiebestuur toen genoemd werd. Maar zo'n boerenkerkmeester had een bijzondere
taak. Voor de inkomsten van de kerk lieten de katholieke boeren
enkele schapen grazen op hun weiden. De schapen kwamen als
lam en gingen als schaap weer weg en de meerwaarde ging naar
de kerk. Op vrijdag was de veemarkt in Leiden en daar werden
op het eind van het voorjaar de nodige lammeren aangeschaft
en op zaterdag verdeeld onder de veeboeren die aan deze actie
mee wilden doen. Hier twee, daar een en daar drie enzovoort.
De lammeren kwamen recht van de moederschapen en moesten
een nacht bij elkaar wachten tot de uitdeel-actie op zaterdag
kon plaatsvinden. Mijn oom had niet zo'n geschikt, goed afgerasterd weilandje om de lammeren te laten overnachten, mijn
vader wel, dus verbleven ze die nacht bij ons. Ik hoor nog steeds
het geblaat van die tientallen lammeren, de hele nacht door. Ze
kwamen immers recht van de moeders!
Jan van Bohemen.
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CHAOS, column door Caterine Keyl
Er komen steeds meer zorgen om mij heen.
Over de toeslagenaffaire, de organisatorische bende bij politie
en zorg, de politiek. Na veel wijn vonden mijn vrienden en ik
voor de politiek een oplossing: zolang er geen kabinet is, geen
salaris uitbetalen. Moet je zien hoe snel het gaat.
Vrienden van mij die zich principieel niet laten vaccineren, zien
het maatschappelijke net rondom hen strakker worden en voelen zich nu al sociaal geïsoleerd.
Ik word er een beetje down van, want ik schrijf weliswaar wekelijks dit stukje, maar ik heb ook geen enkele macht om het
allemaal te veranderen. En duidelijk is dat we met z’n allen heel
erg aan verandering toe zijn.
En dan gebeurt er iets, waarvan ik dan denk dat het blijkbaar
zo moet zijn.
Adjiedj Bakas, de bekende trendwatcher die ik al
jaren ken, nodigt mij uit op de koffie.
Ik heb hem allang niet gezien, hij is ernstig ziek
geweest. De helft van z’n lichaam is verlamd.
Stralend heet hij me welkom.
Ik vertel hem over de zorgen van de mensen om
mij heen.
"Nou, dat is precies waar mijn nieuwe boek over gaat," zegt hij
glimlachend.
"We zitten in een tijd van chaos, maar je moet bedenken: als je
naar de geschiedenis kijkt, is er uit chaos altijd iets moois voortgekomen. Dit duurt nog tot 2024/25 en dan komt de verandering."
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Zijn boek 'The Age of chaos', nu alleen nog in het Engels, maar
vanaf december ook in het Nederlands, geeft mooie inzichten.
Hij zegt dat we niet meer in een democratie leven, maar in een
emocratie.
"Gevoel speelt een steeds belangrijkere rol, zowel in als tussen
landen. Op dit moment woedt de Emotionele Revolutie, waarin
emoties belangrijker zijn dan belangrijke regels; en gevoel belangrijker is dan redelijkheid."
Cijfers maken duidelijk dat de wereld met een enorme omwenteling bezig is: ik ben nog geboren in een tijd dat een gezin
normaal was en alleenstaand bijzonder. In deze tijd komen er
ruim 1% alleenstaanden per jaar bij.
Veranderingen leiden tot onzekerheid. Tegelijkertijd woedt Digitalisering 4.0, een nieuwe digitale revolutie met de uitrol van 5G
en straks 6G internet, waardoor zelfs een chirurg van huis uit
patiënten op afstand zal kunnen opereren met een operatierobot. Over 10 jaar wonen er meer robots dan mensen in ons land.
Wij kunnen dan in een driedaagse werkweek evenveel productiviteit halen als in de huidige 5-daagse werkweek. We krijgen
meer vrije tijd. De chaos van nu is de opmaat naar de Nieuwe
Renaissance.’
En ineens veranderen mijn zorgen in optimisme: mooi dat ik
deel mag zijn van een wereld in totale verandering.
www.catherine.nl

14

HEB JE HET SNELLER KOUD
ALS JE OUDER WORDT?
Heb jij het vaak koud? Er zijn meerdere factoren die invloed
hebben op hoe koud of warm je het hebt, zoals geslacht, leeftijd,
lengte en afkomst. Zodra je ouder wordt, kun je het dus inderdaad sneller koud hebben. Dat komt doordat de bloedvaten zich
minder goed aanpassen en sensoren in het lichaam trager reageren. Hierdoor houd je tijdens de koudere maanden warmte
minder goed vast en reageert het lichaam langzamer. Daarnaast
neemt spiermassa al vanaf je dertigste elk jaar een beetje af,
terwijl je juist door spieren warm blijft.
Spieren kweken
Je kunt aan ouderdom natuurlijk niets doen, maar je kunt er wel
voor zorgen dat je je spieren op niveau houdt en het daardoor
sneller warm krijgt. Hoe? Door te sporten en te eten. Je krijgt
het namelijk ook warm door het verbranden van voedingsstoffen. Spieren verbranden veel suikers en vetten. Daarnaast krijg
je een snellere stofwisseling als je sport, waardoor je het ook
warm krijgt.
Gezond aankomen
Vaak hebben ouderen het ook sneller koud doordat ze slecht of
te weinig eten. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals een
slechte eetlust, kauw- of slikproblemen, het gebruik van medicijnen of het hebben van een ziekte. Vet zorgt ervoor dat je
lichaam warmer blijft. Heb je weinig vet, dan raak je dus ook
sneller warmte kwijt. Als je ondergewicht hebt, kun je daarom
het beste op een gezonde manier aankomen. Dan zul je zien dat
je het minder snel koud hebt. Ben je ziek of ben je afgevallen
zonder dat het de bedoeling was, neem dan altijd contact op
met je huisarts.
Bron: Plus online
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WAAROM PRATEN OVER LATER NU AL EEN GOED IDEE IS
Je bent hartstikke fit, je staat midden in het
leven 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?
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 ander 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 - of
met je ouders - zou willen bespreken. En terecht ook, want een
eerlijk gesprek nu kan veel gedoe in de toekomst voorkomen.
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.
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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 toekomst. 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 eerlijkheid 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 Woonz. Daar vind je een praktische leidraad boordevol tips waarmee het stukken makkelijker wordt
om jullie familiegesprek te starten.
Bron: PlusOnline

GEDICHTJE VAN TOON HERMANS
hij schreef een klein gedichtje
het had niet veel om handen
maar het had iets van een lichtje
dat in het donker brandde.
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BOEKBESPREKING 'MARGJE'
DOOR JAN SIEBELINK.
Het vervolg op 'Knielen op een bed violen'. Een
verhaal over een heel leven, dat van Margje en
haar twee zoons. De jongste is haar lieveling,
de oudste voert strijd om die plek in te nemen.
In 2005 verscheen Jan Siebelinks ongekende
bestseller, 'Knielen op een bed violen', het imposante verhaal
over een gezin dat door de religieuze vader Hans Sievez te
gronde wordt gericht.
Ruben Sievez, de zoon uit 'Knielen op een bed violen', is in
'Margje' een oudere man die gedurende een lange oudejaarsnacht terugkijkt op zijn leven. Al dwalend door de leegstaande
villa van zijn oom Anton vindt hij, een jongen nog, in de kelder
een album met daarin een foto van de oom met een jonge
vrouw. In haar herkent Ruben onmiddellijk zijn moeder.
De schrijver Jan Siebelink
Jan Siebelink (1938) werd geboren te Velp, waar zijn vader een
kleine bloemisterij dreef. Hij werd onderwijzer en studeerde in
zijn vrije tijd Franse taal- en letterkunde. Tijdens zijn studie
kwam hij in aanraking met het werk van de Franstalige schrijver
J.-K. Huysmans. Diens roman maakte een verpletterende indruk
op Siebelink, hij vertaalde die onder de titel ,Tegen de keer'.
Op de dag dat hij de vertaling inleverde, schreef hij in de huiskamer van zijn moeder, op de plaats waar zijn vader was overleden, zijn eerste verhaal: ‘Witte chrysanten’. Met vier andere
verhalen vormde dit zijn debuut Nachtschade (1975). Het boek
viel op omdat het door zijn zwart romantische motieven afstand
nam van het realisme dat toen in de letteren heerste.
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Siebelink wilde een verbinding tot stand brengen tussen het Hollandse realisme en de Franse literatuur uit het 19e-eeuwse finde-siècle.
In zijn romans en verhalen gaat het altijd om gewone mensen,
maar door intens licht op hen te laten vallen, komen ze los van
de werkelijkheid en worden tot raadselachtige personages. Geleidelijk aan werd duidelijk wat steeds motieven waren: de kwekerij die steeds meer het beeld zou worden van het verloren
paradijs, het duistere geloof van de vader dat, hoe exact en liefdevol beschreven, nooit begrepen zal worden, het middelbaar
onderwijs, de sociale rangorde in een ogenschijnlijk genivelleerde samenleving en bovenal de jeugdjaren in het land van
herkomst: Velp en omstreken.
Enkele Boeken geschreven door Jan Siebelink
 Nachtschade (1975)
 Met afgewend hoofd (1986)
 Laatste schooldag (1994)
 Knielen op een bed violen
(2005)
 Maar waar zijn die duiven dan
(2020)
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VIOOL & PIANOMUZIEK BIJ NOTEN OP DE NOEN
Zondag 19 december om 12.15uur in de Oude Kerk van Helvoirt
is er weer een Noten op de Noen Concert.
Voor het concert heeft u volgens de huidige maatregelen een
corona toegangsbewijs nodig (QR-code of bewijs negatieve
test). Als u zeker wilt zijn van een plaats kunt u deze reserveren
op notenopdenoen@ziggo.nl. Zonder reserveren kunt u ook
naar binnen lopen zolang er plaats is.
Voor u treden op twee grootse internationale artiesten!
Violiste Merel Vercammen (Nijmegen 1988) Merel was prijswinnaar van de London Grand Prize Virtuoso Competition,
het Prinses Christina Concours en het Nationaal Concours van
de Stichting Jong Muziektalent Nederland en studeerde met
hoogste onderscheiding af aan het Royal College of Music te
Londen.
Pianiste Dina Ivanova (Rjazan, Rusland, 1994) won prijzen op
diverse concoursen, waaronder een tweede prijs op het Liszt
Concours in Weimar, een tweede prijs op het Ricardo Viñes Concours, een Honorary Mention Award op het Paderewski Concours
in Polen, en de Artist Recognition Award op het International
Keyboard Festival in New York.
Het is een buitenkans om deze talenten te zien en te horen.
Merel Vercammen

Dina Ivanova
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ONTWIKKEL UW DIGITALE VAARDIGHEDEN
Het lijkt vanzelfsprekend om te kunnen werken met een computer en het internet, maar dat geldt niet voor iedereen.
Daarom biedt Bibliotheek Vught, in samenwerking met Vereniging 55+, in Helvoirt de gratis cursus Klik & Tik aan, waarbij u
kennis maakt met verschillende programma’s en leert hoe u een
e-mail stuurt.
Klik & Tik | Gebruik van computer en internet
Wilt u graag meer met de computer doen, maar weet u niet goed
hoe het werkt? Dan is Klik & Tik. De basis iets voor u. U leert in
uw eigen tempo typen en u maakt kennis met e-mail en programma’s als Word. Met behulp van filmpjes ziet u hoe het werkt
en daarna kunt u zelf oefenen. Deze cursus is geschikt voor
mensen die nog niet met een computer hebben gewerkt.
Bent u al bekend met de computer, maar wilt u met internet aan
de slag? Dan kunt u de cursus Klik & Tik. Het internet op volgen.
Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Een
reis boeken, bankzaken regelen en winkelen, dat gaat tegenwoordig allemaal via internet. U leert in uw eigen tempo o.a.
websites bekijken, zoeken met een zoekmachine, invullen van
een online formulier, e-mailen en downloaden.
Beide Klik&Tik-cursussen worden met ingang van het nieuwe
jaar gegeven in het HelvoirThuis. Op woensdagmorgen beginnend in januari 2021, van 10.00-11.30 uur in de Hofkamer, met
uitzondering van de derde woensdag van de maand. Deelname
is gratis.
Bel Edward de Vries 0411-643794.
Of stuur een e-mail naar info@55plushelvoirt.nl.
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VOORGOED

AFSCHEID VAN ELKAAR NEMEN, HOE DOE JE

DAT DAN EIGENLIJK?

René Diekstra krijgt een mail van
een lezer die hem erg raakt. De man
staat op het punt om voorgoed afscheid te nemen van zijn vrouw.
Afgelopen week kreeg ik een mail die me nog lang zal bijblijven.
De afzender, een man, reageerde op mijn column over de kunst
van goed afscheid nemen. Hij schrijft dat zijn vrouw ernstig ziek
is en op korte termijn zal overlijden en dat hij zichzelf na het
lezen van mijn column de vraag stelde wat voor hem een goed
afscheid van haar zou zijn. En dan schrijft hij: "Maar ik besefte
daarna dat de vraag moet zijn: wat is voor ons béiden het goede
afscheid?"
Hij besloot haar de column voor te lezen en stelde daarna voor
om het samen te hebben over hoe je goed afscheid neemt als
het voorgoed is. "Het leidde tot verdrietige, maar ook zinvolle
gesprekken. Het begon ermee dat we helemaal geen afscheid
van elkaar willen nemen. Haar "ik wil niet, ik wil bij je blijven,
altijd" sneed diep door mijn ziel. Ik zei haar: "ik wil ook niets
liever dan dat je bij me blijft". "Maar het moet, hè", zei ze, "afscheid nemen. Laten we het dan ook maar zo goed mogelijk
doen."
Al pratende over wat dan zo goed mogelijk afscheid nemen
voor hen beiden zou betekenen, waren ze tot een bijzondere
beslissing gekomen. Namelijk het samen ophalen van zoveel
mogelijk details en gebeurtenissen uit hun relatie.
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Vanaf het prille begin tot aan de dag van vandaag. Met de afspraak dat ze elkaar mochten aanvullen of corrigeren, maar
daarover niet zouden discussiëren.
Ze hadden inmiddels vier dagen hierover met elkaar gesproken, ze noemden het relatiegeschiedenis-gesprekken. Aanvankelijk hadden ze afgesproken dat die gesprekken zo'n één,
maximaal anderhalf uur per keer mochten duren, één per dag.
Want zij raaktemmers snel vermoeid. Maar tot zijn verbazing
was zij vaak degene die nog een tijdje wilde doorpraten.
"Het lijkt erop", schreef hij, "alsof ze door die gesprekken opleeft en vooral de goede gevoelens die met bepaalde gebeurtenissen en ervaringen verbonden zijn weer terug weet te halen.
Er komen natuurlijk ook verdrietige herinneringen voorbij. Maar
door het daar samen over te hebben lijkt het alsof die minder
verdrietig voelen." En dan eindigt hij zijn mail met iets dat ik
zonder enige terughoudendheid als de kern van een goed voorgoed afscheid durf te bestempelen. "We leven ons leven dezer
dagen alsof we op elk moment klaar moeten staan om voor altijd
goodbye tegen elkaar te zeggen en alsof de tijd die ons toch nog
gegeven wordt om het relaas van onze relatie te voltooien elke
keer weer een onverwacht geschenk is."
Bron: Brabants Dagblad 2021-11-02

24

WAT TE DOEN ALS JE ALLEEN BENT?
Nu Corona ons weer behoorlijk in de greep heeft, zijn er wellicht
momenten waarop je je afvraagt: "Wat zal ik nou gaan doen?"
We geven hier graag (met hulp van internet) een hele serie tips.
Tegelijk nodigen we je uit om jouw tips te sturen naar de redactie. Die plaatsen we dan in de editie van januari
Maar goed, nu de tips:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pak een boek, kies het fijnste
hoekje in je huis uit en verlies je
volledig in het verhaal.
Zet Netflix op of surf naar Uitzending Gemist en vermaak
je met je favoriete series en een flink stuk chocola.
Las een paar uurtjes Pinterest-tijd in en ga op jacht naar
leuke afbeeldingen om geïnspireerd te raken. Check bijvoorbeeld mijn Pinterest-borden.
Maak een kaart voor iemand die je dierbaar is, bijvoorbeeld van tweedehands boeken.
Trakteer jezelf op een kop thee, een bagel of een heerlijke
smoothie van je favoriete tentje. Om op een terrasje op te
eten of om mee te nemen en onderweg van te genieten.
Breng een bezoekje aan de bibliotheek en leen daar een
stapel boeken of tijdschriften.
Ga naar het dichtstbijzijnde park of bos en maak een fijne
wandeling. Neem gerust uitgebreid de tijd om iets meer
dan “een blokje om” te gaan.
Mijn persoonlijke favoriet! Pak je sorteerdozen met kleine
spulletjes erbij, kiep ze om en vermaak je door alles opnieuw in de vakjes in te delen.
Ga met meubels schuiven, decoratie veranderen en geef
je huis op die manier een grote of kleine make-over.
Ruim alle mappen op je computer op. Wat kan er weg?
Van zo’n opruimronde heb je daarna nog lange tijd plezier!
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11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
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Kijk voor de 138293ste keer die ene film waaraan verder
iedereen om je heen een hekel heeft. Nu kan het!
Of ga in je eentje naar de bioscoop. Er is vast een film
waar jij als enige heel graag een keer naartoe wilt. En hoe
fijn om die XL popcorn niet te hoeven delen?!
Pak je hele collectie lipsticks of potjes nagellak uit de kast
en ga een middagje ‘spelen’ met make-up en gezichtsverzorging.
Bak een appeltaart of cake en neem vervolgens zelf een
net iets te groot stuk om in je uppie van te genieten.
Verzilver eindelijk die cadeaubon die je al een tijdje hebt
liggen en verwen jezelf met iets moois. Zijn al je gift
cards op? Trakteer jezelf dan op een leuke aankoop. Je
bent het waard!
Haal al je creativiteit uit de kast en geef je oude meubels of andere items een opfrisser met verf, stof, papier of
wat je maar leuk vindt.
Stap op de fiets om de mooiste plekjes in jouw omgeving
te fiets te ontdekken.
Neem een warm bad of een extra lange douche. Pak je
favoriete douchegel of Lush-bruisbal erbij en geniet.
Maak lijstjes,
bijvoorbeeld
een dankbaarheidslijstje,
een bucket list of (ook interessant!) een 'weg ermee lijst'.
Maak een chai latte of een extra lekker kopje koffie voor
jezelf.
Koop een dagkaart voor de trein (bijvoorbeeld
via Spoordeelwinkel) en ga
een dagje naar een Nederlandse stad waar je nog nooit
bent geweest.
Haal je oude sieraden uit elkaar en hergebruik de kralen om een nieuwe armband of
ketting mee te maken.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Pak er een sudoku of de allerlastigste doorloper bij en laat
die hersens maar kraken.
Ga diamond painten. Echt zo’n hobby waar je úren mee
zoet bent!
Maak een moodboard met plaatjes en meubels van hoe jij
je huis het liefst zou inrichten.
Bezoek een botanische tuin of een vlindertuin. Neem je
camera mee en leg al het moois vast op beeld.
Pak je mooiste notitieboekje en ga daarin journalen. Het
hoeft niet perfect. Schijf gewoon op wat jij wilt schrijven,
zodat je al je gedachten kwijt kunt op papier.
Bedenk een aantal spaardoelen en maak een plan om daar
de komende maanden geld voor opzij te zetten.
Schrijf een lange brief aan een vriendin die je al een tijd
niet meer hebt gezien en doe hem op de post.
Houd een opruimchallenge: daag jezelf uit om 100 spullen
te zoeken die je niet meer gebruikt en wilt wegdoen. Breng
ze naar de kringloopwinkel of zet ze op Marktplaats of Vinted.
Maak een lijst met 30 dingen die je kunt doen als je alleen
bent (check!).

Succes!
NB. Via 't hofblad op de website kun je meteen hetgeen in blauw
is aangegeven als link gebruiken voor het bezoeken van die
website.
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GEGRILDE COURGETTE MET GEITENKAAS EN ZALM
(voorgerecht voor 4 personen)
Benodigdheden:
4 kleine courgettes
100 gram zachte geitenkaas
200 gram gerookte zalm
2 eetlepels yoghurt
1 eetlepel mayonaise
½ eetlepel mosterd
2 eetlepels droge sherry
zwarte peper
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 180° C.
Halveer de courgettes in de lengte en hol ze iets uit.
Leg 4 helften op 4 stukken aluminiumfolie (3x zo breed en 2x
zo lang als de courgettes).
Meng de geitenkaas en de zalm en verdeel die over de 4 helften.
Maal er de peper over.
Leg de andere helften erop en rol de aluminiumfolie eroverheen.
Draai de uiteinden dicht in de vorm van een toffee.
Leg de ingepakte courgettes naast elkaar in een ovenschaal.
Zet de schaal in het midden van de oven gedurende 25 minuten.
Roer intussen een sausje van de yoghurt, mayonaise, mosterd
en sherry en presenteer dit bij de courgettes.
Tip:
In plaats van gerookte zalm is dun gesneden zalmforel ook heel
lekker.
U kunt de geitenkaas vervangen door kruidenkaas of ricotta met
gehakte tuinkruiden.
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ZO STOP JE AL DIE SPAM-BELLETJES EN CALLCENTERS
Nog steeds worden veel mensen geteisterd door
ongewenste telefoontjes. Recent waarschuwde de
Fraudehelpdesk voor verdachte telefoontjes,
waarin wordt gesteld dat je BSN-nummer wordt
misbruikt of dat er een arrestatiebevel tegen je
loopt. Wat kun je doen tegen deze spam-belletjes?
1. Nummers blokkeren....
De meest voor de hand liggende manier om ongewenste bellers
in de toekomst tegen te gaan, is door de nummers gewoonweg
te blokkeren. Op een Android-telefoon doe je dat door de Telefoon-app te openen en naar het tabje Recent te gaan. Houd je
vinger ingedrukt bij het nummer dat je wilt blokkeren en kies
voor Blokkeren spam melden. Overigens kan de manier of de
bewoording wat verschillen per Android-toestel.
Op een iPhone ga je naar de Telefoon-app en tik je op het tabje
Recent. Naast het nummer dat je wilt blokkeren, staat een iicoontje. Tik daarop en kies onderaan voor Blokkeer deze beller.
Hoewel dit professionele spammers niet tegenhoudt, omdat zij
iedere keer andere nummers gebruiken, voorkomt dit wel dat je
in de toekomst bijvoorbeeld wordt gebeld door klantenservices,
goede doelen of andere instellingen.
2. ... Of negeren
Je kunt telefoontjes van ongewenste bellers in principe ook negeren. De iPhone heeft daarvoor een optie ingebouwd. Ga naar
de Instellingen-app en kies voor het menu Telefoon. Hier vind
je de optie Houd onbekende bellers stil, die je aan kunt zetten.
Je krijgt dan geen telefoontjes van onbekende bellers binnen, al
verschijnen ze wel in je Recent-lijst. Je kunt ze hier dan alsnog
blokkeren.
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Een Android-smartphone kan in veel gevallen herkennen of je
een spamgesprek binnenkrijgt. Bij Samsung heet dit bijvoorbeeld de Smart Call-optie. Dit maakt het al makkelijker om ongewenste bellers te weren. In je Telefoon-app kun je rechtsboven op de drie verticale puntjes drukken en vervolgens op Instellingen tikken. Bij Beller-ID en spamgesprekken filteren kun
je telefoontjes die door je telefoon worden aangemerkt als spam
negeren. Ook hier kan de bewoording wat verschillen per
smartphone.
3. Overlast melden
Bij je provider kun je vaak ongewenste bellers rapporteren. KPN
zegt een onderzoek te starten naar de persoon die je lastigvalt.
Daarvoor moet je een formulier invullen. Ziggo stelt pas na vijf
gesprekken een onderzoek in, nadat je wat vragen hebt beantwoord. De provider moet je helpen, zo stelt ACM. Op de website
van de toezichthouder kun je een voorbeeldbrief downloaden,
waarin je het telecombedrijf vraagt om de naam en het adres
van de anonieme beller.
4. Nieuw nummer aanvragen
Helpen de bovenstaande opties niet en word je nog steeds vaak
gebeld, dan kun je overwegen om een nieuw nummer aan te
vragen. Dit is wel een beetje een laatste redmiddel, natuurlijk.
Een nieuw nummer aanvragen kost vaak niets en je hoeft er
geen andere simkaart voor te ontvangen. Vaak kun je uit diverse telefoonnummers kiezen die door de provider zijn geselecteerd.
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT
4 het leven
Activiteitencie
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Cabaret
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
Frans van Lith

64
60
64
64
06
64

33 91
79 21
13 87
14 00
54343249
26 35

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

