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 FAMILIENIEUWS

Maurice Boisschot, 
Marietta Conrath, 
Nadine Cums, 
Sonia Duwel, 

Ivo De Troyer, Isabelle Hoffman, 
Oswald Pintelon,
Julia Schuerman,
Kris Stroykens, Annemie Tack, 
Jeannine Vanoudenhoven,
Hilde Vanderlinden,
Denise Van Wilder,
Francine Van Pee, Jan Verhulst, 
Josée Vogelaers.

Hartelijk gefeliciteerd allemaal ! 

Verjaren in Juli

Beste Neos-vrienden,

De kogel is iets verder door de kerk: 
de ‘bubbel’ (wat een verschrikkelijk 

woord, alsof we elk moment kunnen 
uiteenspatten…) mag groter worden en 
grootouders mogen eindelijk hun kleinkinderen 
knuffelen. Er kan opnieuw meer sociaal contact, 
mits het eerbiedigen van de bestaande regels 
(handhygiëne, afstand, mondkap). “Kom uit uw 
kot, maar doe niet zot” is zonder twijfel een 
passende slogan.
We hopen dat jullie er, na zo’n lange tijd, al 
maximaal hebben kunnen van gebruik maken. 
Want als er één ding is dat Covid-19 ons geleerd 
heeft, is het wel dat de mens een sociaal wezen 
is en veel kan missen, behalve dat menselijk 
contact. En dan zeker de knuffelmomenten met 
de kleinkinderen, voor diegenen die daarmee 
gezegend zijn.
Eén en ander betekent een eerste stap naar een 
zekere normalisering, wat dit ook moge 
betekenen. Want het nieuwe normaal zal nog 
wel een eind verwijderd blijven van wat we vóór 
Covid-19 gewoon waren.
Hoe we de lezingen gaan organiseren zal 
moeten blijken uit de toekomstige beslissingen 
van de Veiligheidsraad. Maar het is erg 
waarschijnlijk dat de bestaande maatregelen 
nog zullen moeten worden in acht genomen. En 
uiteraard stellen we daarbij jullie veiligheid 
voorop.
Ondertussen heeft het bestuur naarstig gewerkt 
aan het programma voor het volgende werkjaar.
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Hé mannen, afstand houden en nu maar
genieten van dat Corona-Pilsje. (Guy)

Ik blijf me verbazen over de veerkracht 
van die vogels zelfs in Coronatijd. (Dieke)

Uitvliegen mag, maar dan wel op 
Corona-afstand. (Karel)

Nog 1 om het af te leren:
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In het aanbod van onze koepel zat (meer dan) 
voor ieder wat wils en we hebben getracht er 
het beste uit te halen. Het resultaat krijgen 
jullie in de loop van de volgende weken.

De tweedaagse naar Luxemburg en de 
daguitstap, die we beide hadden gepland in 
het vroege najaar, hebben we helaas moeten 
annuleren. De te nemen maatregelen zijn voor 
de touroperator wellicht te moeilijk om 
rendabel te blijven. Maar vooral: de pret is er 
gauw vanaf als je constant afstand moet 
houden, een mondmasker ophouden in de bus 
en met diezelfde mondkap dan nog eens de 
geplande bezoeken afleggen. 
Die uitstappen worden dus iets voor het latere 
voorjaar (mei?) van 2021, hopelijk…

De zomermaanden komen eraan. ‘Vakantie’ zal 
een andere invulling moeten krijgen. Maar 
genieten van de kleine dingen (de zon, de 
natuur, een wandeling, een fietstocht,…) kan 
al even veel genot, rust en ontspanning 
brengen.

Vanuit het bestuur wensen we jullie deze 
ontspanning van harte en we kijken met 
ongeduld uit naar ons weerzien in september.

Anny-Denise-Dieke-Guy-Hilde-Jan-Karel-Oswald

Corona-afstand (Dieke)

Bij  N E O S
inspireren
wij elkaar
op elke afstand

Er is maar één ding dat vaststaat en 
dat is dat alles altijd verandert.
(P. De Graef, auteur, acteur, regisseur)



HELAAS !

In de vakantiemaanden JULI en 
AUGUSTUS zijn de begeleide 
wandelingen en turnlessen geschorst. 
Wij hervatten begin september.

Ik mijd mijn medemensen als de pest

en heb sinds lang vrijwillig huisarrest

Sociale afstand is het hoogste goed

Maar 't voelt wel minder prettig nu het moet 

Stijn De Paepe uit Dagvers – De Morgen
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 Wisten jullie 
 dat de grootte van je ogen je hele leven lang 
gelijk blijft, maar je neus en je oren blijven 
groeien tot je sterft? 
dat Spaans wordt gesproken door zo’n 442 
miljoen mensen, Engels door 378 miljoen, 
Arabisch door 315 miljoen en Russisch door 
280 miljoen. Mandarijn Chinees is echter de 
top: meer dan 1 miljard! En het Nederlands? 
Zowat 25 miljoen.

Karel Van Can, voorzitter –  kavaca@telenet.be 
Oswald Pintelon, secretaris –opintelon@skynet.be
Guy Maes, penningmeester – gd.maes@skynet.be 
Denise Philips – deniesephilips@outlook.be

Dieke Kuyper – d.kuyper@skynet.be
Hilde Servaes –  hilde.mellaerts1@gmail.com 
Jan De Broeck - jandebroeck@scarlet.be
Anny Willems – willems.anny@telenet.be

Als laatste in de reeks van “weetjes/gezegdes” kozen wij voor de geniale woorden van 
Martine Tanghe. Ter afsluiting van  de verkiezingsmarathon op 26 mei 2019 richtte zij zich 
tot de kijker/kiezer en zei: ‘U heeft gesproken, maar wat heeft u gezegd?’

Een gebrek aan twijfel 
leidt tot een gebrek
aan creativiteit.

(E.J. Ouweneel)

mailto:deniesephilips@outlook.be
mailto:jandebroeck@scarlet.be


H e i l i g e n s c h i j n

Benevenuto Cellini (Italiaans 
schilder-beeldhouwer 1500-1571) 
maakte op een goede dag een 
ochtendwandeling door bedauwd 
grasland met vrienden en zag 
rond zijn eigen hoofd een halo en 
niet rond de hoofden van zijn 
maten. In zijn memoires, 
opgetekend in 1562, beschreef hij 
het lichteffect als 
‘wonderbaarlijke manieren van Gods voorzienigheid naar mij toe’.

Het lichtverschijnsel staat bekend als glorie, heiligenschijn of Cellini’s halo en ontstaat 
door zonlicht dat door piepkleine waterdruppeltjes vrijwel precies naar achteren wordt 
gekaatst (onder een hoek van 177 tot 180 graden). Om een glorie te zien moet de zon 
recht achter je staan en daarom zie je de glorie alleen rond je eigen hoofd en niet rond 
die van mensen naast je. Die mensen zien dan om hun eigen hoofd wel een glorie.

‘De halo is eigenlijk net een regenboog die ontstaat als zonlicht in regendruppels wordt 
gereflecteerd’, zegt Daphne Stam, atmosfeerexpert van de TU Delft. ‘Maar met een 
ander reflectiepatroon: er is licht dat vrijwel recht naar achteren wordt gekaatst, en er is 
waarschijnlijk ook een bijdrage van licht dat als het ware om de buitenkant van de 
druppels heen is gekromd. Dat laatste treedt alleen bij piepkleine druppels op.’

Doordat de druppels zo klein zijn, wordt het licht dat erdoorheen reist meestal niet echt 
in verschillende kleuren gesplitst, zoals bij een regenboog, en ziet glorie er wit uit. De 
druppels van de nevel in het grasland zijn verantwoordelijk voor de lichtshow, niet de 
dauwdruppels die op de grassprieten liggen. Die laatsten zijn niet perfect rond, een 
vereiste voor heiligenschijn.

Je ziet heiligenschijn soms ook in mist. In die zeldzame gevallen dat de zon fel schijnt 
op de mistbank. En Stam heeft het effect vaak waargenomen vanuit het raampje van 
het vliegtuig, op een onderliggend wolkendek. ‘Die halo is vaak wel een beetje 
gekleurd, en reist met je mee op de denkbeeldige plek van jouw eigen schaduw in die 
van het vliegtuig op het wolkendek.’ Je kunt het heiligenschijn tot slot ook zien op de 
nevel tussen bergtoppen, zegt Stam nog. Dat moet echt als een openbaring aanvoelen.

Naar Tomas van Dijk in De Standaard Wetenschapswinkel van 5 juni 2020.
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