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VOORWOORD  
 

Alweer de laatste maand van het jaar, 

door velen de feestmaand genoemd. Ja 

hoe kan het ook anders: Sinterklaas-

feest, Kerstmis (1e en 2e kerstdag), Ou-

dejaarsavond en Nieuwjaar. Ook de 

maand waarin we terugkijken op het af-

gelopen jaar, wat is er uitgekomen van onze wensen en goede 

voornemens. Een voordeel is dat er gewoon weer een nieuw jaar 

aan komt en dat u dan opnieuw weer kunt starten met wensen 

en goede voornemens. Maar eerst vieren we de vele feesten 

deze maand.  

 

De kerstviering voor onze leden is op donderdag 20 december 

met een mooi, afwisselend programma. In dit nummer ook wat 

achtergrondinformatie over het ontstaan van Kerstmis. Maar 

ook: maak je eigen digitale kerstkaart.  

Wellicht dat u meedoet aan het project "De Engelentafel" waar 

u in het novembernummer alles over hebt kunnen lezen. Opge-

ven kan nog altijd zowel als gast of als gastheer / -dame. 

Toch gaan ook deze maand de vaste activiteiten zo veel mogelijk 

door en zijn er ook weer wisselende activiteiten. Let alleen even 

op de sluitingsmomenten van het HelvoirThuis vanwege de 

feestdagen. 

 

Op Nieuwjaarsdag bent u weer van harte welkom in het Hel-

voirThuis voor de Nieuwjaarsreceptie van onze vereniging geor-

ganiseerd samen met het de redactie van het Pomphuiske en 

stichting TinH (HelvoirThuis), voor alle Helvoirtenaren. U komt 

toch ook? Welkom vanaf 11.30 uur. 

 

We sluiten af met een spreuk om over na te denken: 

"Met de decembermaand is het jaar weer uit, gelukkig wiens 

balans goed sluit". 

 

Veel leesplezier. 
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OVERZICHT VAN DE WISSELENDE ACTIVITEITEN 

DECEMBER 2018 / JANUARI 2019 
 

HelvoirThuis 

Kloosterstraat 30  

5268 AC Helvoirt  

 0411-202010 

 

 

 

De vrijdagen 7-14-21 en 28 december 

Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.   

 

Dinsdag 11 december 

Kaarten vanaf 19.30u.  
 

 

Woensdag 19 december 

Inloop computeren (NAS.. backuppen op de meest vei-

lige manier) van 09.30u.-11.30u. 

 

Donderdag 20 december 

Kerstviering van 10.00u.-16.00u. 

 

Donderdag 27 december 

Wandelen om 10.00u. / 

Ballroom Syncopators vanaf 19.30u. 
 

 

Dinsdag 1 januari 2019 

Nieuwjaarsreceptie vanaf 11.30u. 

 

 

Donderdag 3 januari 2019 

Ameezing-ochtend in het restaurant  

van de Leyenhof van 10.00u.–11.30u. 
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OVERZICHT VAN DE VASTE ACTIVITEITEN:  
 
Maandag: 

Line-dance  11.00u.–12.00u. Van Goghzaal 

Biljartcompetitie 13.00u.–17.00u. Huiskamer 

Volksdansen  19.00u.–21.00u. The move 

 

Dinsdag: 

Hobbyen, schilderen 

en glas-in-lood  09.00u.–11.30u. Huiskamer 

Vrij kaarten &  

Biljarten 13.00u.–17.00u. Huiskamer 

Vrij biljarten  19.00u.–21.00u. Huiskamer 

 

Woensdag: 

Bewegen Moet 1   09.00u.–09.45u. Gymzaal 

Bewegen Moet 2   09.45u.–10.30u. Gymzaal 

Gymnastiek         10.45u.–11.30u. Gymzaal   

Kienen           14.00u.–15.30u. Hofkamer 

Driebanden        19.00u.–21.00u. Huiskamer 

 

Donderdag: 

Naaiklusjes en 

breien                  09.00u.–12.00u. Huiskamer 

Wandelen 10.00u.  

(vier kernen)       (zie wisselende activiteiten) 

Vrij kaarten &  

Biljarten              13.00u.–17.00u.  Huiskamer 

 

Vrijdag: 

Vrij biljarten    09.00u.–12.00u. Huiskamer  

Vrij bridgen      13.30u.             Van Goghzaal 
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                      WEET JE DAT… 
 
 De vraag wie 't hofblad digitaal wil ontvangen slechts 10 

reacties heeft opgeleverd? 

 We om die reden de vraag nogmaals voorleggen? 

 Je derhalve een mailtje, voorzien van je naam en adres, 

kunt sturen naar info@55plushelvoirt.nl als je alsnog voort-

aan de digitale versie maandelijks wilt zien verschijnen? 

 De thema-avond: 'Wat doet een geriater' een uitermate 

boeiende en informatieve avond was? 

 Je nu alvast kunt noteren dat op 13 februari een notaris 

komt? 

 Het die avond zal gaan over zaken als curator, levenstesta-

ment en bewind voering? 

 De Klusjesdienst weer actief wordt. Hier in het januari num-

mer meer informatie over zal volgen? 

 De redactie jullie allen heel fijne feestdagen en alle goeds 

voor 2019 toewenst? 

 

 

TUSSEN KERSTSTOL EN OLIEBOL.. 
 
Op donderdag 27 december spe-

len de Ballroom Syncopators het 

oude jaar uit tijdens een openbare 

repetitie in de Huiskamer van het 

HelvoirThuis. 

Iedereen is welkom.  

Zaal open 19.30 uur. 

Toegang is gratis. 

 

Dus… lekker dansen of gewoon ko-

men luisteren en kijken. 

Voor meer informatie, kijk op: 

www.ballroomsyncopasters.nl 
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KERSTVIERING 20 DECEMBER 
 

Ook dit jaar wordt er weer een sfeervolle en gezellige kerstbij-

enkomst in de huiskamer van het HelvoirThuis georganiseerd 

door de activiteiten cie. 

 

Het programma: 

10.00 uur: Zaal open. Ontvangst en ontmoeting met  

Koffie / thee. 

10.30 uur: Kerstprogramma met een afwisselend programma 

met muziek (de groep Karah met zang van Klaartje van Iersel 

en haar dochter Sarah) / gitaar en cello, voordrachten en mo-

menten van bezinning. U gaat genieten van mooie liedjes en 

luisteren naar overdenkingen en een prachtig kerstverhaal. 

12.00 uur: Gezamenlijke lunch. 

13.45 uur: Onze eigen toneelclub "Hier Zemme" met een vrolijk 

kersttoneelstuk getiteld:  

"Toen kreeg je nog gewoon een kerstpakket". 

Korte inhoud: Het is bijna kerstmis. Een gezellige oude dame, 

Bertie Bleijenberg, woont samen met haar dochter Ria en 

schoonzoon Henk, een ambtenaar, die geregeld door haar ge-

plaagd wordt. Henk zou dan ook niets liever willen dan dat zijn 

schoonmoeder naar een verzorgingshuis gaat. Samen met haar 

buurvrouw Trees bedenkt Bertie een plannetje om dat te voor-

komen. In deze tijd van kerstmis kreeg Bertie altijd een kerst-

pakket van haar oude werkgever, maar de tijden veranderen, 

dus geen kerstpakket. Nou daar gaat Bertie zelf iets aan doen, 

maar of dat nou wel de oplossing is? Als dan ook nog blijkt dat 

Henk wel een kerstpakket krijgt van de ouderenvereniging waar 

hij actief is in het bestuur, is Bertie niet de beroerdste om zich 

dat pakket toe te eigenen. Maar of dat nou zou verstandig is? 

Kortom allerlei verwikkelingen die leiden tot een verrassend 

einde. De regie is in handen van Frans van Lith. 

In de pauze is er voor iedereen een drankje. 

16.00 uur: Einde kerstbijeenkomst 2018. 
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Kosten voor dit alles € 10,- per persoon, bij opgave en het inle-

veren van het strookje te voldoen. Vol = vol. 

 

We willen in verband met het organiseren van de lunch graag 

van tevoren weten hoeveel deelnemers er komen. Het maxi-

mum aantal is 120 personen. Daarom s.v.p. opgeven als je wilt 

deelnemen door vóór 15 december het onderstaande, ingevulde 

strookje, met contante betaling van € 10,- per persoon, in te 

leveren in de brievenbus van V55+ in het HelvoirThuis  

OF in de huiskamer van het HelvoirThuis bij een van de leden 

van de activiteitencommissie op: 

dinsdag 11 december van 14.00 uur – 16.00 uur en  

woensdag 12 december van 09.30 uur - 12.00 uur.  

 

Let op: bij aanmelding meteen betalen. 

 

Wanneer je geen vervoer hebt en wilt worden opgehaald, laat 

het ons weten door uw telefoonnummer in te vullen.  

 

 

 
---------------------------------------------------------------- 

 

Ja ik kom naar de kerstviering op donderdag 20 december. 

 

Naam:_____________________________________________  

 

met:___________ personen 

 

 

Hierbij betaal ik:  €_________________ 

 

 

Ik wil opgehaald worden: ______________________ 
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ENGELENTAFEL, DOET U MEE? 
 

Vorige maand hebben we er al uitgebreid over geschreven. In 't 

hofblad van november zat ook een flyer met uitgebreide infor-

matie en eind oktober heeft er een uitgebreid artikel gestaan in 

het Brabants Dagblad. 

Als V55+ zijn we geraakt door dit fantastische idee. Wij hopen 

dat iedereen die ook geraakt is door dit idee gaat meedoen om 

mensen een plek aan je kersttafel te geven, een gelegenheid vol 

bijzondere ontmoetingen. 

U kunt zich opgeven als gastvrouw / -heer of als gast, door vóór 

15 december het onderstaande, ingevulde strookje, in te leve-

ren in de brievenbus van V55+ in de Huiskamer van het Hel-

voirThuis.  

Voor informatie en aanmelding per telefoon of email: 
Crista Schuurmans-IJpelaar  0411/643391. 

Email: jmaschuurmans@hotmail.com 

 
---------------------------------------------------------------- 

 

Ja ik doe mee met de EngelenTafel in Helvoirt  

op 25 of 26 december. 

 

Naam:_____________________________________________ 

 

 

Adres:_____________________________________________ 

 

Invullen wat van toepassing is: 

 

Ik ben gastvrouw/-heer en voor max____________ gasten op  

 

__________ december. 

 

Ik wil graag gast aan tafel zijn op __________ december. 

 

 
Ik wil graag opgehaald worden ________________________ 
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WENSKERSTBOOM IN HELVOIRTHUIS 
 
Een wenskerstboom voor gezinnen in Helvoirt, Haaren en Bie-

zenmortel die het financieel wat moeilijker hebben. 

 

In het HelvoirThuis wordt een kerstboom geplaatst met daarin 

wenskaartjes, met daarop de ver-

melding van de cadeautjes voor 

kinderen van deze gezinnen. 

Ben jij een weldoener die een 

wens uit deze kerstboom komt 

halen om deze vervolgens te ver-

vullen? Als gever kun je daarbij 

zelf bepalen hoeveel geld je aan 

een cadeautje wil uitgeven. Dit 

ingepakte cadeautje moet vóór 

dinsdag 18 december  worden 

ingeleverd bij het HelvoirThuis. 

Doe mee, haal een wenskaartje 

uit de wenskerstboom en maak 

een kind blij met kerstmis. 

 

De wenskerstboom is een samen-

werking van het HelvoirThuis en 

de Voedselbank. Met dank aan de 

gemeente Haaren, Hemeco op-

slagsystemen en hobby / knutsel-

club V55+ van Cor de Jong. 

 

 

 
 
 
 

 

 



9 

 

 

KOM OOK NAAR DE NIEUWJAARSRECEPTIE 2019 
 

Hierbij nodigt het bestuur van Vereniging 55+ Helvoirt, het be-

stuur van TinH en de redactie van het Pomphuiske alle leden en 

alle Helvoirtenaren uit voor de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 

2019 in de Huiskamer van het HelvoirThuis.  

Een goede gelegenheid om elkaar een gelukkig jaar toe te wen-

sen en een toast uit te brengen op alweer een nieuw jaar dat 

voor ons ligt.  

U bent welkom vanaf 11.30 uur. Wij hopen veel leden te ont-

moeten. 

 

Het bestuur.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
GEZELLIGHEID IN DE HUISKAMER 
 

In de breidrage (sorry, bijdrage) van deze supporter van vorige 

maand is een onvolledigheid geslopen. Er staat namelijk dat er 

geen contributie verschuldigd is. Dat is onjuist, want er wordt 

verwacht dat je lid bent van Vereniging 55+ en dat je daar net-

jes je contributie voor betaalt. Maar niet extra voor de afdeling 

"breien en babbelen".   

  

Een dubbel linkshandige supporter. 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOtLPAuZfeAhVPqaQKHZJmD3QQjRx6BAgBEAU&url=http://uitsittardgeleen.nl/profielen/toon-hermans-huis-sittard/handwerken-breien-haken-en-borduren-1&psig=AOvVaw128hKxPYzFCAdFbY6J8wff&ust=1540208378807886
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ACTIVITEITENPROGRAMMA DECEMBER IN 

RESTAURANT  LEYENHOF 
 

Vaste activiteiten: 

Dinsdag Dagbesteding van 10.00 tot 16.00 uur, 

Woensdag Bingo, aanvang 14.30 uur, kosten € 5,- p.p. (in-

clusief een kopje koffie of thee) 

 Woensdag 19 en 26 december GEEN BINGO! 

Donderdag  Dagbesteding van 10.00 tot 16.00 uur, 

Kaarten aanvang 14.00 uur. 

Voor informatie over Dagbesteding kunt u contact opnemen met 
Cora Eikelenboom  06 10557771. 

 

Extra in december: 

Donderdag 6 december: 10.00 uur: Ameezing ochtend; kosten 

€ 3,- p.p. inclusief een kopje koffie of thee. Een gezellige och-

tend waar plezier in het (mee)zingen van bekende liederen 

voorop staat.  

Donderdag 13 december: 13.45 uur: verkoop van kerstdeco-

raties. 19.00 uur: optreden van het Middenkoor; entree € 2,-. 

consumpties voor eigen rekening. 

Dinsdag 25 december: 1ste Kerstdag: 16.30 uur: 4 gangen 

kerstdiner; opgeven in het restaurant. Kosten € 24,95 p.p. In-

clusief aperitief en koffie. 

Woensdag 26 december: 2de Kerstdag: 16.30 uur: koud en 

warm buffet; opgeven in het restaurant. Kosten € 24,95 p.p. 

Inclusief aperitief en koffie. 

Maandag 31 december: Oudejaarsdag: 14.30 uur: liedjes en 

conference met Frans van Lith; "Toen was geluk heel gewoon".  

Entree € 2,50 p.p., consumpties voor eigen rekening.  

 

U bent van harte welkom!  
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KERSTBOMEN TE KOOP BIJ NICOLAASKERK  

 

De Sint en zijn pieten zijn 

begin december heel druk 

met het inpakken van ca-

deautjes voor de lieve kin-

deren. Nog voordat de goed-

heilig man terug naar 

Spanje gaat  hangt er al een 

spandoek aan het hek bij de 

Nicolaaskerk in Helvoirt met 

de tekst: "Kerstbomen te 

koop".  

 

De ijverige kerkhofgroep van de Nicolaaskerk, waaronder een 

aantal leden van de Vereniging 55+ Helvoirt,  kijken uit naar de 

tijd dat men een kerstboom in huis gaat zetten. De mensen uit 

Helvoirt hoeven niet ver te gaan of te zoeken naar zo'n sfeer-

volle spar. De bomen staan achter de kerk te pronken voor de 

toekomstige kopers. Met of zonder kluit is mogelijk. Er zijn grote 

en kleine bomen te koop. De opbrengst is nog steeds voor het 

restauratiefonds van de Nicolaaskerk. De torenspits is inmiddels 

voorzien van nieuwe leien maar het beschikbare geld was niet 

voldoende om de restauratie te financieren. Door het kopen van 

een kerstboom steun je niet alleen de restauratie van de toren-

spits maar ook ander onderhoud aan de kerk.  

 

De kerstbomen kosten € 10,- per stuk.  

De  verkoop is vanaf maandag 3 december tussen 9.00 en 14.00 

uur, op woensdag en zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur.   

 
Voor info:  0411-64 23 97.  
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FAMILIE PEIJNENBORGH IN NOTEN OP DE NOEN 
 

Op zondag 16 december om 12.15 uur treedt de Helvoirtse 

familie Peijnenborgh op in de Oude kerk van Helvoirt, een zéér 

muzikale familie.  

Vader David is violist en verbonden aan het Metropole Orkest. 

Hij studeerde in Tilburg en Brussel en kreeg o.a. les van Herman 

Krebbers.  

Moeder Ellen is ook violist, zij studeerde in Antwerpen.  Ze leer-

den elkaar kennen in Zwitserland tijdens een zomercursus. Hun 

drie kinderen kregen – natuurlijk - de muziek met de paplepel 

ingegoten. 

Felix (22), de oudste, speelt sinds zijn 7e hoorn, hij studeert nu 

in Bern (Zwitserland). 

Casper (20) speelt  sinds zijn 8e contrabas.  

De jongste Clara (17) is een sopraan,  zij begon 3 jaar geleden 

met zanglessen. Na 1 jaar werd ze al toegelaten tot de YMA, een 

talentenopleiding aan het Conservatorium in Tilburg. Haar grote 

droom is ooit operazangeres te worden. 

Zij worden ondersteund door Carl, een bevriende pianist en spe-

len o.a. composities van Mozart en Brahms, maar ook het lich-

tere genre komt aan bod. 

Kortom het wordt een uniek concert.  

Toegang is gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.)   
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HET LEVEN VIEREN, GEWOON DOEN OOK IN 2019 
 

De maand december wordt ook wel de feestmaand genoemd 

omdat er heel wat te vieren valt. Vieren betekent "in rust of 

feestelijk doorbrengen; feestelijk herdenken; eren", maar het 

betekent ook "los laten; laten schieten; de vrije loop laten". 

Door zaken los te laten komt er ruimte om andere zaken be-

langrijk te vinden: te genieten van……, te vieren dat…… 

 

De manier waarop we vieringen en feesten houden en beleven 

is in de loop der jaren veranderd. Vroeger vierde men vooral 

vanuit geloof of familietraditie, vaak op vaste tijden en als van-

zelfsprekend een of andere gebeurtenis, maar dat is in deze tijd 

niet meer zo vanzelfsprekend. Er is geen tijd meer voor of we 

maken er geen tijd meer voor of we zijn het hele vieren gewoon 

vergeten vanwege de dagelijkse beslommeringen. Maar er is 

een nieuwe trend aan het opkomen. Mensen hebben steeds 

meer behoefte aan het samen de dingen bewuster beleven 

waardoor vieringen van allerlei aard steeds meer in de belang-

stelling komen te staan.  

 

Nadenken over hoe je het leven en alle vreugdevolle gebeurte-

nissen daarin bewuster kunt beleven en vieren, daarvoor be-

staat meer gelegenheid dan je denkt en dat kan op meer ma-

nieren dan je denkt. Bij vieren denken we bijvoorbeeld al vlug 

aan ballonnen, slingers en andere uiterlijke versieringen. Daar 

is niets mis mee, maar momenten van viering in je leven creëren 

kan ook een stil en innerlijk genieten inhouden. Genieten van de 

waardevolle momenten in je leven vraagt om een open blik en 

aandacht voor het moment. 

 

Vier het leven 

In de maand december vieren we (meestal met anderen samen) 

het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. We zoeken dan elkaar op 

om gezellig samen met familie en/of vrienden deze feesten te 

vieren. 
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Ook vieren we in die maand dat het oude jaar voorbij is, vaak 

met veel geknal van kurken en vuurwerk om daarna met nieuwe 

moed en voornemens in het nieuwe jaar te stappen. 

Maar waarom niet voortdu-

rend vieren, elke dag vieren, 

elk moment vieren, het leven 

vieren, plezier hebben en stil-

staan bij alle mooie momenten 

in je leven? 

 

Maak tijd voor vieren 

Mijn advies is niet te wachten 

met het vieren van het leven 

totdat je een crisis, ziekte of 

een verlies meemaakt. Voor 

veel mensen is dat pas het 

moment om het roer om te 

gooien, te gaan genieten van de kleine dingen van het leven. 

Waarom niet nu al tijd vrij maken en tijd schenken aan het vie-

ren van het leven? 

Het is een kunst die je je eigen kunt maken om elke dag bewust 

te leven en in de dag de grote maar ook kleine momenten te 

vieren. Maak je die kunst eigen! 

Het is wellicht een goed voornemen voor het nieuwe jaar. 

 

De activiteitencommissie wenst U allen een mooi Kerstfeest en 

een gezond en gelukkig 2019. Geniet ervan! 

 

 

 

 

Wijsheid luistert alvorens te spreken, denkt alvorens te hande-

len, observeert alvorens zich over te geven en vraagt in geval 

van twijfel. 
 

Bron: 
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KERSTMIS, DE GESCHIEDENIS 
 
Kerstmis wordt over de gehele wereld gevierd. Van Amerika tot 

aan ons kleine landje. Maar weet u ook waar Kerstmis eigenlijk 

vandaan komt? Vieren we eigenlijk wel de geboorte van Jezus? 

En hoe komen we aan deze datum?  

Over de hele wereld kent men het symbool van het licht en ook 

van het leven. De geboorte staat symbool voor een nieuw begin. 

Alle volkeren wilden vroeger ergens in geloven en daarom heeft 

de kerk deze symbolen overgenomen in haar religie. Kerstmis is 

echter veel meer dan enkel een Godsdienstig feest! De invloe-

den van commercie en gebruiken uit het Heidense vindt men 

nog steeds terug in het oorspronkelijke lichtfeest. 

 

De Heidense oorsprong van Kerstmis uitgelegd. 

Vroeger gebruikte men een andere kalender en viel de kortste 

dag en langste nacht op 25 december in plaats van nu op 21 

december. Deze kortste dag wordt in vele gebruiken ook wel de 

Winterzonnewende genoemd. Na deze dag worden alle dagen 

langzaamaan weer wat langer. De naam stamt af van het wen-

den van de zon. Dit komt overigens al vanuit de steentijd toen 

men nog helemaal geen kalender had. 

 

De Romeinse oorspronkelijkheid van Kerstmis. 

De Romeinen vierden rondom deze datum een feest voor de 

Grieken. Vanaf 17 december tot 24 december vierden ze de Sa-

turnalia. Saturnus is de God van de rijkdom en oogst, de kracht 

van het leven die de dood overwint. Daar is dit feest dus naar 

genoemd. Mithras bracht volgens hun geloof het licht en deze 

werd op 25 december geboren. Omdat het Christendom veel 

gelijkenissen heeft met het geloof in Mithras, werd deze over-

genomen door de Romeinen. 

 

De Germaanse uitleg van Kerstmis. 

De Germanen vierden met de Winterzonnewenden het Joel 

feest. Dit feest is bedoeld om de wedergeboorte van de God van 

groei en het licht te vereren.   
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Dit deden ze omdat de Germanen ervan overtuigd waren dat als 

ze zo het nieuwe jaar niet goed in gingen, met overvloed, het 

kerstmaal, zij de rest van het jaar arm zouden blijven en honger 

zouden moeten lijden. De Germanen omgaven zich volledig met 

groene takken en vruchtbomen werden nu gepoot, dit was het 

vruchtbaarheidsaspect van het kerstfeest. Het zonnerad was 

heel belangrijk, het stond symbool voor het licht voor de wereld 

en voor de geest. 

 

De Christelijke uitleg van Kerstmis. 

Er vond heel geleidelijk aan een overgaan plaats tussen de bo-

venstaande feesten tot het christelijke Kerstfeest. Augustinus 

gaf de gelovigen de opdracht om bijna alle gebruiken te behou-

den. Hij verbond wel extra christelijke rituelen aan dit feest. 

Misschien klinkt het heel vreemd, maar in het begin stond geen 

enkele christen erbij stil dat Jezus geboortedag ooit aan deze 

datum zou worden verbonden. Vroeger was men enkel bezig 

met de kruisiging en verrijzenis van Jezus. Over de echte ge-

boortedatum van Jezus is nog steeds niets bewezen. Het was in 

ieder geval zeker niet in het jaar 0. In 336 na Christus werd de 

kalender vervangen en veranderd. Men vond het vreselijk dat 

Jezus geboortedag nergens vermeld was, terwijl hij toch zo be-

langrijk was geweest. De kerk ging zich ermee bemoeien en om-

dat men al heel wat invloed had gehad op het veranderen van 

het Zonnewendefeest, wat nu Kerstmis werd genoemd, wilde 

men ook de datum van Jezus geboorte wel op 25 december 

vaststellen. Iedereen stemde in omdat ook Jezus werd vergele-

ken met het licht en de zon én de strijd aanging met het donker 

(het goede en het kwade). Zo kwam het dat we ons Kerstfeest 

kregen en dat Kerstmis het geboortefeest van Jezus is geworden 

en dat we dat vieren op 25 en 26 december.  

 

Wij wensen u: Zalig Kerstmis / Gelukkig Kerstfeest / Vrolijk 

Kerstfeest! 
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BEWEGEN MOET. EN DAT KAN OOK BIJ DE TV. 
  

We worden er voortdurend op gewezen hoe belangrijk het is 

voor het behoud van onze vitaliteit – zowel geestelijk als licha-

melijk - om voortdurend te bewegen. 

Maar zoiets vereist een stevige discipline en niet iedereen houdt 

het vol om constant naar sportschool of zwembad te gaan. Wan-

delen vergt minder inspanning, maar zonder goed weer vindt 

menigeen dat ook niet zo leuk. 

 

Een oplossing kan zijn om – tenminste een deel 

van de nodige oefeningen – met behulp van een 

fietstrainer gewoon thuis te doen, eventueel bij 

de tv of met een boek of een tablet.  

 

Fietstrainers zijn er in diverse soorten en prijzen. 

Met zo’n apparaat verbetert u uw conditie, stimuleert u de 

bloedcirculatie en versterkt u de spieren van armen en benen. 

Ja ook van de armen, want er zijn fietstrainers die ook met de 

armen kunnen worden bediend. 

 

Fietstrainers zijn meestal voorzien van een elektronisch display 

waarop uw inspanningen worden gemeten. Het display geeft de 

tijd en de omwentelingen per minuut aan  alsmede de calorie-

verbranding. De trainer is bovendien voorzien 

van verschillende weerstandniveaus, in te stel-

len door middel van een draaiknop. Sommige 

fietstrainers zijn opvouwbaar en makkelijk mee 

te nemen. En een fietstrainer kan ook voor het 

trainen van de armen worden gebruikt. 

 

Fietstrainers zijn er al vanaf € 22,95. 
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WELKE ZORG IS ER VOOR MENSEN MET DEMENTIE? 
 

Een stevig netwerk voor men-

sen met dementie en hun 

mantelzorgers. 

 

In de gemeente Haaren zijn ver-

schillende zorg- en welzijnsorga-

nisaties en -professionals betrok-

ken bij mensen met dementie en hun mantelzorgers. Iedereen 

heeft daarin zijn 'eigen stukje' en eigen kennis en vaardigheden, 

maar gelukkig weet iedereen elkaar óók goed te vinden. Zo kun-

nen deze professionals van elkaar leren en elkaar ondersteunen. 

Met als doel: zorg en ondersteuning voor mensen met dementie 

goed regelen en op elkaar afstemmen, zodat die zo optimaal 

mogelijk is. 

 

Wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsen, case-

managers dementie en medewerkers van welzijnsorganisatie 

ContourdeTwern. Al deze mensen houden zich in de gemeente 

Haaren beroepsmatig bezig met mensen met dementie. Regel-

matig komen ze bij elkaar voor overleg. Maar ook daarbuiten 

weten ze elkaar goed te vinden. Dat is fijn en nuttig. Zo kunnen 

ze sneller anticiperen op de zorg die nodig is, elkaars kennis 

aanvullen en vragen van betrokkenen zo goed en snel mogelijk 

beantwoorden. Of bijvoorbeeld samen kijken: welke zorg is nu 

nodig? De praktijkondersteuner van de huisarts is meestal de 

eerste zorgprofessional bij wie iemand met dementie terecht-

komt. Vaak is de wijkverpleegkundige de volgende die ingescha-

keld wordt. De wijkverpleegkundige is, samen met de thuiszorg-

medewerkers, degene die het meest over de vloer komt voor 

dagelijkse zorg en ondersteuning en daardoor goed op de 

hoogte is van wat er speelt en nodig is. Als er een verandering 

is in de zorgvraag, of bijvoorbeeld een gesprek met de familie 

gewenst is, kan de wijkverpleegkundige overleggen met de ca-

semanager. Om samen te 'sparren' over wat nodig is.  
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De casemanager dementie loopt van A tot Z mee met iemand 

die dementie heeft en bekleedt daarin allerlei rollen. Van een 

luisterend oor zijn, tot informatie verstrekken, tot alle mogelijke 

vragen beantwoorden en soms, uiteindelijk, tot een opname 

mee regelen.  

 

Veilig 

Samen zijn deze professionals verantwoordelijk om, uiteraard 

samen met de cliënt zelf, de juiste zorg en ondersteuning te 

bieden. Samen zorgen ze voor een stevig en veilig netwerk, zo-

dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zich gedragen 

en geborgen voelen, maar ook de juiste praktische ondersteu-

ning krijgen. Vaak met als doel: zo lang en zo aangenaam mo-

gelijk thuis blijven wonen, want meestal is dat de grootste wens. 

Zorgen zijn er ook bij de professionals. Bijvoorbeeld over het 

steeds grotere tekort aan personeel en vrijwilligers. En ze mis-

sen een mantelzorgers-ondersteuningsgroep, want het goed on-

dersteunen van de mantelzorgers zien zij als een van hun be-

langrijkste opdrachten. In de gemeente Haaren weten de zorg-

professionals elkaar goed te vinden, en dat ervaren ze allemaal 

als een groot goed. Dat komt namelijk ten goede aan mensen 

met dementie. En daar draait het uiteindelijk om.  

 

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) Haaren be-

staat uit vrijwilligers en zorgprofessionals uit de vier kernen van 

de gemeente en wordt ondersteund door de gemeente. In een 

dementievriendelijke gemeente is aandacht voor de situatie 

waarin mensen met dementie én hun mantelzorgers verkeren. 

Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatie-

ven die de levenskwaliteit van deze groep kwetsbare mensen 

vergroot. Informatie over Werkgroep DVG bij Ineke Matheeuw-
sen ( 06 - 8369 2717) of via dvghaaren@gmail.com.   
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LEDEN AAN HET WOORD 
In deze rubriek maak je kennis met een van onze leden.  

We stellen dit keer Ria Simons aan je voor.  

 

Toen Ria in 2003 (als lid van de werkgroep "Te Voet Te Veld") 

aan Jan van Bohemen (toenmalig voorzitter van de Ouderen 

Vereniging Helvoirt) vroeg of men gebruik mocht maken van 

"d'n hof", werd ze lid van de vereniging en dat is zij dus inmid-

dels al 15 jaar.  

 

Ria is geboren in 1938 op een boerderij in Helvoirt en komt uit 

een gezin van 9: ze heeft / had 5 broers en 3 zussen. Haar 

vader, Cornelis Simons, liet al snel het werk op de boerderij over 

aan zijn zonen en was erg actief op bestuurlijk niveau. Hij was 

o.a. medeoprichter van het bejaardenhuis "De Leyenhof" in 

1973. Zijn portret, geschilderd door de Helvoirtse schilder Wim 

van de Plas, hangt nu ook weer in het nieuwe gebouw. Uiteraard 

is Ria daar erg trots op. Na de lagere school ging Ria naar de 

Mulo in Boxtel (intern) en wilde ze kleuterleidster worden. Het 

noodlot sloeg echter toe: op haar 14e kreeg ze polio en ze is 

toen ongeveer 2 jaar lang in de St. Maartenskliniek te Nijmegen 

behandeld. (In de periode 1952 tot 1957 was er sprake van een 

uitbraak van polio in Nederland met name onder kinderen en 

jongeren. Vanaf die tijd is men gaan vaccineren. (red.)  

 

Vanaf dat moment veranderde haar leven en moest ze er reke-

ning mee houden dat ze een aantal zaken niet meer of niet goed 

meer kon. Zo moest ze ook het idee om kleuterleidster te wor-

den loslaten (kinderen optillen ging niet meer, op het schoolbord 

schrijven werd moeilijk etc.) en is ze een secretaresse opleiding 

gaan volgen. Vanaf 1964 heeft ze vele jaren als secretaresse 

gewerkt bij Interpolis in Tilburg. 

 

Ria is ongetrouwd gebleven maar wel actief ook binnen diverse 

werkgroepen in het dorp. Zo heeft ze vele reizen gemaakt in 

Europa maar ook naar haar broer in Canada. 
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Tot 1975 woonde ze in Helvoirt, daarna 10 jaar in Tilburg en 

daarna weer terug in Helvoirt, eerst in het ouderlijk huis, toen 

in een door haar zelf ontworpen en gebouwd huis en nu, sinds 

de oplevering, in een huurappartement in "De Leyenhof". Het 

bevalt haar goed. Ze ontvangt hier de nodige ondersteuning aan 

zorg en ze is er lid van de Cliëntenraad. Ze neemt deel aan ac-

tiviteiten en is zelf ook actief als bezoekster van personen met 

dementie om een praatje met hen te maken. Dat wordt altijd 

zeer gewaardeerd. Zo veel mogelijk en zo lang mogelijk actief 

blijven is wat Ria nastreeft. Ze houdt van lezen, puzzelen en 

musea bezoeken. 

 

Polio betekent echter dat ze steeds meer moet inleveren: eerst 

het fietsen, later weer het auto rijden etc. Daarom ook is ze blij 

dat ze de overstap naar "De Leyenhof" heeft gemaakt. Ze is erg 

enthousiast over de ondersteuning en hulp die ze krijgt van haar 

familie, met name van haar jongste zus. 

Op onze vraag hoe ze op dit moment Helvoirt als dorp ervaart, 

geeft ze aan dat ze vindt dat er veel ten goede is veranderd. Het 

Van Goghplein met de appartementen en winkels met name zijn 

een goede vooruitgang. Ook de totstandkoming van het Joris-

kwartier en het Waterkwartier geven aan dat Helvoirt zich ver-

der ontwikkelt. De toekomstige overgang naar Vught heeft niet 

echt haar belangstelling. Het zal wel goed komen. 

 

Wij wensen Ria nog zo goed mogelijke jaren in Helvoirt. 
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TUIN 
 

Tuinen, of tuinieren is een prachtige hobby 

(als je ervan houdt). Als je aardige resulta-

ten boekt, zegt men van je dat je "groene 

vingers" hebt. Dat is erg overdrachtelijk be-

doeld, want bij tuinieren worden je vingers 

over het algemeen niet groen, maar blijven 

schoon, als je handschoenen gebruikt of 

zwart, als je met blote handen in de aarde zit te wroeten. Dit 

laatste komt nog al eens voor, als je geregeld nieuwe planten 

zet of onkruid verwijdert. Neen, echte groene vingers krijg je als 

je tomaten teelt en deze verzorgt zonder handschoenen, door 

bladeren de verwijderen of door ze te leiden langs een stok of 

een touw(tje). Zelfs bij het plukken van de vruchten ontkom je 

niet aan groene vingers. Als je dat nog niet in de gaten hebt 

tijdens de werkzaamheden, kom je er wel achter als je daarna 

je handen wast. 

Dus als van iemand gezegd wordt dat hij of zij groene vingers 

heeft, kun je gerust vragen of die persoon tomaten teelt. 

Hiermee zijn "groene vingers" even in het juiste perspectief ge-

plaatst.  

                

Jan van Bohemen.  

 

 

 

 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 

Van een afstand pakken   vernemen  

Saaie trek     sleur   

Toegangsbewijs voor het bal  danspas  
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ONDERHOUD NICOLAASKERK EEN HALVE EEUW GELEDEN 
 

De toren van de Nicolaaskerk in Helvoirt staat al enkele  maan-

den in de steigers. De torenspits krijgt nieuwe leien op haar dak. 

De dakkapellen worden vervangen, net als het lood. De om-

vangrijke beschermde werkplek op soms wel 60 meter hoogte 

onttrekt de werkzaamheden aan het zicht. De gebouwde steiger 

moet aan allerlei veiligheidseisen anno 2018 voldoen. Hoe deed 

men dat vroeger, zeg een halve eeuw geleden. Toen waren er 

ook onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan de torenspits 

en de daken en regengoten van de kerk. We laten hier een twee-

tal loodgieters van die tijd, geboren en getogen in Helvoirt, aan 

het woord. Het zijn Jozef Traa (73)  en Gerard Bergman (78). 

Hadden zij ook veiligheidsvoorschriften?   

 

Jozef Traa 

Als manneke van 15 jaar begon Jozef Traa bij loodgietersbedrijf 

Pieter Pijnenburg. Hij vertelt: "Loodgietersbedrijf Pieter Pijnen-

burg deed het onderhoud van de Nicolaaskerk toen. Je kreeg 

opdracht om de goot schoon te maken of bij lekkage te vernieu-

wen.  We liepen binnen via tal van trappen en ladders naar de 

klokkenzolder en via de booggewelven konden we bij de dakka-

pellen komen. Een speciale dakladder moesten we via het ge-

opende raam van de dakkapel naar buiten sjouwen. We klom-

men uit het raam en via deze zogenaamde dakladder daalden 

we af naar de goot. En dan begon je te vegen of te repareren. 

Uitkijken was het steeds. Ja echt uitkijken en zeker na regen 

want de goot was glad. Je moest ook voorkomen dat je met je 

broek bleef haken aan een leihaak die de leien op het dak hiel-

den. Je stond er niet bij stil en zorgde zelf voor je eigen veilig-

heid. Met een gewone ladder klom je van de begane grond naar 

de regengoten dichter bij de grond om die te repareren als dat 

nodig was. Het was opdracht en je deed het gewoon.  
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Daar kon "open" vuur bij zijn in de vorm van verwarmd soldeer-

gereedschap. Een brandblusser kende men wel maar gebruikte 

men niet. Wel namen wij een emmer water mee naar boven die 

al half leeg was bij aankomst op de "werkplek". Er waren geen 

hoogwerkers, geen valbeveiligingen geen verrijkers. We moes-

ten het doen met de mogelijkheden van toen en zelf voor onze 

eigen veiligheid zorgen. Jozef Traa praat terughoudend over zijn 

activiteiten in de goot en op het dak van de Nicolaaskerk. "Je 

moet maar eens met Gerard Bergman gaan praten, dat was mijn 

leermeester. Die heeft tegen het dak van de spits gehangen en 

de haan nog mee helpen neerhalen." Dus dat advies opgevolgd.  

 

Gerard Bergman  

Gerard Bergman weet van wanten. Hij vertelt: "Ik zat op een 

plankje dat met touwen in de toren was vast gemaakt. Met een 

vernuftig systeem kon ik me laten zakken en omhoog hijsen. 

Dat was zwaar werk. Links en rechts van me zaten kistjes met 

gereedschap op mijn zitplank en de leien die ik op het dak moest 

bevestigen. Dat gereedschap en die leien moest ik zelf naar bo-

ven sjouwen via talloze trappen aan de binnenkant van de toren. 

Uiteindelijk klom ik dan door een van de dakkapellen naar buiten 

om me tegen het dak op het simpele plankje te nestelen voor 

het leidekken. Weet wel, al die leien op de torenspits wegen 

tonnen. Met simpel handwerk en de schouders eronder moest 

dat materiaal naar boven. Dat was echt keihard sjouwwerk. Nu 

staat er een lift die de leien naar boven hijst. Plus een steiger 

om rond de torenspits te lopen met veiligheidsdoeken tegen kou 

en sterke wind." 

 

Aanvankelijk kwam Bergman bij de Nicolaastoren in beeld als 

14 jarige vanwege zijn werk bij Pieter Pijnenburg die ook werk-

gever van Jozef Traa was. Later, in 1972, is hij voor zichzelf 

begonnen. "Ik volgde eigenlijk Daantje Broeders uit Vught op.  
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Die had de torenspits al eerder van nieuwe leien voorzien.  Hij 

hield er mee op en ik heb in feite zijn bedrijf overgenomen. Toen 

werkte ik al een tijdje voor mezelf terwijl een grote restauratie 

aan de Nicolaaskerk zich in 1985 aandiende. Het is te gek dat 

lieden van buiten Helvoirt dat werk aan de toren gaan doen, 

terwijl ik als geboren en getogen inwoner van Helvoirt dat ook 

kan dacht ik.  Voor mij een reden om naar de aannemer te stap-

pen en hem duidelijk te maken dat ik dat vaker deed en nu ook 

wilde doen. Leien dekken is een vak maar leer je in de praktijk. 

Het lukte mij die aannemer voor me te winnen. Toen moest het 

bisschoppelijk bouwbureau ook nog over de streep. Dat had iets 

meer voeten in aarde, maar ik kreeg de opdracht nadat ik een 

prijs indiende. Dus in 1985 heb ik de restauratie van de toren-

spits gedaan zittend op een plankje en mijn eigen veiligheid in 

de gaten houdend." 

 

Angelustorentje  

Gerard Bergman vertelt verder: "Daar bleef het toen niet bij. 

Het  Angelustorentje is met een kraan naar beneden gehaald 

om die op de grond te restaureren. Houten staanders heb ik 

vervangen door zinken vierkante pijlers. Het bisschoppelijk 

bouwbureau ging met mijn plan pas akkoord nadat ik verze-

kerde dat je over die zinken staanders kon lopen zonder door-

buiging bij een lengte van zeker vijf meter. Trots liep ik zelf over 

die staanders terwijl de aannemer, het kerkbestuur en verte-

genwoordigers van het bisdom toekeken. Die Angelustoren staat 

er nu na een halve eeuw nog heel fier bij."  

 

Heden ten dage maakt het kerkbestuur van de Nicolaaskerk nog 

gebruik van zijn kennis opgedaan bij andere kerken als de Sint 

Jan in Den Bosch en katholieke bolwerken in Tilburg en omge-

ving. Onlangs kroop Bergman op verzoek nog naar de gouden 

haan en het kruis op de hoge torenspits. Inspectie leerde dat de 

haan, die hij in 1985 losschroefde van de toren om met een 

kraan te laten zakken, er nu na zoveel jaren nog pico bello bij 

staat.  
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Er was rekening gehouden dat deze naar beneden moest voor 

restauratie. Dat blijkt niet nodig te zijn. Daar boven heb ik wel 

staan te genieten dat we toen knap werk leverden. Ik ben nu al 

weer 20 jaar gestopt met werken. Dat de haan en het kruis kon-

den blijven zitten is een voordeel voor het kerkbestuur. Twee 

keer geen kraan huren voor de werkzaamheden en geen restau-

ratiekosten." 

 

Vrijwilligerswerk  

Naast zijn deskundigheid over de bouw steekt Gerard Bergman 

nog meer tijd in de monumentale kerk. Hij is een van de gidsen 

die het beklimmen van de toren begeleid. "Het is prachtig werk 

om belangstellenden over de schitterende monumentale toren 

te vertellen. Ademloos luisteren de gasten naar mijn activiteiten 

binnen en buiten de torenspits, nu een halve eeuw geleden." 

 

Jozef Traa is heel enthousiast over het monumentale pand. Nu 

klimt hij niet meer in de dakgoten, maar is wel actief vrijwilliger 

voor de monumentale kerk. Hij vertelt: "Ik geniet ervan als de 

zon op de kop van het gebouw staat en die zonnestralen door 

de glas in lood ramen naar binnen schijnt. Een schitterend ge-

zicht. We moeten proberen het gebouw in stand te houden. Ik 

hou van dat gebouw." 

 

Christ Pijnenburg 

22-10-2018  
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KLIMAAT  

OPA’S EN OMA’S  

 
Ed Nijpels is bezig aan de afronding van de werkzaamheden van 

de "klimaattafels". 

Daar zijn plannen gemaakt hoe we het klimaatprobleem te lijf 

kunnen gaan en waarover de politiek knopen moet gaan door-

hakken.  

 

En wij? Wat gaan wij doen? "t Zal mènnen tèd vort wel duren" 

horen we dan nogal eens. 

Maar is dat wel zo? Hoe goed zijn wij bestand tegen langdurige 

tropische temperaturen zoals we die afgelopen zomer hadden? 

 

En wat als ook hier een tornado met heftige regens over komt 

en het Helvoirts Broek het water niet kan bergen en Helvoirt 

overstroomt? 

Dan zullen ook de 70-plussers de gevolgen van de mede door 

hen opgebouwde welvaart moeten ondergaan. 

Want is het niet zo dat we met zijn allen al decennia lang lekker 

autorijden, op vliegvakantie gaan en heel veel spullen vergaard 

hebben? Kortom, we  hebben een flinke "voetafdruk" qua CO2-

uitstoot. 

 

Dus Opa’s en Oma’s …. reden genoeg om te doen wat je kunt 

om volgende generaties te behoeden voor ellende! Wordt bij-

voorbeeld "Zonnemaatje" en doe mee met lokale opwek van 

zonne-energie in Haaren!  

Informatie via secretariaat@deh-energie.nl  

 

Met groene groet!  

Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten. 
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BOEKBESPREKING "HET RECHT OP 

TERUGKEER" DOOR LEON DE WINTER 
 
Het jaar is 2024, de plaats is Tel Aviv. Israël 

is gekrompen tot een zwaarbeveiligde stad-

staat. Daar, op dat desolate strookje land, 

runt Bram Mannheim een bureautje dat ou-

ders helpt hun verdwenen kinderen op te spo-

ren. Zijn eigen zoontje verdween zestien jaar 

eerder. In zijn vrije tijd werkt hij als vrijwilli-

ger bij de ambulancedienst. Na een bloedige 

aanslag op een grenspost doet Bram een ontdekking die zijn 

leven opnieuw ingrijpend zal veranderen. 

 

De schrijver Leon de Winter 

Leon de Winter werd op 24 februari 1954 in 's-Hertogenbosch 

geboren in een orthodox-joods gezin dat een behoorlijke wel-

stand kende. In Noord-Brabant groeide hij uiteraard op in een 

niet-joodse omgeving. In een interview in HP/De Tijd in 1992 

zei hij over het gezinsleven: "Ik stam uit een volstrekt a-litte-

rair, a-intellectueel, acultureel milieu met een enorme aan-

dacht voor de joodse traditie, maar zonder dat daar zwaar reli-

gieus over gedaan werd. " 

Zijn vader deed in lompen en oud papier en overleed toen hij, 

Leon, elf was. 

 

In hetzelfde interview vertelde De Winter hoe hij 'natuurlijk' 

werd uitgescholden voor 'voddenjood' en van de weeromstuit 

heel deftig ging doen: 'als ik bij vriendjes van goede komaf 

kwam, vonden hun ouders me een heel voorbeeldig knaapje.' 

Leon de Winter (1954) groeide op in ’s-Hertogenbosch en be-

zocht midden jaren zeventig de Filmacademie in Amsterdam. De 

Winter maakte zijn literaire debuut in 1976 met de verhalen-

bundel "Over de leegte in de wereld". Voor zijn romandebuut 

"De verwording van de jonge Dürer" (1978) ontving hij de Reina 

Prinsen Geerligsprijs.  
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De Winter en zijn echtgenote Jessica Durlacher waren in het na-

jaar van 2005 gastdocenten aan de Universiteit van Berkeley 

voor het vak "Anne Frank and After: Dutch Literature and Film 

of the Holocaust in English Translation". Dit vak ging over ver-

taalde Nederlandse literatuur en Nederlandse films m.b.t. de 

Holocaust. Hierover schreven beide auteurs columns in De 

Volkskrant. 

 

De Winter werd een bestsellerauteur, niet alleen in Nederland 

maar ook in het buitenland, met name in Duitsland waar hij een 

grote populariteit geniet. 

 

Boeken geschreven door Leon de 

Winter: 

 God's Gym (2002; roman)  

 De vijand (2004) 

 Het recht op terugkeer (2008; 

roman) 

 VSV (2012; roman) 

 Geronimo (2015; roman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemand kan teruggaan naar een nieuw begin, maar iedereen 

kan beginnen aan een nieuw einde. 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRiLPWkYLfAhUvy4UKHQx8AO8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.debezigebij.nl/auteurs/leon-de-winter/&psig=AOvVaw1rqdS7RrMDrZ3lNIRqJOqo&ust=1543874166775474
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GESCHIEDENIS VAN DE KERSTKAART 
 

De tijd dat iedereen wel een of meerdere 

kerstkaarten verstuurde per post lijkt te ver-

dwijnen. De digitale kerstkaart heeft zijn in-

trede gemaakt. Toch bestaat het sturen van 

kerstkaarten aan elkaar al heel lang. 

Als sinds de 19e eeuw worden er wereldwijd 

kerstkaarten verstuurd. De eerste kerstkaart 

stamt uit 1843 en is gemaakt door de Engelsman John Callcoot 

Horsley. Deze tekenaar gebruikte voor zijn kerstkaart de tekst: 

"A Merry Christmas and a Happy New Year to You". Al werd in 

1843 pas de eerste kerstkaart gemaakt, al ruim voor die tijd 

was het al een traditie om kerst en nieuwjaarswensen uit te 

brengen. Al in de Middeleeuwen werden er houtsnijwerken ver-

vaardigd met religieuze afbeeldingen en kerstwensen. In Neder-

land bood de Amsterdamse boekhandelaar Koster in 1873 als 

eerste kerstkaarten aan. Deze kerstkaarten beschikten over een 

kerstwens geheel in rijm. 

 

De meest gebruikte teksten op een kerstkaart 

Wanneer je een kerstkaart koopt in de winkel zullen deze stan-

daard een kerstgroet of kerstboodschap bevatten.  

 

De meest gebruikte kerstwensen zijn: 

 Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 

 Fijne kerstdagen en een gelukkig 2019 

 De beste wensen voor het nieuwe jaar 

 Een gelukkig 2019 

 

Op de achterkant van de kaart is er dan ruimte voor een origi-

nele kerstwens, afgestemd op de ontvanger. Bij een dubbele 

kaart is het veelal gebruikelijk om deze tekst binnenin de kaart 

te schrijven.  
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Deze tekst kan wat zeggen over de ontvanger, maar kan ook 

heel goed betrekking hebben op de foto of afbeelding die er op 

de kerstkaart te zien is. Vooral wanneer je zelf een foto kerst-

kaart of andere originele kerstkaart maakt is het leuk om je cre-

ativiteit hier op los te laten. 

 

Foto-kerstkaarten zelf maken 

Op internet zijn er veel aanbieders te vinden van zogenaamde 

fotokaarten. Met behulp van een fotobewerkingsprogramma kun 

je daar je eigen foto uploaden en deze verwerken tot een leuke 

en originele kerstkaart. Stem je kerstgroet af op de afbeelding. 

Hierbij kun je gebruik maken van de traditionele kerstwensen 

die je met een woordspeling veranderd. Een autorijschoolhouder 

zou naar zijn klanten een kaart kunnen sturen met de afbeelding 

van een kapotte auto met daarbij de wens: "Ik wens jullie een 

schadeloos 2019”. Ook is het leuk om delen uit kersliedjes te 

gebruiken voor je zelfgemaakte kerstkaarten en originele kerst-

wensen. Het gebruiken van kerstliedjes lijkt misschien wat ou-

derwets maar met een leuke foto ziet het er heel anders uit. 

 

Enkele aanbieders van fotokerstkaarten zijn: 

www.poobies.nl  / www.kaartje2go.nl 

 

 

 
Een jongeman die zijn 

zieke vader met 

Alzheimer verzorgt, 

werd gevraagd: 

weet jouw vader nog wel 

dat je zijn zoon bent? 

 

De jongeman antwoordde: 

dat is niet belangrijk, 

belangrijk is, dat ik weet 

dat het mijn vader is! 

 



32 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

PASTAPOTJE  
(voor 4 personen) 

 

Benodigdheden: 

300 gram pasta - 300 gram gehakt, naar keuze - 1 blikje toma-

tenpuree - 1 courgette, in blokjes - 2 tomaten, in blokjes - 1 ui, 

gehakt - 1 rode paprika, in stukjes - 1 teentje knoflook, gehakt 

- 100 gram kruidenroomkaas - 100 gram zwarte olijven, zonder 

pit, grof gehakt - 50 gram zongedroogde tomaatjes, grof gehakt 

- 1 eetlepel gedroogde Italiaanse kruiden - 75 gram geraspte 

Parmezaanse kaas - 2 eetlepels olijfolie - 2 takjes basilicum, 

blaadjes, in reepjes - peper en zout 

 

Bereidingswijze: 

Verhit de olijfolie en bak het gehakt met peper en zout rul, voeg 

ui, tomaten, paprika, courgette en knoflook toe en bak 4-5 mi-

nuten mee. Roer tomatenpuree, kruidenroomkaas en Italiaanse 

kruiden erdoor. Voeg eventueel wat melk toe en breng op smaak 

met peper en zout, breng het mengsel tot net aan de kook. Kook 

de pasta volgens de verpakking net gaar. Giet deze af en laat 

uitlekken. Schep de pasta door  de saus en schep het geheel 

over in een ovenvaste schotel. Meng olijven, zongedroogde to-

maatjes, kaas en basilicum en verdeel dit over de pasta. Zet het 

4-5 minuten in een voorverwarmde oven van 200° C. 

Lekker voorgebakken stokbroodje erbij en smullen maar. 

 

Smakelijk eten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

TOETSENBORDINSTELLING WIJZIGEN IN WINDOWS 10 
 
Ziet u in Windows 10 plotseling andere tekens op het scherm 

dan u intoetst op het toetsenbord? Dan is het verkeerde toet-

senbord ingesteld. 

Op de computer kunt u meerdere talen instellen. Bij elke taal 

hoort ook een gebruikelijk toetsenbord. Het kan echter gebeu-

ren, door onder andere een toetscombinatie, dat u de instellin-

gen van uw toetsenbord hebt aangepast. Het juiste toetsenbord 

staat dan niet meer geselecteerd bij uw taal. Daarom verschij-

nen er andere tekens op het scherm dan u intoetst op het toet-

senbord. 

Vervelend als het toetsenbord raar doet, maar gelukkig is dat 

euvel snel verholpen. Druk tegelijk op de toetsen Ctrl en Shift.  

Blijven de rare of vreemde tekens? Doe dan het volgende: 

 Klik op Starten. 

 Klik op Instellingen > Tijd en taal. 

 Klik in het overzicht aan de linkerkant op Regio en taal. 

 Onder 'Talen' staat als het goed is 'Nederlands'. Klik hierop 

en vervolgens op Opties. 

 Onder 'Toetsenbord' staan een of meer toetsenborden. Het 

juiste toetsenbord is 'Verenigde Staten (Internationaal) 

Qwerty'. 

 Staat dit toetsenbord er niet? Klik dan op Een toetsenbord 

toevoegen en klik vervolgens op het juiste toetsenbord. 

 

Heb u twee toetsenborden staan? Verwijder de verkeerde, zodat 

alleen 'Verenigde Staten (Internationaal) Qwerty' er nog staat. 

Hierdoor wisselt u namelijk niet meer per ongeluk van toetsen-

bordinstelling. U verwijdert een verkeerd toetsenbord door erop 

te klikken en vervolgens op Verwijderen te klikken.   
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT. 
 

Activiteitencie  Lucie van de Pas 60 79 21 

Amazing(en)  Nico Hes  06 54343249 

Bewegen Moet!! Jeanne van Bergen 64 24 63 

Biljarten  Jan van Zon   64 14 00 

Bridge   Nico Hes  06 54343249 

Computeren  Edward de Vries 64 37 94 

Fietsen  Willy Bergman 64 27 81 

Fotografie  Edward de Vries 64 37 94 

Glas in lood  Kees van Haaren 06 12325783  

Gymnastiek  Annie Timmermans 21 89 47 

Helvoirt Uit: vervoer Josée van Dongen  06 23646657  

of  Laura Kloprogge  64 28 42 

Hobby-handwerk Cor de Jong  64 18 44 

Kienen   Mia Dekkers   64 32 33 

Line-dance       Marinus van Iersel 64 27 72 

Luisteren naar 

Klassieke muziek  Kees van Rijt   60 75 32 

Klusjesdienst  vacature  … 

Haak/breigroep  

en naaiklusjes Bep van Bohemen 64 14 15  

Ouderenadviseur Vacature  … 

Reizen   Lucie van de Pas 60 79 21 

Schilderen  Eddy de Wit  75 54 45 

Toneelspelen  Dini van Haaren  64 68 86 
Volksdansen  Ria van Heerbeek  64 15 14 

Wandelen  Jan Tielemans 06 27086113 
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VERENIGING 55+ HELVOIRT  
 
Vereniging 55+ Helvoirt is als OuderenVereniging Helvoirt opgericht in 
december 1994.  
 
Aanmelden als lid 
U kunt zich aanmelden als lid van Vereniging 55+ Helvoirt bij de secretaris.  
De contributie bedraagt  € 22,- 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: 
Thea van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268 CL, Helvoirt,  64 2635  

Vicevoorzitter: 
Miel Bogaerts, Lage Driesstraat 21, 5268 BP, Helvoirt  64 2003 

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 
Bart van Wijk, de Jonge v. Zwijnsbergenstr.13, 5268 AK, Helvoirt,  64 2393 

 
Leden van de activiteitencommissie: 
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt,  60 7921 
Frans van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268 CL, Helvoirt,  64 2635  
Jo van Riel, Gijzelsestraat 5, 5268 KM, Helvoirt,  64 2638 
Mien Verbeek, Nieuwkuikseweg 17a, 5268 LH Helvoirt,  64 1660 

 

Coach Zorg en welzijn:  
Thea van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268 CL, Helvoirt,  64 2635  

e-mailadres: theavanlith@xs4all.nl 
 
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 of bij: 
Frans van Lith, Biestakkerstraat 16,  64 2635 

e-mailadres: fransvanlith@xs4all.nl 
 
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Ria de Vries-Algra 
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