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VOORWOORD
Augustus, vakantie…of toch niet
Augustus is voor Zuid-Nederland dit jaar weer de vakantiemaand: de scholen beginnen weer op vijf september, de bouwvakkers al weer een weekje eerder,
de Kindervakantieweek vangt aan op maandag 22
augustus.
Het HelvoirThuis is de hele maand augustus op slot
en dus liggen helaas ook de activiteiten van onze vereniging die
in het HelvoirThuis worden gehouden vanzelfsprekend stil.
Het is in deze maand ook stiller in Helvoirt. Veel mensen nemen
de gelegenheid te baat om er voor een dagje of wat langere tijd
tussenuit te gaan; te voet, met de fiets, de auto, de trein of
vliegend effe uit de sleur. Effe iets anders. Effe er uit.
Toch is er ook een groep mensen waarvoor dit bijna niet mogelijk is: hulpbehoevenden, ouderen, minima, bijstandsgerechtigden, zieken, oorlogsslachtoffers, mantelzorgers, ….. en nog wel
meer groepen.
Voor hen is het niet normaal om er effe op uit te trekken, zij
blijven in de sleur van het dagelijks leven, een leven dat voor
deze mensen toch al niet te rooskleurig is.
Ik heb vaak gedacht, als ieder persoon in Helvoirt zich om
slechts één persoon uit bovenstaande groepen zou bekommeren, dan zou dat voor heel veel van deze mensen een levensgroot verschil maken.
Let er in augustus, onze vakantiemaand, eens op, met wie je
eens een ijsje zou kunnen gaan eten, een terrasje kunt pikken,
een bezoekje brengen, een dagje naar zee gaan of onderneem
iets anders waarmee je voor de ander echt het verschil maakt.
Wie weet, wordt augustus dan wel het begin van een lange
mooie vriendschap….
Effe doen!
Huub Poels
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
AUGUSTUS 2022

HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

Maandag 08 augustus
Fietsen vanaf Kerkplein om 19.00u.
Maandag 22 augustus
Fietsen vanaf Kerkplein om 19.00u.
Donderdag 25 augustus
4-kernen wandelen om 10.00u.

HET HELVOIRTHUIS IS DE HELE MAAND AUGUSTUS
OP SLOT
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
Maandag:
Ojee.. Cabaret
Line-dance
Biljartcompetitie
Dinsdag:
Hobbyen &
Glas-in-lood
Vrij kaarten &
Biljarten
Woensdag:
Bewegen Moet 1
Bewegen Moet 2
Gymnastiek
Donderdag:
Naaiklusjes &
Breien
Wandelen
(vier kernen)
Vrij kaarten &
Biljarten
Driebanden
Vrijdag:
Vrij biljarten
Vrij bridgen

09.00u.–11.00u.
11.00u.–12.00u.
13.00u.–17.00u.

Van Goghzaal
Van Goghzaal
Huiskamer

09.00u.–11.30u.

Huiskamer

13.00u.–17.00u.

Huiskamer

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

Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

09.00u.–12.00u. Huiskamer
10.00u.
(zie maandelijkse activiteiten)
13.00u.–17.00u.
19.00u.–21.00u.

Huiskamer
Huiskamer

09.00u.–12.00u.
13.30u.

Huiskamer
Van Goghzaal
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ONZE TAAL
'Ben jíj nou een leraar!' Het was geen vraag en het kwam er een
beetje smalend uit.
'U hebt !!!!!'. Er kwam nog net niet achteraan 'Je moest je schamen', maar ik las het in haar ogen.
Ik was die zondag hulpkoster en ik had bij de ingang van de
kapel, naast de doos met misboekjes, een doos met zangbundels neergezet, met daarbij een briefje 'U hebt vandaag de rode
bundel nodig'. 'Dat moet zijn 'U heeft' 'zei ze. 'Ria', vroeg ik,
want ik kende haar goed, 'wat zeg je, als je in een vreemde stad
loopt en je wilt iemand de weg vragen? 'Kan u, of kunt u mij
vertellen….? En als iemand een miljoen bij je komt lenen…..? 'u
is' of 'u bent' aan het verkeerde adres?'. Het was even stil.
'Geeft niet, hoor', zei ik, 'U heeft' wordt ook veel gebruikt en is
misschien historisch gezien nog wel juister, maar voor mij is 'u'
gewoon de beleefdheidsvorm van 'jij'. En 'jij heeft'…. Ik denk
toch niet dat je dat wilt horen.'
Wij leerden vroeger ik kan….. jij kunt….. hij / zij kan, maar het
woordje 'kunt' heeft z'n langste tijd gehad. Over enkele tientallen jaren gebruikt iedereen 'kan' in de tweede persoon enkelvoud. Ik maak dat, hoop ik, niet meer mee. Tegen die tijd loop
ik niet meer rond hier beneden en boven maken ze zich, denk
ik, niet erg druk om taalveranderingen. Je kunt daar trouwens
niet met je tijd meegaan, want die heb je verwisseld met het
eeuwige.
En zoals 'jij kunt' plaats gaat maken voor 'jij kan', zal 'jij wilt'
plaats maken voor 'jij wil' en 'jij zult' voor 'jij zal'. Mijn zoon is
ook zeer geïnteresseerd in taal en we hadden het daarover. 'Je
zult zien', zei ik, 'dat 'zult' helemaal verdwijnt. Op de achtergrond hoorde ik mijn kleindochter van vier iets mompelen. Mijn
zoon schoot in de lach en toen ik vragend mijn wenkbrauwen
optrok, zei hij: 'Dat vindt ze niet erg, want ze lust geen zult'. Je
kon trouwens als Katholiek al op je klompen aanvoelen dat 'zult'
het niet zou redden. Alleen al in de Tien Geboden staat een keer
of vier 'zult niet'.

4

En om even terug te komen op 'kunt'…… Ik moet bekennen dat
ik vroeger dat woord niet of nauwelijks gebruikte. Verwensingen
aan het adres van broers of zussen of klasgenoten, zoals 'je kan
me de bout hachelen' of 'je kan het heen en weer krijgen' of,
vriendelijker nog, 'je kan de pot op', klinken met 'kunt' toch een
stuk minder stoer.
En soms kun je niet om 'kan' heen. 'Pak me dan, als je kunt'
rijmt lang zo lekker niet.
Maar mooi?? 'Kan je me even helpen ….., 'Nee! Er zijn momenten dat ik niet zo goed tegen dat 'kan' kan. Dan zoek ik troost
bij mijn piano. Daar staat een boek op met in heel grote letters
'Kun je nog zingen, zing dan mee.'
En de Tien Geboden zet ik ernaast.
Tot de volgende keer,
Cornelis van Delft

HET WARME WEER…..

is er de oorzaak van dat we een paar activiteiten niet hebben
kunnen laten doorgaan!
Zo is de lunch op 19 juli in de Natuurspeelplaats niet doorgegaan. Bij 30 graden leek dat ons niet verantwoord. Maar in het
najaar wordt een nieuwe datum gepland voor de lunch op deze
plek.
Ook het kienen op 20 juli hebben we niet door
laten gaan.
Zo kan de zon soms roet in het eten gooien…..
Activiteitencommissie
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VRIJWILLIGERSAVOND VERENIGING 55+
Op 15 juli was de jaarlijkse vrijwilligersavond, een bijeenkomst
om alle vrijwilligers van Vereniging 55+ te bedanken voor hun
tijd en inzet voor onze vereniging.
Lucie van de Pas, voorzitter van de activiteitencommissie en tevens bestuurslid van Vereniging 55+ verwelkomde iedereen. 2
Jaar kon door corona zowel deze bijeenkomst als alle activiteiten
niet doorgaan.
Gelukkig zijn we weer begonnen en begint het activiteitenleven
weer te draaien.
Lucie bedankte alle mensen die hun inzet en tijd geven aan deze
activiteiten en benadrukte hoe fijn het is altijd te kunnen rekenen en terug te kunnen vallen op deze vrijwilligers.
Hierna kwam namens voorzitter Huub Poels een woordje van
Frans van Lith (als 'voorzitter van ex- voorzitters van Vereniging
55+') die hiermee ook de aanzet gaf voor het optreden van de
pas opgerichte cabaretgroep 'OJEE' die bestaat uit leden van
onze vereniging, met liedjes en sketches die zeer goed ontvangen werden.
Het was een leuke avond, fijn om elkaar weer eens te hebben
ontmoet en bij te praten!
Activiteitencommissie

6

EN DAAR GINGEN WE WEER… FIETSEN MET JAN EN THEA
Op 13 juli was de fietstocht naar Spoordonk
georganiseerd.
Het was erg warm weer, wellicht was dit de
oorzaak dat er slechts 5 deelnemers zich om 1
uur op het Kerkplein verzamelden.
Maar het was een heel gezellige tocht.
Na de vakantie gaan we op 28 september een
fietstocht organiseren gecombineerd met een bezoek aan een
tuin. We zijn nog op zoek naar een geschikte tuin hiervoor.
Graag tot 28 september!
We wensen u een fijne zomer toe
En blijf fietsen!!
Jan Tielemans en Thea van Lith
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JE KUNT ME GERUST EEN GEHEIM VERTELLEN (MORGEN BEN
IK HET TOCH WEER VERGETEN)
GeheugenCafé Vught, Helvoirt, Cromvoirt nodigt je uit voor de
Matzer voorstelling.
Een moeder raakt haar kompas kwijt. En haar streken. Haar
kind gaat op zoek naar de gebruiksaanwijzing. In de mist, in de
hilariteit, in het verdriet en soms ook in de wanhoop. Ergens in
een tijdmachine vinden ze elkaar en komen ze dichter bij elkaar
dan ooit.
Je kunt me gerust een geheim vertellen is een hoopvolle theatervoorstelling over dementie, geschreven door regisseur Madeleine Matzer en gespeeld door Juul Vrijdag, muzikaal ondersteund door Helge Slikker. MATZER Theaterproducties speelt
deze voorstelling voor het GeheugenCafé Vught, Helvoirt, Cromvoirt op zaterdag 10 september om 19:30 uur in het HelvoirThuis, Kloosterstraat 30 in Helvoirt. Inloop: vanaf 19:00 uur.
Toegang: gratis
Aanmelden via www.huis73.nl
De bevestiging die je ontvangt is je toegangsbewijs voor de
voorstelling!
Méér dan een voorstelling!
Door de toegenomen welvaart leven we langer en blijven we ook
langer gezond. Geweldig natuurlijk, maar dat ouder worden
brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Zoals bijvoorbeeld dementie: volksziekte nummer één. Met deze voorstelling
wil theatermaker Madeleine Matzer het onderwerp dementie beter bespreekbaar en zichtbaar maken. En laten zien dat dementie ook een waardevolle reis kan zijn met mooie, grappige en
ontroerende contactmomenten, voor zowel de persoon met dementie als voor de naaste omgeving.
Madeleine heeft, net als veel naasten van mensen met dementie, zelf het wiel moeten uitvinden over hoe ze het best met haar
moeders dementie kon omgaan.
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Haar ervaringen vormen de basis voor dit omvangrijke theaterproject, waarvoor MATZER
samenwerkt met uiteenlopende organisaties (theaters, zorginstellingen, gemeenten en onderwijs). De voorstelling wordt gespeeld door actrice Juul Vrijdag (zelf ervaringsdeskundige, bekend van o.a. Dertigers, Dokter Deen, De Bende van Oss en
Soldaat van Oranje).
De impact van theater MATZER gelooft in naar doelgroepen toe
bewegen met autonoom theater midden in de samenleving.
Door samen te werken met theaters, gemeenten, welzijnsorganisaties, bedrijven en allerlei andere instellingen, ontstaan er
dwarsverbanden en wordt nieuw publiek bereikt. MATZER Theaterproducties voert met Tranzo Tilburg, Fontys Hogeschool
(Toegepaste Psychologie) en Zorgbelang Brabant onderzoek uit
naar de impact van deze voorstelling. Begin 2022 worden de
resultaten uit dit onderzoek bekendgemaakt.
Je kunt me gerust een geheim vertellen
Tekst: Madeleine Matzer (met dank aan Jibbe Willems)
Regie: Madeleine Matzer
Spel: Juul Vrijdag
Muziek en compositie: Helge Slikker
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BEZOEK AAN KAMP VUGHT
Op 12 mei was een bezoek gepland aan Kamp Vught.
In 't hofblad van mei stond hierover een uitgebreid artikel.
Er waren maar een paar belangstellenden die echter wel aangaven graag ook in het najaar mee te willen gaan maar dan georganiseerd met een rondleiding.
Vandaar dat we op 6 oktober opnieuw dit programma willen
aanbieden.
In 't hofblad van september komen we hierop terug en kunt u
zich aanmelden.
Activiteitencommissie
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EEN ZOMERMIDDAG MET BEWONERS
TRIPLE X EN VERENIGING 55+

VAN DE

LEYENHOF,

We hebben nog wel eens contact met Cora Eikelenboom, welzijnswerker van 't Heem, de Leyenhof, als we activiteiten organiseren. Zo konden we bijvoorbeeld bij de Leyenhof een rolstoel
lenen voor de reis met de trein, de Karel. Cora stelde voor om
iets samen te organiseren, 't Heem en Vereniging 55+.
En hier waren we meteen voor. Want ook in de Leyenhof en
boven in de appartementen Leyenhof en in het Hofpad wonen
ouderen die lid zijn van onze vereniging.
Op 14 juli was er een middag die we samen, activiteitencommissie 55+ en 't Heem, op de terrassen bij de zorgafdeling van
de Leyenhof hebben doorgebracht met alle ouderen die zin hadden om te komen kijken en luisteren naar Triple X, een gezellige
'meezingband' waarin Cilly Sleegers uit Helvoirt speelt.
Ruim 50 bezoekersgenoten van iets lekkers bij de koffie en hapjes en drankjes. Maar vooral fijne muziek om mee te zingen en,
zelfs dat, om bij te dansen.
Dankzij Triple X en de vrijwilligers van de Leyenhof en Vereniging 55+ , maar ook door het heerlijke zomerweer was het een
zeer geslaagde middag.
Activiteitencommissie
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EVENEMENTEN IN NEDERLAND ZOEKEN
Zin in een festival, kaasmarkt, tentoonstelling
of ander evenement? Bekijk online wat er allemaal te doen is.
Overzicht van evenementen in Nederland
In Nederland zijn er elk jaar veel evenementen. Van concerten, kerstmarkten en Koningsdag tot bloemencorso's. Het is dan ook jammer als je achteraf
hoort dat er een leuke activiteit in de buurt was. Met de site van
Holland.com van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen is dat verleden tijd. Dit is de officiële website voor Nederland als toeristische bestemming. Hier staan welke evenementen er zijn, verhalen over de geschiedenis en cultuur in ons
land, tips voor natuurgebieden en nog veel meer. Een aanrader
voor iedereen die inspiratie nodig heeft!
Evenementen zoeken
Zoek zo welke evenementen er zijn in Nederland:

Ga naar www.holland.com

Klik op Activiteiten.

Klik op Evenementen.

Onder 'Binnenkort' staan de evenementen die binnenkort
plaatsvinden. Maar u kunt ook gerichter zoeken. Klik bovenaan op Zoek een evenement.

Vul onder 'Waar ben je naar op zoek' het type evenement
in, bijvoorbeeld 'festival' of 'markt'. Liever wat inspiratie opdoen? Laat dit veld dan leeg.

Geef onder 'Van' en 'Tot' aan in welke periode u naar een
evenement wilt.

Klik op Zoeken.
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De resultaten verschijnen. De lijst is misschien lang. Filter
de resultaten dan verder. Geef links onder 'Evenementen'
aan of u evenementen wilt zien die op dit moment plaatsvinden, binnenkort of in de gehele eerder opgegeven periode.
Zet bij 'Steden' een vinkje voor Amsterdam, Maastricht, Rotterdam, Den Haag of Utrecht als u hier naar een
evenement wilt. Of selecteer de gewenste provincie onder
'Regio' om in een breder gebied te zoeken.
Selecteer onder 'Activiteiten' eventueel wat u wilt doen. Let
op: dit zijn geen evenementen. Met deze opties ziet u alleen
activiteiten, zoals musea. Maar een festival zoals Parkpop
vindt u dus niet met deze opties.
De verschillende evenementen verschijnen. Klik op een evenement voor meer informatie over de openingstijden en geschiedenis.

Bron: SeniorWeb

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Zanger in donker
Hardlopende fietser
Gebied na promotie

nachtegaal
renner
opslagterrein
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JE KUNT ÉCHT IETS BETEKENEN… ?
Wil je dit ook voor inwoners met een verminderde mobiliteit van
Helvoirt ?
Wordt dan chauffeur of planner bij AutoMaatje.
We hebben je nodig…!
Ritten rijden gaat altijd in overleg op dagen en tijden die bij je
passen; eenmaal per week, twee weken of wat haalbaar voor je
is.
Vragen of interesse bel Margriet Jansen  073 - 206 8140
(maandag t/m donderdag 9.00-12.30 uur) of mail naar automaatje@welzijnvught.nl
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ZELFS MORGEN ...
Zelfs morgen leef ik nog
zodat je niet hoeft te vertwijfelen;
leef ik nog in mijn haar en nagels
die ook groeien zonder hart.
Zelfs morgen leef ik nog
in bevingerde boeken en oude sokken,
die je nu bent vergeten, onder in de kast,
in mijn voetstappen van heden.
Zelfs morgen leef ik nog
glimlachend op de tong van een vriend;
sierlijk geschreven op mijn geboortebewijs,
dat je krijgen kunt in Den Haag.
Zelfs morgen leef ik nog,
precies zoals vandaag,
door voorwerpen en mensen bewezen
en aan en voor mijzelf een vraag.
Remco Campert (1929-2022)
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DUIZENDBLAD
Al duizenden jaren is duizendblad
bekend als geneeskruid. De meer
dan 85 soorten, behorend tot de
composietenfamilie, komen dan ook
overal voor op het noordelijk halfrond en in Australië en NieuwZeeland. Het kruid groeit het liefst
op droge, zonnige en zelfs onvruchtbare grond.
De wijdvertakte kruipende wortels
zijn nagenoeg onuitroeibaar. De
rechte, lichtbehaarde houtige stengels zijn in de lengte gegroefd. De
aromatisch geurende, langwerpige
bladeren zijn vele malen ingesneden
zodat het wel duizend blaadjes lijken. Vandaar dus de naam. Vanaf
begin zomer tot eind herfst bloeien de talrijke witte bloemetjes
in groepjes die een schijnscherm vormen. Er kan ook wat roze
meekleuren.
Al deze kenmerken betekenen in de signatuurleer: versterkende
werking, verhoging van de weerstand, harmoniserende en reinigende werking op bloedvaten- en zenuwstelsel en specifiek de
vrouwelijke organen.
Duizendblad heeft van Lineus de Latijnse naam Achillea millefolium gekregen, waarvan het tweede deel dus letterlijk duizendblad betekent. Achillea komt van de Griekse held Achilles waarvan vele verhalen bekend zijn. Volgens Plinius heeft hij in de
strijd om Troje een rivaal, koning Telephus van Mysië, het leven
gered door duizendblad te gebruiken bij de behandeling van een
verwonding door een speer. Ten tijde van keizer Nero werd het
duizendblad 'soldatenkruid' genoemd.
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Er zijn zo'n 40 interessante inhoudsstoffen in het duizendblad
gevonden. Het kruid bevat veel kalium, wat kalmerend werkt en
van invloed is op de vochthuishouding, hormoon- en zenuwstelsel en het hart. Azuleen is sterk ontstekingsremmend evenals
salicylzuur, een van de organische zuren die ontkrampen en het
bloed basisch maken. Bitterstoffen hebben een gunstige werking op de menstruatie, de spijsvertering en ze versterken het
slijmvlies van het maag- darmgebied. Etherische oliën ontkrampen ook en verder zijn er o.m. hars, looistoffen en alkaloïden
aangetoond.
Duizendblad is verder inzetbaar bij winterhanden en –voeten,
blaas- en nieraandoeningen, ter verdrijving van darmgassen,
maar vooral dus als bloedstelpend bij in- en uitwendige wonden
zoals neusbloeding, aambeien en zweren. Vooral in China is duizendblad hét middel om gewonden te genezen.
Voor zwangere vrouwen wordt het gebruik van duizendblad afgeraden tot tegen de bevalling. Daarna is het juist wel toe te
passen. Sommige mensen kunnen allergisch zijn voor dit kruid,
wat zich dan uit in rode plekken of blaasjesachtige uitslag.
Tot slot is het duizendblad prima toe te passen in een droogboeket en enkele fijngehakte bladeren kunnen het proces in de
mesthoop versnellen. Mocht u dit veelzijdige geneeskruid nog
niet kennen, dan is het nu de tijd om het te gaan ontdekken.
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NIEUWS VAN FILMCLUB 55+, PROGRAMMA NAJAAR 2022
Het is zomer, het is warm en het is tot laat licht
buiten; in de tuin is het nu goed toeven; geen
tijd voor de bioscoop. Voor ons, Filmclub van
Vereniging 55+, echter wel een geschikt moment om terug te kijken naar afgelopen voorjaar en om vooruit te kijken naar het komend
najaar en voorjaar 2023.
Terugkijken, acties
Vanwege het feit dat Covid ons dwong om ons aan beperkende
voorschriften te houden (vooral de anderhalve-meter-regel)
konden we pas in maart 2022, na een forse onderbreking, weer
starten met het vertonen van films. De nasleep van Covid was
duidelijk merkbaar in het aantal toeschouwers: bij de eerste 2
voorstellingen voor de uitbraak van de Covid-epidemie konden
we per voorstelling ruim 70 toeschouwers verwelkomen; in
maart en april van dit jaar kwamen er ongeveer 30. We denken
dat terughoudendheid en angst voor besmetting toch nog bij
veel mensen een rol speelde, hoewel alle beperkende maatregelen waren opgeheven. Wellicht dat die terughoudendheid
gaandeweg afneemt. Dat hopen we in ieder geval.
Wat ook een rol zou kunnen spelen bij het aantal bezoekers is
dat een aantal mensen in Helvoirt, zo is ons gebleken, niet wist
dat er in het HelvoirThuis films vertoond worden. Ondanks publicaties in 't hofblad, het Pomphuiske en Helvoirtnet. Daarom
gaan we vanaf dit najaar 3 weken voorafgaand aan de filmvoorstelling meer affiches van groter formaat verspreiden in Helvoirt. En we gaan op allerlei manieren en bij allerlei gelegenheden proberen mensen, die belangstelling hebben voor film, enthousiast te maken. Want we zijn zelf enthousiast over de films
die we gaan vertonen. Daarover hieronder meer.
Omwille van de veiligheid wordt de zaal ingericht met aan elkaar
gekoppelde stoelen met houten zitting. Voor de filmkijker in het
HelvoirThuis soms een lange, harde zit.
Om het comfort te vergroten heeft Vereniging 55+ op ons advies
besloten om zitkussentjes voor de stoelen aan te schaffen. Dat
gaat een iets zachtere zit opleveren.
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Tenslotte willen we in de toekomst een bredere groep filmliefhebbers aanspreken. Daarom hebben we bij de programmering
onder andere gekozen voor films, die met veel succes in de bioscoop draaiden, films met een duidelijk maatschappelijk thema,
spannende films, psychologische drama’s. Naast humoristische
films natuurlijk. Een aantal films heeft zeer recent in de bioscopen gedraaid.
Filmprogramma najaar 2022
Om alvast in Uw agenda te noteren:
Op vrijdag 21 oktober vertonen we 'Sorry, we missed you', van
regisseur Ken Loach. Een sociaal maatschappelijk drama over
een man die zelfstandig pakketbezorger wordt.
Op vrijdag 18 november staat 'The Duke' van regisseur Roger
Michell op het programma. Deze Britse komedie vertelt het verhaal van een taxichauffeur, die een beroemd schilderij steelt om
daarmee een nobel doel te bereiken.
En op vrijdag 16 december staat 'L.A. Condidential' van regisseur Curtis Hanson op de rol. Deze spannende film over corruptie en drugshandel bij de politie in Los Angeles, kreeg 2 Oscars.
Filmprogramma voorjaar 2023
Ook voor het voorjaar van 2023 hebben we alvast data vastgelegd voor filmvoorstellingen in het HelvoirThuis:
Vrijdag 13 januari, vrijdag 3 en vrijdag 24 maart
Hoewel we nog niet hebben afgesproken welke film we op welke
datum gaan vertonen, staan de volgende titels op ons programma: 'Away from her', 'A Fish called Wanda' en 'Evelyn'.
Tenslotte
Het spreekwoord luidt 'Regeren is vooruitzien'. Daarom hebben
we ons filmprogramma alvast voor de helft tot in detail voorbereid. Daarmee heeft u de mogelijkheid om uw agenda op die
data aan te passen. En laten we op dit moment maar niet vervallen in doemdenken dat covid, dat nog steeds op de loer ligt,
ons een loer draait. We blijven optimistisch. We gaan ervan uit
dat we in oktober gewoon weer starten met films in het HelvoirThuis.
Namens de Filmclub van Vereniging 55+,
Chrit van Enckevort
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BOEKBESPREKING 'CONFETTIREGEN'
DOOR SPLINTER CHABOT
'Confettiregen' is een prachtig, ontwapenend
en ontroerend verhaal over een jongen genaamd Wobie die opgroeit in een warme en veilige omgeving. Als in een sprookjeswereld. Eenmaal op school komt hij erachter dat zijn enthousiasme volgens sommigen gekooid moet worden, dat sommige kleren alleen voor meisjes bestemd zijn en dat verliefdheid
ingewikkelder is dan een hartje tekenen. Aan de hand van drie
bepalende ontmoetingen in zijn jeugd, komt Wobie steeds meer
over zichzelf te weten. Naarmate hij ouder wordt ontdekt hij
langzaam maar zeker dat hij anders is dan zijn broers, anders
dan zijn meeste klasgenoten, anders dan wie hij dacht te zijn.
Anders dan wie hij wilde zijn. Langzaam sluipt er een grijze mist
in zijn leven, en begint hij iets te ontdekken dat eerst genegeerd, vervolgens gevreesd, maar uiteindelijk gevierd wordt. Dit
boek is een dagboek van die worsteling en die zoektocht. 'Confettiregen' is niet alleen een geweldig verhaal om te lezen maar
ook een belangrijk boek dat verschillende generaties herkenning
zal geven en verschillende generaties zal raken.
De schrijver Splinter Chabot
Chabot is de derde van vier zoons van dichter en schrijver Bart
Chabot en diens vrouw Yolanda, die arts is. Hij groeide op in de
Haagse wijk Benoordenhout, speelde als kind viool en zat op
toneel en paardrijden. Chabot ging naar het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag en studeerde politicologie en theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Van 2017 tot 2019 was Chabot landelijk voorzitter van de JOVD,
de jongerenorganisatie van de VVD.
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In 2019 maakte hij voor AVROTROS de televisieserie 'SPLINTER,
in de politiek'. Voor deze zesdelige serie, die werd uitgezonden
op NPO 3, interviewde Chabot verschillende politici over stress
en de (on)mogelijkheid om jezelf te blijven in de politiek. Chabot
heeft verklaard niet de ambitie te hebben om de 'grotemensenpolitiek' in te gaan.
Op zondagavond 21 februari 2021 ging zijn eigen talkshow
SPLNTR! van start, een talkshow die minder draait om de actualiteit en die Chabot zelf 'een shotje inspiratie voor het slapen
gaan' noemt.
Boeken geschreven door Splinter Chabot
2020: Confettiregen,
2020: Roze Brieven,
2022: Als de Hemel genoeg
ruimte heeft, Podium,
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TUINGEDACHTEN
In voorgaande artikeltjes is het logeren bij tante Pietje beschreven. Maar ik had nog een heel aardige tante, waar ik mocht gaan
logeren. Haar naam was tante Geertje. Ze was getrouwd met
de broer van mijn moeder en woonde met drie mannen op een
kleine boerderij in Stompwijk. Die drie mannen waren haar man
(ome Herman), haar schoonvader (mijn opa dus) en ome Piet
(een vrijgezelle broer van opa). Kinderen waren er niet, maar
tante Geertje vroeg een neefje van haar kant, om tegelijk met
mij te komen logeren. Van tante Geertje weet ik niet veel, alleen
dat ze van stadse afkomst was en héél aardig. Eigenlijk te aardig
om kinderloos te zijn. Maar voor mij was de boerderij iets heel
bijzonders. Je moet je voorstellen, een hoog gelegen kade, met
weg en vaart en het boeren(wei)land meters lager. De boerderij
stond lager dan de weg en hoger dan het weiland. De vaart lag
tussen de weg en de boerderij. Omdat de vaart bevaren werd
hadden alle boerderijen een ophaalbrug. Verderop stonden burgerwoningen, die hadden over de
vaart een smal hoog bruggetje
voor fietsers en voetganger. Dat
werden
kippenbruggetjes
genoemd. Het varen kon hier plaatsvinden zonder het ophalen van de
brug. Ik schrijf dat de boerderijen
over de vaart stonden, maar ik kan
ook zeggen dat ze over de vaart
staan, omdat de boerderijen en
woningen er nog staan, maar zonder opbouw op de bruggen,
om op te halen of hoogbouw om onderdoor te varen. Een van
mijn zussen woont nu in de betreffende boerderij. Het is altijd
weer bijzonder om de kuiten van de fietsers op ooghoogte voorbij te zien komen, als je in de huiskamer staat. En bijzonder
blijft het dat het weiland meters lager dan het wegdek ligt.
Jan van Bohemen.
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EEN HOUTWORM
Een houtworm zat in een keukenstoel
en at, en at, een heleboel
en op die stoel zat tante Mien
ze had de houtworm nooit gezien
die at maar door en at maar door
totdat het krikte en krakte
en tante Mien om kwart voor tien
pardoes door de stoel heen zakte.
Tekst en muziek: Anni M.G. Schmidt
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KNIPPEN EN AANTEKENEN-APP IN WINDOWS 10
Snel vastleggen wat er op het computerscherm
staat? Maak een schermafbeelding met de app
Knippen en aantekenen in Windows 10.
Knipsel maken Windows 10
Knippen en aantekenen maakt een afbeelding van wat er op het
beeldscherm te zien is. Handig om bijvoorbeeld een leuk moment tijdens het videobellen te bewaren. Of om een foutmelding
op de computer vast te leggen en met iemand te delen. Leg met
Knippen en aantekenen het hele scherm of een gedeelte vast.
Voeg eventueel aantekeningen toe. Sla het knipsel op of verstuur het rechtstreeks vanuit de app per e-mail.
Knippen en aantekenen zit ook in Windows 11. Het heet
dan Knippprogramma.
Waar vind ik het knipprogramma?
Open Knippen en aantekenen zo in Windows 10:
 Klik op de Startknop linksonder in beeld
.
 Klik in de lijst met apps op Knippen en aantekenen.
Een nieuw knipsel
Het programma opent met een leeg venster.
 Klik op Nieuw om een nieuw knipsel te beginnen.
 Het beeld wordt een beetje donker en bovenin staat een
balkje met knoppen.
 Kies hier wat voor soort knipsel u wilt maken. In de volgende alinea leggen we uit wat de opties zijn.
Een volgende keer sneller starten? Begin een nieuw knipsel met
de sneltoets voor de app: druk de Windows-toets, Shift en de
S-toets tegelijkertijd in.
Knipsel maken
De balk bovenin heeft vier opties voor het maken van een knipsel:
Rechthoekig knipsel: Maak een rechthoekige uitsnede van
een deel van het scherm. Klik op de plek waar het knipsel moet
beginnen. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep naar een
ander punt.
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Het geselecteerde gebied wordt helder van kleur. Laat de
muisknop los en het knipsel is gemaakt.



Vrije vorm-knipsel: Maak met de muis een uitsnede in
elke gewenste vorm, bijvoorbeeld een hartje. Houd de linkermuisknop ingedrukt bij het maken van het knipsel. Zorg
dat het begin- en eindpunt ongeveer bij elkaar komen. Laat
de muisknop los en het knipsel is gemaakt.



Vensterknipsel: Klik hierop en vervolgens op het venster waarvan u een knipsel wilt maken. Handig om bijvoorbeeld een beeld uit een video te halen.

Volledig scherm-knipsel. Alles in beeld wordt vastgelegd.
De app onthoudt de optie die u als laatste hebt gebruikt. Controleer dus altijd eerst welke knip-optie aan staat. Niet tevreden
met een knipsel? Klik op Nieuw om het nog eens te proberen,
de app gooit de vorige poging automatisch weg.
Het knipsel bewerken
Het knipsel verschijnt in Knippen en aantekenen. Bewerk het
eventueel met de volgende hulpmiddelen:




Schrijven met aanraken: Klik hierop als u via een aanraakscherm iets op het knipsel wilt tekenen of schrijven.



Balpen: Teken of schrijf iets op het knipsel. Klik nogmaals op de balpen om een andere kleur te kiezen of de
dikte te veranderen.



Pen: De pen is bijna hetzelfde als de balpen, maar de
lijn heeft geen scherpe randen en is een beetje transparant.
Klik nogmaals om een andere kleur of dikte te kiezen.



Markeerstift: Markeer hiermee tekst of onderdelen
van het knipsel. De lijn is een beetje doorzichtig. Klik een
tweede keer op deze knop om de kleur en dikte te kiezen.
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Gum: Gebruik de gum om aantekeningen, tekeningen
of markeringen te verwijderen.



Liniaal: Gebruik deze om een rechte lijn te tekenen op
het knipsel. Beweeg de pen of stift langs de liniaal en u
krijgt een rechte lijn. Zet de muisaanwijzer op het getal in
het midden en gebruik het scrolwieltje om de liniaal te
draaien. Om de liniaal weer uit beeld te laten verdwijnen,
klikt u op de knop 'Liniaal' > Liniaal.

Afbeelding bijsnijden: Knip hiermee de randen van het
knipsel bij. Versleep de hoekpunten om een andere uitsnede te maken. Klik als het naar wens is rechtsboven op
het vinkje om de uitsnede te gebruiken. Klik op het rondje
met de streep erdoor om het bijsnijden te annuleren.
Het knipsel opslaan
Tevreden met het knipsel? Sla het dan op.
 Klik in het menu boven het knipsel op de knop 'Op

slaan'
.
De Verkenner opent. Blader naar de map waarin u de afbeelding wilt opslaan.
 Typ in het vak achter 'Bestandsnaam' een duidelijke naam
en klik op Opslaan.
Het knipsel direct mailen
We gaan het knipsel per mail versturen. Dat kan direct vanuit
Knippen en aantekenen als er een mailprogramma op de computer staat.


Klik in het menu op pictogram 'Delen'
.
Klik in het menu dat opent op het e-mailprogramma
Het mailprogramma opent met een leeg bericht en het knipsel als bijlage. Maak de e-mail af zoals u gewend bent.
Gebruikt u webmail, zoals Gmail of Outlook? Sla het knipsel dan
op zoals in de vorige alinea beschreven en verstuur het als bijlage in een e-mail.
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KIPPEN-CHAMPIGNON RAGOUT
Hoofdgerechten voor 6 personen
Ingrediënten
500 gr. kipfilet
1 grote ui
1 doos champignons in schijfjes
2 glazen melk
100 gr. patentbloem
100 gr. boter
4 bouillonblokjes
(2 glazen bouillon bewaren van de
kipfilet)
Bereiding
Kip koken in bouillon met wat zout (± 20 min.).
Kipfilet af laten koelen en met vork uit elkaar trekken (bouillon
bewaren).
In koekenpan de champignons zacht aanbakken en apart houden.
In koekenpan de uien glazig bakken en apart houden.
Roux
Boter zachtjes smelten in grote kookpan (mag niet bruin worden).
Om en om bloem, melk en bouillon toevoegen en goed blijven
roeren, het moet een egale pap worden.
Vervolgens de kipfilet, uien en champignons aan de roux toevoegen.
Eventueel verder op smaak brengen met zout, peper en / of
Aromat en klaar is de ragout.
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'VAN TENNESSEE NAAR TIVOLI'
'Van Tennessee naar Tivoli' is een muzikale theatervoorstelling
gemaakt door drie muzikanten en tegelijkertijd verhalenvertellers. Tijdens deze voorstelling brengen ze een ode aan de gewone man. De gewone man die avonturen beleeft, de liefde kent
en ellende meemaakt, kortom: hij leeft.
Prachtige gedichten omlijst met muziek, enerverende verhalen
en nostalgische liedjes kleuren het verhaal 'Van Tennessee naar
Tivoli'. Liedjes over het Brabantse leven van vroeger en nu.
Met een warm en gastvrij Brabants tintje nemen zij je mee en
duiken jullie in de levens van de gewone man en vrouw, de gewone man en vrouw zoals jullie en zij.
Deze voorstelling is bedoeld voor mensen vanaf 40 jaar tot 90+.
Er zijn veel momenten met een lach en een traan, met herkenning en soms een tikkeltje verbazing.
De voorstelling zal gespeeld worden op zondagmiddag 13 november om 14:00u.
De kaartverkoop verloopt via Den Boogaard en kan gaan via
deze link: https://getaticket.nl/tiliander/bestellen/s3821
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TEKST EN BEELD PLAKKEN IN WORD
Tekst én beeld van internet kunt u op verschillende manieren plakken in Word: met of zonder
behoud van de oorspronkelijke opmaak.
Met of zonder opmaak
In Word is het plakken van een stuk tekst of een plaatje redelijk
eenvoudig. Maar wie een deel van een internetpagina kopieert
en in Word plakt, komt misschien in de problemen. Wilt u tekst
én beeld, of alleen de tekst? Met oorspronkelijke opmaak, of
zonder opmaak?
Kopiëren

Zorg dat u Word hebt geopend met een leeg document en
open de internetpagina waar u vandaan wilt kopiëren.

Selecteer op de internetpagina de tekst die u wilt kopiëren.

Kopieer dit deel met de toetscombinatie Ctrl+C.
Plakken

Ga naar het geopende document in Word.

Linksboven staat een plaatje van een klembord met daarbij
de tekst 'Plakken'. Daaronder staat een klein pijltje. Klik op
dat pijltje.


Er verschijnen nu drie plakopties
. Beweeg de
muisaanwijzer over de opties. U ziet een voorbeeld verschijnen in het lege document.

Opmaak van bron behouden
Wilt u dat de tekst dezelfde opmaak heeft als op de webpagina?

Kies de eerste optie met het kwastje in het pictogram. Dit
is 'Opmaak van bron behouden'.

Klik op het pictogram.

Verkeerde keuze gemaakt? Klik met de linkermuisknop op
de net geplakte tekst.

Klik op het klembordpictogram dat verschijnt.

Maak een nieuwe keuze uit de plakopties.
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Opmaak samenvoegen
Wilt u de opmaak hetzelfde hebben als op de pagina waar het
vandaan komt, maar met het lettertype en de lettergrootte zoals
het in uw eigen document staat?

Kies de tweede optie uit de plakopties, het pictogram van
het plakbord met pijltje. Dit is 'Opmaak samenvoegen'.

Klik op het pictogram.

Verkeerde keuze gemaakt? Klik met de linkermuisknop op
de net geplakte tekst.

Klik op het klembordpictogram dat verschijnt.

Maak een nieuwe keuze uit de plakopties.
Alleen tekst behouden

Wilt u alleen de tekst behouden zonder de opmaak, dan klikt
u op de laatste optie met het pictogram van een klembord
met de letter A. Dit is de optie 'Alleen tekst behouden'.

Klik op het pictogram.

Verkeerde keuze gemaakt? Klik met de linkermuisknop op
de net geplakte tekst.

Klik op het klembordpictogram dat verschijnt.

Maak een nieuwe keuze uit de plakopties.
Afbeeldingen plakken
Bij het plakken van afbeeldingen verdwijnt de mogelijkheid 'Alleen tekst behouden'.

Selecteer de afbeelding die u wilt kopiëren.

Klik op de geselecteerde afbeelding met de rechter muisknop.

Klik op Afbeelding kopiëren.

Tijdens het met de muisaanwijzer bewegen over de verschillende plakmogelijkheden, verschijnt het resultaat van
het geselecteerde pictogram in beeld.

Klik op het pictogram 'Afbeelding'.

Verkeerde keuze gemaakt? Klik met de linkermuisknop op
de net geplakte afbeelding.

Maak onder 'Plakopties' een nieuwe keuze.
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT
4 het leven
Activiteitencie
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Cabaret O jee
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
Edward/Ria de Vries
Mien van Asten
Chrit van Enckevort
Edward de Vries
Kees van Haaren
vacature

64
60
64
64
06
64
64
64
64
64
06

33 91
79 21
13 87
14 00
54343249
26 35
37 94
18 04
21 79
37 94
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
06
64
64

14 15
12 72
23 89
17 73
26 06
27528268
37 93
27 72

Kees van Rijt
Lucie van de Pas
Jan Tielemans

60 75 32
60 79 21
06 27086113
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VERENIGING 55+ HELVOIRT
Vereniging 55+ Helvoirt is als OuderenVereniging Helvoirt opgericht in
december 1994, maar kent haar oorsprong als 'RK Bond Ouden van
Dagen' in augustus 1957.
AANMELDEN ALS LID
U kunt zich aanmelden als lid van Vereniging 55+ Helvoirt bij de 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
Thea van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268CL Helvoirt,  06 83553191
IBAN Bankrekeningnummer NL44RABO0121194167
Kopij inleveren vóór de 24ste v.d. maand via:
info@55plushelvoirt.nl en / of bij:
Huub Poels: e-mailadres: huubpoels@hotmail.com
Ria de Vries-Algra: e-mailadres: riadevries-algra@ziggo.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

