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VOORWOORD  

 
De maand januari ligt al weer achter ons 

en dat terwijl we eigenlijk net pas begon-

nen zijn aan een nieuw jaar. "Wat gaat de 

tijd toch snel", hoor je de mensen zeggen. 

Helaas hebben we, samen met vele Hel-

voirtenaren afscheid moeten nemen van 

een zeer betrokken en actief bestuurslid: Bart van Wijk. In dit 

nummer een kort memoriam om hem te bedanken voor zijn 

enorme inzet voor onze vereniging. 

 

Februari is een bijzondere maand. Het telt maar 28 of 29 dagen 

en is daarmee korter dan de andere maanden. Waarom is nu 

juist de tweede maand van het jaar de kortste maand? Om deze 

vraag te beantwoorden moeten we terug naar de tijd van de 

Romeinen. In februari vonden jaarlijkse reinigings- en vrucht-

baarheidsfeesten plaats ter ere van de Romeinse god Februus. 

En als je dat leest dan ligt er toch ook weer een lijn naar ons 

carnavalsfeest: Vastenavond zoals het vroeger heette. De fees-

ten voordat de vasten begon. Carnaval is dit jaar op 3, 4 en 5 

maart. Vooraf is er op 27 februari een 4kernen carnavalsmiddag 

in Haaren, ook voor u. En kent u het nog, de foekepot? U leest 

er over in dit nummer. We melden hier ook maar meteen dat de 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging 

plaatsvindt op donderdagavond 21 maart. Houdt die datum 

maar alvast vrij. Ook deze maand kunt u terecht voor een aantal 

vaste en wisselende activiteiten en hoeft u niet stil te zitten. En… 

ligt er sneeuw: de natuur in en vergeet je fototoestel niet. Tot 

slot nog, over tijd gesproken, Wim Kan heeft ooit gezegd: "Wie 

nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan".  

 

Veel leesplezier. 
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OVERZICHT VAN DE WISSELENDE ACTIVITEITEN 

FEBRUARI-MAART 2019 
 

HelvoirThuis 

Kloosterstraat 30  

5268 AC Helvoirt  

 0411-202010 

 

 

De vrijdagen 1-8-15 en 22 februari 

Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.   

 

Dinsdag 12 februari 

Kaarten vanaf 19.30u.  
 

Dinsdag 19 februari 

Gezamenlijke lunch bij 'Oom Dagobert" vanaf 12.00u. 

 

Woensdag 20 februari 

Inloop computeren (computertips waar je echt 

gemak van hebt) van 09.30u.-11.30u. 

 

Dinsdag 26 februari 

* "Klassiek met Kees" van 14.00u.-15.30u. 

* Kaarten vanaf 19.30u.  
 

Donderdag 28 februari 

Wandelen om 10.00u.   

 

Zondag 3, maandag 4 en dinsdag 5 maart 

Carnaval 

 

Dinsdag 5 maart 

Carnavalsbrunch in Den Domp, Haaren vanaf 11.30u. 

 

Donderdag 7 maart  

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 

 

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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IN MEMORIAM: BART VAN WIJK 
 

Op 7 januari 2018 is ons bestuurslid Bart 

van Wijk overleden. Een enorm gemis voor 

onze vereniging en voor ons bestuur. Met 

een lach en kwinkslag was Bart dé man om 

oplossingen te bedenken. Of het nu voor 

'd’n hof' was, het Gastenbosch of voor het 

HelvoirThuis, hij was er. Hij luisterde en 

dacht mee en wij konden altijd een beroep 

op hem doen. 

Edward de Vries maakte een afscheidstekst 

en las deze voor, namens ons allen, in de 

uitvaartmis: 

 

Op 14 februari 2011 was Bart als kandidaat bestuurslid voor het 

eerst in de bestuursvergadering van wat toen nog de Ouderen-

Vereniging Helvoirt heette. Dat resulteerde onder meer in de 

vraag om een stukje te schrijven voor 't hofblad. Een paar dagen 

later las ik het volgende: "De verbondenheid met de ouderen-

vereniging is eigenlijk al begonnen met het bouwen van "d'n 

hof". De initiatiefnemer, Harrie van Hattum, voorzitter van de 

ouderenvereniging in die tijd, vroeg mij of ik deel wilde nemen 

aan het bouwteam als bouwkundige om "d’n hof" te kunnen re-

aliseren, wat naar mijn mening goed gelukt is. We hebben in elk 

geval heel fijn samengewerkt, zowel met architect, gemeente, 

aannemer en de vele vrijwilligers. 

Daarom en met het zicht op de toekomst gezien het centrum-

plan, wil ik graag  - binnen mijn vermogen - een steentje bij-

dragen, als bestuurslid van OuderenVereniging Helvoirt." 

 

In hetgeen Bart hier zelf opschreef zitten, naar mijn gevoel, de 

begrippen die Bart zo hebben gekenmerkt: verbondenheid, sa-

menwerking en 'n steentje bijdragen. 
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Verbondenheid 

Bart was verbonden met heel Helvoirt. Als parochiebestuurder 

was hij de man die de aanloop naar  de restauratie begeleidde, 

hij was betrokken bij de start van de buurtbus en werd er coör-

dinator, hij was bestuurslid van de visclub en van de vogeltjes-

vereniging. Maar bovenal was Bart familieman. 

Met al zijn contacten in Helvoirt was Bart binnen het bestuur van 

Vereniging 55+  dan ook degene die altijd de weg wist te vinden 

naar de juiste mensen en daarbij altijd ging voor het hoogst 

haalbare. 

 

Samenwerking 

Dat Bart heel veel gedaan heeft voor het HelvoirThuis weet ie-

dereen. Het was een geweldige klus waarbij met heel veel men-

sen samengewerkt moest worden. De wijze waarop Bart dat 

deed betekende niet alleen een regelmatig beroep op zijn bouw-

kundige kennis, maar ook een groot vertrouwen in zijn persoon. 

Toen dan ook het sleutelplan op tafel kwam was het voor ieder-

een meteen duidelijk dat dit een klus voor Bart was: het beheer 

en de uitgifte van alle sleutels aan de juiste personen. En na-

tuurlijk was er een sleutel die overal in kon en die was bij Bart 

in vertrouwde handen. 

 

Een steentje bijdragen 

Het tekent Bart z'n bescheidenheid, dat hij in 2011 schreef een 

steentje te willen bijdragen. En we weten hier allemaal dat het 

heel wat stenen zijn geworden. 

Dat begon meteen toen Bart in het bestuur van Vereniging 55+ 

kwam en uiteraard onderhoud en reparatie van 'd'n hof' in zijn 

pakket kreeg. Het betekende regelmatig opdraven voor een sto-

ring, maar elke klus die er speelde leidde tot zijn persoonlijke 

inzet. Zo ook die keer dat 'd'n hof' ondergelopen was. Samen 

met enkele anderen heeft hij uren staan te dweilen. Toen hij dit 

voorval vertelde was mijn vraag: waarom heb je niet gebeld, en 

kreeg ik de typische Bart reactie: jij doet al zoveel… 
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SAMEN LUNCHEN? JA GEZELLIG! 
 

De maandelijkse gezamenlijke lunch is 

deze keer in Lunchroom & IJssalon "Oom 

Dagobert" aan het Vincent van Gogh 

plein en wel op dinsdag 19 februari.  

U bent welkom vanaf 12.00 uur.  

Bij het lezen van de naam "Oom Dago-

bert" denkt u misschien aan een restaurant dat zich vooral richt 

op kinderen. Niets is minder waar. In de sfeervolle ruimte bij 

Lunchroom "Oom Dagobert", die met een knipoog naar de stripheld 

is aangekleed, gaan we genieten van een heerlijke lunch. Het team 

staat voor klantvriendelijkheid, gastvrijheid en kwaliteit en de deuren 

staan wagenwijd voor u open.  

 

De kosten zijn voor eigen rekening. We willen, in verband met 

afspraken, graag van tevoren weten hoeveel deelnemers er ko-

men. Daarom opgeven, als u wilt deelnemen, door vóór 15 fe-

bruari het onderstaande, ingevulde strookje in te leveren in de 

brievenbus van V55+ in de Huiskamer van het HelvoirThuis.  

Maakt u gebruik van een dieet, vermeld dat dan op het opgave-

strookje. Ook wanneer u geen vervoer hebt en wilt worden op-

gehaald, laat het ons weten door uw telefoonnummer in te vul-

len.  

Eerstvolgende gezamenlijke lunch is op 15 maart in Brasserie 

"De Bolle Keizer". 

De activiteitencommissie. 

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

         

Ja ik kom lunchen op dinsdag 19 februari in Lunchroom "Oom 

Dagobert".  

 

Naam:_____________________________________________ 

 

 
Ik wil graag opgehaald worden: _______________________ 
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CARNAVALSMIDDAG 
voor senioren uit de 4 Kernen. 

 

Een keigezellige carnavalsmiddag 

voor de 4 Kernen senioren: op 

woensdagmiddag 27 februari a.s. 

organiseert de KBO Haaren in sa-

menwerking met CV de Struivenwè-

ners in Gemeenschapshuis Den 

Domp te Haaren voor de 15e keer 

een 'ouderwetse' carnavalsmiddag. 

 

Programma. 

Op deze carnavalsmiddag staat Rien 

Bekkers uit Olland als zeer ervaren kletser in de ton: zet hem 

achter de microfoon als Rinuske en het is meteen "dikke lol en 

vette pret". Vol enthousiasme vliegt hij erin en dat werkt heel 

aanstekelijk. Hij rijgt de grappen en klinkklare klets aan elkaar 

en laat ons genieten van allerlei kolderieke situaties. Rien is de 

enige kletser die 2 x de felbegeerde trofee "De Zilveren Narren-

kap" heeft gewonnen en ook de titel "Kampioen van Zuid-Ne-

derland". Daarnaast was hij 6x finalist bij "De Keijenbijters" in 

Helmond en 6x finalist bij de Brabantse kampioenschappen Ton-

praoten. Op 16 februari is hij ook te zien op Omroep Brabant. 

Niks moeilijk doen, gewoon lekker lachen, gieren en brullen, is 

zijn motto. Hij doet dit alles in zijn overal gemakkelijk verstaan-

bare Brabants! 

 

In de pauze krijgen we bezoek van de Prins met zijn gevolg om 

aan een van onze vrijwilligers de prinsenmedaille uit te reiken. 

Ook wordt er in de pauze ’n consumptie uitgedeeld en we gaan 

rond met lekkere hapjes. 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwrtGfipjgAhURUlAKHf9YDO0QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/61842745/stockillustratie-carnaval-background.html&psig=AOvVaw2vsyCrzsOw7J2HSJj8zBfU&ust=1549026115943634
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Dit alles wordt weer met muziek van trio "Triple X" omlijst. Zij  

zijn al meerdere keren met hun muziek op de Carnavalsmidda-

gen bij ons geweest en wij zijn altijd vol lof over hun optreden. 

En… er is ook de mogelijkheid om te dansen. 

 

We beginnen om 14.00 uur. (De zaal is open om 13.30 uur.) 

U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en iets lekkers. 

Om ongeveer 17.00 uur is er weer de mogelijkheid om een heer-

lijke kop erwtensoep met brood en spek te gebruiken, kosten 

hiervan zijn voor eigen rekening (2 munten). 

 

Aanmelden. 

Entree is € 5,- per persoon (betalen bij binnenkomst aan de 

zaal). 

Voor deelname aan deze carnavalsmiddag kunt u zich telefo-

nisch of per email aanmelden (met de vermelding of u erwten-

soep wilt) bij een van de leden van de activiteitencommissie.  

 

Opgeven vóór 23 februari bij: 

Mieke van Boxtel    622188  jmvanboxtel@home.nl 

Elly v d Heijden      623562  famvd.heijden@home.nl 

Ton van Steen        622094  elstonvansteen@ziggo.nl 

Cobie van Liempd   621722  gerritencobie@kpnmail.nl 

Piet v.d. Schoor      622043  p.v.d.schoor@planet.nl 

 

Deze middag is tot stand gekomen met sponsoring van de Strui-

venwèners, Den Domp en KBO Haaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jmvanboxtel@home.nl
mailto:famvd.heijden@home.nl
mailto:elstonvansteen@ziggo.nl
mailto:p.v.d.schoor@planet.nl
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CARNAVALSBRUNCH 
Voor alle 55plussers uit de vier kernen van de gemeente Haaren. 

 

Dinsdag 5 maart zijn alle senioren 

uit onze vier kernen welkom op de 

Carnavalsbrunch, in de vorm van een 

koffietafel, in Gemeenschapshuis Den 

Domp, Kerkstraat 26 te Haaren. 

 

Het programma is van 11.30 uur tot 14.00 uur. 

De kosten zijn € 12,50 p.p. 

 

We beginnen om 11.30 uur met de inloop en een gezellig sa-

menzijn onder het genot van een "bakske koffie" en om 12.00 

uur start de brunch. 

Na afloop van de brunch bestaat de mogelijkheid om aan de bar 

het gezellig samenzijn voort te zetten met een drankje voor ei-

gen rekening. 

 

Wel even toegangskaarten ophalen.  

Dat kan tot 26 februari. 

 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij;  

 Elly van der Heijden, Tempeliersweg 18,   
famvd.heijden@home.nl  62 3562. 

 Cobie van Liempd, Haarensteijnstraat 28   

gerritencobie@kpnmail.nl 62 1722. 

 Ton van Steen, Haarensteijnstraat 2-101  
elstonvansteen@ziggo.nl  62 2094. 

 Mieke van Boxtel, Plataanlaan 23       
jmvanboxtel@home.nl   62 2188. 

 Gemeenschapshuis Den Domp, Kerkstraat 26, 

info@dendomp.nl  62 2048. 

 

 

mailto:famvd.heijden@home.nl
mailto:gerritencobie@kpnmail.nl
mailto:elstonvansteen@ziggo.nl
mailto:jmvanboxtel@home.nl
mailto:info@dendomp.nl
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DIT JAAR WEER OP DE MAANDAGAVOND FIETSEN 
 

De kalender geeft eind januari aan wanneer 

ik aan het verhaal begin over fietsen met 

Vereniging 55+ Helvoirt in het jaar 2019.  

Vraag me af of het niet te vroeg is. Juist deze 

week is er sneeuw gevallen en de opa's en 

oma's trokken er op uit met de slee om hun 

kleinkinderen te plezieren. De boodschappen 

werden gehaald met de auto of te voet. Een 

lekkere wandeling naar de bakker en de groenteboer met de zon 

in je snoet. Gezond weer toch! Besloten is in de buitencommissie 

ook dit jaar om de 14 dagen op maandagavond te gaan fietsen.  

 

Fietsen is gezond  

Gezond is het ook om in januari of februari te gaan fietsen als 

het weer het toelaat. Een dikke jas en handschoenen aan voor 

de koude wind. Een muts op om de wind geen kans te bieden 

de schamele haren of de krullen door elkaar te blazen. Verras-

send is het onderweg wat je meer ziet dan in de zomer. De bla-

deren zijn van de bomen en struiken. Zij geven geen beschut-

ting voor huizen of schuren die een beetje van de weg afstaan. 

"Ik wist niet dat daar een huis stond. Nooit eerder gezien",  

klinkt het dan tegen je fietspartner. 

Soms lijkt het dat de koffie onderweg lekkerder is wanneer de 

thermometer buiten onder de tien graden aangeeft. Je geniet 

meer van de koffie en dan de handschoenen weer aan, net als 

jas en das. Op weg terug naar huis.  

 

Voor de agenda  

De eerste gezamenlijke fietstocht is gepland op maandag 6 mei. 

En dan elke 14 dagen. De volgende data zijn dan: 20 mei, 3 

juni, 17 juni, 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, en de slotrit op 

26 augustus. Zo is er op de maandag van tweede Pinksterdag 

geen fietstocht.  

 

Christ Pijnenburg  
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AMEEZINGOCHTEND: WIE KOMT ONS HELPEN? 
 

Als Vereniging 55+ Helvoirt zijn we in juni 

vorig jaar gestart met meezingochtenden, 

elke eerste donderdagochtend van de 

maand, in het restaurant van de Leyenhof. 

Het is een vervolg van de liederentafel avon-

den in 'd'n hof' enkele jaren geleden.   

Inmiddels zijn er zo'n 25 à 30 deelnemers, zowel bewoners van 

de Leyenhof als leden en niet-leden van onze vereniging die 

thuis wonend zijn, die gezellig elke maand komen zingen.  

 

Kom 1 keer per maand helpen. 

Voor de begeleiding van deze activiteit zijn we op zoek naar 

vrijwilligers die willen komen helpen met zaken als: zangbundels 

uitdelen, koffie / thee uitdelen / helpen bij het zoeken van de 

tekst van een liedje en natuurlijk meezingen. 

 

Wat is een Ameezingochtend? Dat is heel simpel: een gezellige 

bijeenkomst waar plezier in het (mee)zingen van bekende lie-

deren voorop staat. Het is de bedoeling om op een ontspannen 

en gezellige manier liederen (mee) te zingen die door bekende 

zangers en zangeressen op een groot scherm worden gezongen.  

Geen karaoke (waarbij de teksten op het scherm staan) maar 

meezingen van de teksten van de liedjes die in de liederenmap-

pen staan die worden uitgereikt. Iedereen die WIL zingen kan 

komen meezingen. 

 

Kom helpen. Voor meer informatie:  
Nico Hes, activiteitenleider V55+,   06 54343249 of Cora Ei-

kelenboom, Vrijwilligerscoördinator / medewerker welzijn Ley-
enhof  06 10557771 of email: ceikelenboom@t-heem.nl  

 

 

 

 

 

mailto:ceikelenboom@t-heem.nl
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ACTIVITEITENPROGRAMMA  

FEBRUARI IN RESTAURANT LEYENHOF    
 

Vaste activiteiten: 

Maandag Beweeg en Fit op de stoel van 10.45 tot 11.30 uur. 

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). 

Donderdag  Dagbesteding van 10.00 tot 16.00 uur. 

Kaarten vanaf 14.00 uur. 

 

Voor informatie over activiteiten en dagbesteding kunt u contact 
opnemen met Cora Eikelenboom  06 10557771. 

 

Extra in februari: 

Woensdag 6 februari: 10.30 uur Peuters van de Kindertuin op 

bezoek. 

Donderdag 7 februari: 10.00 uur Ameezing ochtend, € 3,- p.p. 

inclusief een kopje koffie of thee. Een gezellige ochtend waar 

plezier in het (mee)zingen van bekende liederen voorop staat. 

Kom en zing gezellig mee! 

Woensdag 20 februari: 19.00 uur optreden van Los zand uit 

Helvoirt. Met blues, dans, mars en meezing muziek.  

Entree € 2,- p.p., inclusief een kopje koffie of thee.  

Donderdag 21 februari: 10.30 uur peuters van de Kindertuin 

op bezoek. 

Zaterdag 23 februari: Vlaggendag Helvoirt, met rond 15.00 

uur een bezoek van de Prins en de Keikes aan Leyenhof voor 

het ophangen van de carnavalsvlag.  

Maandag 25 februari: 14.15 uur  Natuuractiviteit in samenwer-

king met vrijwilligers van het IVN. Graag vooraf opgeven bij 

Cora. 

Vrijdag 1  maart: 14.30 uur Kendercarnaval.  

 

Natuurlijk bent u van harte welkom!  
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EXPOSITIE EEN KLEURRIJKE MUZIEKVOORSTELLING OP 9 

EN 10 FEBRUARI 2019 
 
Voor de achtste maal in een zeer succesvolle reeks brengt 

L’Aventure Musicale het thema DE EXPOSITIE, een muzikale 

schilderijententoonstelling.  

Onder leiding van dirigent Peter-Paul van Esch gaat het orkest 

met dorpsgenoten Tonnie van Opstal en Laura Kloprogge op 

zoek naar verbindingen tussen muziek en schilderkunst. 

 

In DE EXPOSITIE, waar schilderijen de muziek maken en de mu-

ziek geschilderd wordt, speelt L’Aventure Musicale delen van de 

‘Schilderijententoonstelling’ van Modest Moessorgski, prachtige 

muziek die geschreven werd bij verschillende schilderijen van 

een overleden vriend.  

Spectaculair en verrassend: dat zijn de optredens van 

L’Aventure Musicale. Ditmaal gaat het van het zwartste zwart 

van Anish Kapoor, de blackste blues van the Rolling Stones en 

Amy Winehouse naar de kleurenpracht van Vincent van Gogh en 

Frida Kahlo. Met Brood, Brel en Bosch. Met oud werk van Leo-

nardo da Vinci en Rembrandt tot nieuwer werk van Kandinsky, 

Esscher en Warhol.  

 

Maar ook de nieuwste kunstwerken gaan gecreëerd worden: tij-

dens de show wil het orkest met LIVE verbindingen de kunste-

naars Rob van Trier en Joep van Gassel inspireren, die simultaan 

op locaties in Tilburg hun nieuwste schilderijen laten ontstaan. 

Deze modernste kunst gaat na afloop van de concerten in de 

foyer van de concertzaal geveild worden.  

 

Naast de zangsolisten Vera Keijsers, Rias Baarda, Renske 

Meijer, Neil Foreman en Sil van den Hout, rapper Range, de pre-

sentatie van Teun Aarden, de inzet van popkoor Epic, backing 

vocals en ondersteuningscombo, zal natuurlijk ook het jeugdor-

kest van L’Aventure Musicale haar steentje bijdragen. 
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Er zijn  twee voorstellingen in de Concertzaal van Theaters Til-

burg:  

 Zaterdag 9 februari, aanvang 20.30, zaal open 19.45 uur 

 Zondag 10 februari, aanvang 14.30, zaal open 13.45 uur 

Kaartjes à € 17,50 incl. koffie / thee tijdens de pauze en een 

programmaboekje, zijn te bestellen via Tonnie van Opstal (ad-
tonnievanopstal@gmail.com, Laura Kloprogge ( 0411-642842 

of laura@kloproggeadvies.nl), www.aventuremusicale.nl en bij 
de kassa van Theaters Tilburg (à € 20,50). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aventuremusicale.nl/
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Hoe gaan verenigingen om met dementie? 

'MENSEN MET DEMENTIE ERBIJ BLIJVEN BETREKKEN' 
 

Alle dorpen in de gemeente Haaren ken-

nen een bloeiend verenigingsleven, en 

ook vele clubs waar ouderen bij aange-

sloten zijn. Hoe gaan deze clubs en ver-

enigingen om met leden die dementie 

hebben of krijgen? 'Zo gewoon moge-

lijk', is daarop het antwoord.  

 

Mieke van Boxtel (68) is voorzitter van de activiteitencommissie 

van de KBO in Haaren. "Hoe wij als KBO omgaan met leden met 

dementie? We doen niks aparts. We betrekken iedereen bij het 

geheel. Mensen kennen elkaar allemaal, hè. Ze hebben op een 

vanzelfsprekende manier oog voor elkaar. Door tijdens een ac-

tiviteit te zeggen: 'Kom gezellig erbij zitten', als iemand alleen 

of zoekend is." Jan Sinot (57) uit Haaren is actief in de tennis-

vereniging, vrijwilliger bij de werkgroep Dementievriendelijke 

gemeente Haaren en heeft een moeder met dementie. Ook de 

Haarense tennisvereniging heeft geen apart beleid voor mensen 

met dementie. ,,Als de sfeer binnen een vereniging goed is, bou-

wen mensen een band met elkaar op. Dan nemen ze elkaar ook 

op sleeptouw als het niet zo goed gaat." Een vereniging moet 

een plek zijn voor iedereen, vinden Van Boxtel en Sinot. Waar 

'gewoon', 'normaal' contact is met mensen met dementie. Zon-

der aparte hokjes te maken. Toch lukt het niet altijd even goed 

mensen betrokken te houden. Van Boxtel: "Mensen die demen-

tie krijgen, trekken zich vaak juist terug uit activiteiten en ver-

enigingen. De drempel om te blijven meedoen is voor henzelf te 

groot. Vaak heeft dat met schaamte te maken." Het enige wat 

daarbij helpt, denkt Sinot: zorgen dat het taboe op dementie 

verdwijnt, want dat is er nog steeds. Voorlichting over dementie 

kan helpen en verenigingen zouden daarin een rol kunnen pak-

ken.  

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTlsSkkJjgAhUJmrQKHVILAwsQjRx6BAgBEAU&url=https://vrouwenvannu.nl/purmerend/omgaan-met-dementie-en-alzheimer&psig=AOvVaw3b7E8V3p2thygc--mXnLt5&ust=1549027755954505
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Zodat iedereen kloppende informatie heeft over dementie. Het 

is namelijk een ergernis van Sinot: het 'schattige' beeld van 

mensen met dementie dat regelmatig in de media opduikt. "De-

mentie is niet schattig", zegt hij. "Mensen met dementie onder-

gaan karakterveranderingen die óók vervelend kunnen zijn. 

Voor de omgeving is het moeilijk daarmee om te gaan." Wat niet 

wegneemt dat we moeten zorgen voor elkaar, vinden hij en Van 

Boxtel. "Hoe? We willen een DVG, Dementie Vriendelijke Ge-

meente, zijn. Die 'D' mag er vanaf. Het zou mooi zijn als vrien-

delijkheid de basis is van hoe we met elkaar omgaan. Of je nu 

dementie hebt, of niet." 

 

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 (tel. 06 - 8369 2717) of via dvghaaren@gmail.com.   

 

 

 

 
WIST JE DAT.. 
 

 De klusjesdienst van start is gegaan?  

 Dat er 4 handige vrijwilligers voor u 

klaar staan? 

 Dat de eerste deelnemer al is gehol-

pen met een kleine klus? 

 Dat die daar erg blij mee was. 

 

 

 

mailto:dvghaaren@gmail.com
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VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT CONTOURDETWERN ZOEKT 

55+ MAATJES UIT HELVOIRT 
 

Allereerst stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Karen de 

Vos en ik ben werkzaam als de coördinator van het Vrijwilligers-

steunpunt gemeente Haaren, namens de welzijnsorganisatie 

ContourdeTwern.  

Met veel liefde en plezier zet ik mij in om inwoners met elkaar 

te verbinden, door middel van vrijwilligerswerk.  

 

Maatjes gezocht  

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk, maar weet u nog niet goed 

wat? Wilt u echt iets kunnen betekenen voor de ander? Wilt u er 

zelf ook plezier en voldoening uithalen? Dan is wellicht maatje 

worden iets voor u! Recentelijk hebben we redelijk wat aanvra-

gen binnengekregen van ouderen die een maatje zoeken.  
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Als maatje wordt u gekoppeld aan iemand uit Helvoirt e.o., die 

bij u past. Hierbij wordt onder andere gekeken naar interesses, 

leeftijd en hobby's. 

Bent u iemand die er van houdt actief te zijn? Of liever een goed 

gesprek met een kop koffie / thee? Het kan allemaal. Samen is 

leuker dan alleen! 

 

Aanmelden 

Mocht u interesse hebben en zich aanmelden, dan vindt er eerst 

een kennismakingsgesprek plaats om uw wensen en voorkeuren 

te bespreken. 

Mocht u het prettig vinden dat dit bij u thuis plaatsvindt, dan 

kom ik bij u op bezoek. Liever op locatie? Dan is dat ook geen 

probleem en spreken we af in het HelvoirThuis. 

 

Na dit gesprek ga ik op zoek naar een geschikte match. Zodra 

ik die gevonden heb gaat u eerst eens rustig kennismaken met 

uw maatje, om te kijken of de eerste klik er is.  

Een match? Voilà, gefeliciteerd! U bent nu officieel maatje! 

Dit betekent samen leuke dingen ondernemen. Hoe en wat, be-

paalt u samen met uw maatje. 

 

Voor vragen, meer informatie, en- / of aanmelden:  

Email: karendevos@contourdetwern.nl of  
 06 12615562. 

Ik hoop u binnenkort te mogen ontmoeten!  

 

Karen de Vos. 
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HOUTKACHELSTOOK 
Goed of niet ? 

 

Zelf vonden wij het ook heerlijk om de kachel 

te stoken. Lekker dicht bij het knapperend 

vuur en ook erg gezellig. Jarenlang dachten 

wij daarmee goed bezig te zijn. Het lijkt im-

mers mooi circulair en een mooie CO2 kring-

loop. Je zaagt het hout uit je houtwal of knot-

wilg. Je laat het goed drogen en hup het hout 

kan schoon de kachel in. De CO2 komt de 

schoorsteen uit. De boom pikt de CO2 uit de 

lucht, legt die weer vast als hout, terwijl de boom O2 (zuurstof) 

afgeeft. Helemaal prima, zo lijkt het…. 

 

Maar er komt een enorme hoeveelheid fijnstof vrij. Net zoveel 

per uur als een ronkende oude dieselvrachtauto uitstoot. Dus 

als een rij huizen de houtkachel stookt, dan staat er als het ware 

een file met fijnstof uitstotende vrachtauto’s in diezelfde straat. 

Mensen die hier gevoelig voor zijn, hebben daar heel veel last 

van. Alle deuren en ramen moeten zij dan potdicht houden. 

Weet je ook al dat er jaarlijks duizenden vroegtijdige doden zijn 

door het fijnstof? 

 

En de cirkel is helemaal niet zo mooi rond als wij gedacht en 

gehoopt hadden. Er komen tijdens de verbranding erg veel gif-

tige stoffen vrij. En die zijn af niet af te vangen … zelfs niet met 

een hele goede filter. 

Moeilijke boodschap, maar wij zijn ermee gestopt. Met moeite, 

want het stookte zo lekker ☹  

 

Met groene groet! 

Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten. 
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LEDEN AAN HET WOORD 
 

In deze rubriek maak je kennis met een van onze leden. We 

stellen dit keer Corrie van Roessel aan je voor.  

 

Sinds haar huwelijk met Jan van Roessel in 1970 woont Corrie 

in Helvoirt. Tot 2009 in een boerderij aan de Helvoirtsestraat. 

Dat Corrie, die in Tilburg is geboren in 1945, enkele maanden 

na de bevrijding, in een boerderij ging wonen leek aanvankelijk 

niet aannemelijk. Corrie is opgegroeid in Tilburg en na enkele 

jaren ULO heeft zij de opleiding tot coupeuse gevolgd en afge-

maakt. Ze kwam toen te werken in een bruidsmodezaak. Al snel 

was voor haar duidelijk welke jurk ze zelf zou willen dragen als 

ze zou gaan trouwen. 

 

Bij Corrie thuis was het een en al boerderij met de drukke werk-

zaamheden die daarbij horen en Corrie had zich voorgenomen 

niet met een boer te trouwen en ook niet met een man die Jan 

heette. Als boer was je nooit klaar met werken (dat had ze thuis 

wel gezien) en haar broer Jan was een vlegeltje dus die naam 

leek haar ook niet geschikt voor haar toekomstige man. Maar 

het liep anders. 

 

Corrie komt uit een boerengezin van 8 kinderen, 4 zussen en 3 

broers waarvan de oudste, zoals dat vroeger heel vaak ging, 

missionaris werd. Na haar huwelijk kreeg Corrie 3 kinderen, 2 

meisjes en 1 jongen, had de zorg voor haar schoonouders die 

tegenover haar woonden en bemoeide zich verder zo min mo-

gelijk met de echte boerenwerkzaamheden. Maar dat was ook 

niet nodig, want Jan kon het aardig in zijn eentje af. Achter de 

boerderij lag hun land, dat is later verkocht en nu staan daar 

woningen. Het is het uitbreidingsplan 'd'n Hoek' van Helvoirt.  
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Vanaf 1975 ging het steeds minder met de gezondheid van haar 

man Jan. Hij bleek een agressieve vorm van reuma te hebben 

en dat maakte dat hij in 1977 de boerderijactiviteiten moest 

stoppen. Van 1978 tot 1990 is Jan wethouder geweest in de 

toenmalige gemeente Helvoirt. In de jaren die volgden heeft 

Corrie met haar man heel veel tijd besteed aan het bezoeken 

van allerlei hulpinstanties, van ziekenhuis tot fysiotherapeuten 

etc. Het waren voor haar echt "zorgende" jaren. 

 

In 2009 zijn ze samen verhuisd naar de Kastanjelaan in een 

aangepaste woning. Jan heeft daar niet zo lang van kunnen ge-

nieten want hij overleed in 2010. Inmiddels heeft Corrie lang-

zaam maar zeker de draad van het leven weer opgepakt, waar-

bij haar 3 kinderen en 11 kleinkinderen (waarvan 1 overleden) 

haar veel steun hebben gegeven. Een van de kleinkinderen heeft 

het syndroom van Down en Corrie ondersteunt het gezin daar 

waar nodig. 

 

Corrie is sinds 2008 lid van onze vereniging en neemt geregeld 

deel aan activiteiten zoals het 4kernen wandelen, de jaarlijkse 

kerstviering en de kaartavonden. Via 't hofblad maakt ze een 

keuze om aan een activiteit deel te nemen. Daarnaast is ze al 

meer dan 40 jaar (met een onderbreking) lid van het Nicolaas-

koor en schildert ze graag. Begonnen met aquarellessen in 't 

Gijzelke (de voormalige kleuterschool die stond in de Anton van 

Duinkerkenstraat) maar tegenwoordig schildert Corrie met olie-

verf en niet onverdienstelijk. 

 

Als het over de ontwikkelingen in Helvoirt gaat vindt Corrie het 

een goede zaak dat het goed zichtbaar en merkbaar is dat er 

vernieuwingen hebben plaatsgevonden. Zo is de invloed van de 

"boerenstand" duidelijk afgenomen en wonen er nu in Helvoirt 

mensen met allerlei achtergrond. Ze eindigt het gesprek met 

een uitspraak die haar man Jan vaak gebruikte: "Als het niet 

kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan". 
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PRIJSWINNAARS VAN HET INTERNATIONAAL VOCALISTEN 

CONCOURS NAAR HELVOIRT 
 

Van 7 t/m 15 september 2018 vond het 52e Internationaal Vo-

calisten Concours (IVC) plaats. Al decennia lang biedt het IVC 

een podium aan talentvolle klassieke zangers, die uit de hele 

wereld naar ’s-Hertogenbosch afreizen om zich te presenteren 

aan een internationale jury. Een van de win-

naars was Rosina Fabius mezzosopraan, zij 

won de Toonkunst Oratoriumprijs.  Rosina Fa-

bius komt uit een muzikale familie. Haar En-

gelse oma was componiste en pianiste en haar 

ouders zijn cellist en altvioliste. Rosina speelde 

al vanaf haar vierde jaar cello en piano in hui-

selijke kring. Toen zij veertien jaar oud was 

ontdekte zij haar talent voor zingen en besloot 

ze dat zij operazangeres wilde worden. Na de 

middelbare school ging zij studeren bij aan het 

Utrechts Conservatorium. Daarna vervolgde zij haar opleiding in 

Wenen.  

 

Zij treedt in het Noten op de Noenconcert op met pianiste 

Kanako Inoue. Deze Japanse begon al op haar derde (!) met 

pianospelen.  

 

Twee grote talenten die u kunt beluisteren tijdens het Noten op 

de Noenconcert van 17 februari om 12.15 in de Oude Kerk van 

Helvoirt.    
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OUWE-KEIEN-BAL ZATERDAG 2 MAART BIJ DE BOLLE KEI-

ZER IN KEIESPELLERSDURP 
 
Beste keie-spellers en keie-spellerinnen van net boven de 55… 

oftewel beste ouwe-keien! 

U komt toch ook op het ouwe-keien-bal? 

Na een vrolijke ontvangst door enthousiaste assistentes, zoekt 

u een mooi plekske uit en starten we met koffie, thee en iets 

lekkers. Er is tijd genoeg om met alle ouwe-keien te kletsen en 

ouwe koeien uit de sloot te halen. Doe een dansje, niks is te 

gek! Ondertussen verzorgen wij voor u een pilske, wijntje of 

glaasje fris. 

DJ Peter zorgt ervoor dat onze oortjes worden verrast door ou-

derwetse karnaval hits, meezingen mag!! 

Ook de nieuwe Prins Hendrik dun 2de , zijn adjudant en de raad 

van 11 zijn erbij! Life muziek van de Keikes en Bep en Toos 

komen op visite! 

U bent vorig jaar toch ook geweest op deze geweldige GRATIS 

middag? Niet?? Echt een reden te meer om dit jaar zeker WEL 

aanwezig te zijn. 

Het maakt niet uit met wie u komt, kom alleen, met partner, uw 

buren, familie, vrienden of bekenden, maar kom gewoon gezel-

lig naar de Bolle Keizer! 

Aan jullie hebben we tenslotte het bestaan te danken van ons 

eigen Keiespellersdurp! 

 

Wanneer?    zaterdag 2 maart 

Waar?          De Bolle Keizer 

Zaal open:   14.15 uur 

Aanvang:     14.30 uur 

Wij maken graag met u een dansje dus zorg dat u erbij bent! 

 

Mariska Wolfs, Jolanda Boom, Christel van den Boer, Mireille 

Melman en Noor Coppens  

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBg-yoxpXgAhVCiRoKHawFCPQQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/95049194/stockillustratie-kleurrijk-carnaval-achtergrond.html&psig=AOvVaw3uh8tRXlTcimIR7tl4CSQw&ust=1548939170124120
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VEILIG OUDER WORDEN 

 
Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wie uw (bank)zaken zal 

regelen op het moment dat u dat zelf niet meer kan of anders 

gezegd u uw 'eigen belangen niet meer kunt behartigen?' 

Wie mag er dan beslissingen nemen? Wie mag uw huis verko-

pen?  

Er is een wettelijke regeling, maar als u zelf de regie in handen 

wenst te nemen, kunt u er aan denken om deze zaken tijdig op 

papier vast te leggen. Voor een aantal van deze zaken is een 

notariële akte, een levenstestament nodig. Een andere moge-

lijke oplossing is om uw bankproducten op maat aan te passen, 

bijvoorbeeld door toepassing van een zakgeldrekening. 

 

Na het overlijden blijken de erfgenamen niet altijd met elkaar 

overweg te kunnen. Zijn er punten voor overlijden niet bespro-

ken en zorgt dat voor een rumoerige afwikkeling van de nala-

tenschap? Door tijdig te anticiperen op de situatie is het veelal 

mogelijk om met een testament, een professionele executeur, 

of met pre-nalatenschaps mediation, deze aandachtspunten aan 

te pakken. 

 

Na het overlijden kan met behulp van nalatenschaps mediation 

gekeken worden naar de gemeenschappelijke belangen en de 

individuele belangen bespreekbaar te maken. 

 

Tijdens de bijeenkomst op woensdag 13 februari heeft de 

werkgroep DVG [Dementie Vriendelijke Gemeente] een nieuwe 

inwoner uit Haaren uitgenodigd, mr. Laura van Kempen-Cre-

mers. U bent welkom in het HelvoirThuis inloop 19:00 uur, aan-

vang 19:30 uur.  

Zij is kandidaat notaris, gespecialiseerd in het familie-, en erf-

recht; is nalatenschaps mediator en gecertificeerd Novex exe-

cuteur. Tot en met september 2018 was zij notaris in de ge-

meente Oisterwijk. 
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Tijdens deze bijeenkomst gaat zij ons in eenvoudige taal mee-

nemen in de omgeving die wij zelf kunnen maken en waarin wij 

veilig ouder kunnen worden. Zit u met vragen of weet u niet of 

de documenten die u heeft voldoende regelen? Schrijf de vragen 

op en/of neem de documenten met u mee.  

 

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) Haaren be-

staat uit vrijwilligers en zorgprofessionals uit de vier kernen van 

de gemeente en wordt ondersteund door de gemeente. Meer 
informatie bij Ineke Matheeuwsen ( 06 - 8369 2717)  

of via dvghaaren@gmail.com. 

  

 

 

 

 

PLAN BELEVINGSTUIN MAAKT FLINKE STAPPEN 
 

Zoals inmiddels bekend is de Vlindertuin nabij het Hofpad ver-

leden tijd. De helft van het perceel is verkocht aan 3 aanwo- 

nenden. Het overige deel én de ruimte rondom de woningen 

daar wordt een Belevingstuin. Een tuin waar straks een heerlijke 

wandeling gemaakt kan worden en veel te genieten valt van 

kleur, geur en biodiversiteit. Een enthousiaste werkgroep onder 

leiding van Edward de Vries is vanaf eind september aan de slag 

gegaan met als uitgangspunt de aanleg in het komend voorjaar 

te realiseren.  

 

Hoe wordt de Belevingstuin? 

Twee tuinontwerpers Marleen van Tilburg uit Vught en Dorien 

Leijdens uit Biezenmortel zijn volop bezig met het maken van 

een ontwerpschets.  

Tijdens bijeenkomsten met bewoners van de zorgafdeling Ley-

enhof en een inspiratie- en informatieavond met direct betrok-

kenen, heeft het ontwerpersduo voldoende wensen en ideeën 

boven water gekregen om te komen tot een passend ontwerp.  

 

 

mailto:dvghaaren@gmail.com
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Het is de bedoeling dat dit ontwerp op maandag 25 februari 

vanaf 19 uur in de Leyenhof gepresenteerd zal worden. 

 

Fondsenwerving 

Om de aanleg van de Belevingstuin rondom het Hofpad te be-

kostigen wordt een aantal fondsen benaderd. Met een bijdrage 

vanuit de gemeente moet het allemaal haalbaar zijn. Plaatselijke 

bedrijven en particulieren die een (financiële) bijdrage willen le-

veren aan dit mooie project zijn van harte welkom. Alle bijdra-

gen zijn meegenomen, ook al zijn nog zo klein. Neem gerust 

contact op met de projectleider, Edward:  0411-643794,  

e-mail: eidevries@home.nl 

 

Aanleg en onderhoud 

Als er straks een mooi ontwerp is, komt het echte werk pas. De 

aanleg en het onderhoud. Sommige werkzaamheden komen 

voor rekening van de gemeente, maar om het allemaal een 

beetje betaalbaar te houden wordt er ook een beroep gedaan 

op vrijwilligers. 

Bij de aanleg moet men denken aan werkzaamheden van 1 

week. Als dat gebeurt met 10 helpers zou dat mooi zijn. Het 

onderhoud vraagt meer tijd. De bedoeling is om 2 groepen van 

5-6 personen samen te stellen die dan 1 keer per maand een 

ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur gezellig mee komen werken. 

Iedereen brengt zij eigen pauzedrankje mee dat dan rond 10.30 

uur wordt genuttigd om lekker even met elkaar buurten. Het 

loopt al vrij aardig met de aanmelding als vrijwilliger, maar wat 

extra handjes zijn nooit weg.  

 

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Christ van 
Iersel,  06 10826054 (tel./app) christvaniersel@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:eidevries@home.nl
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WEET U DAT NOG… DE ROMMELPOT OF FOEKEPOT? 
 

Nog even dan is het Carnaval of Vastenavond zo-

als dat vroeger heette. Als kind ging ik op dinsdag 

rond met de 'foekepot' in de hoop wat snoep op 

te halen, zo net nog voor de vastenperiode.  

Een rommelpot of foekepot is een oud volksmu-

ziekinstrument dat gebruikt werd in de Nederlan-

den. Het instrument bestaat uit een aardewerken pot met een 

vlies (gedroogde varkensblaas) erover gespannen. Door het 

midden van het vlies wordt een stokje gestoken en vast beves-

tigd. Dit stokje is bestreken met hars. Het stokje wordt in de 

hand genomen en met een wrijvende beweging in trilling ge-

bracht. Meestal spuugde je ook even in je hand, dan ging het 

gemakkelijker. In zekere zin is een rommelpot dus ook een 

strijkinstrument. De trilling wordt overgedragen op het vlies. De 

pot dient als klankkast en versterkt het geluid. Het resultaat is 

niet erg welluidend: een soort frroep geluid, dat als een astma-

tisch gehijg beschreven kan worden. Het woord 'foek' in de 

naam 'foekepot' is waarschijnlijk ontstaan op basis van deze 

klank. 'Rommel' is waarschijnlijk ontstaan uit het Brabantse 

'romme' (melk). In de 'rommepot' werd melk tot boter gekarnd. 

 

Oudejaarsavond 

In sommige streken van Nederland was het gebruikelijk op ou-

dejaarsavond met de rommelpot van deur tot deur te gaan met 

een liedje zoals: 

Rommelpotterij frroep, rommelpotterij frroep 

geef me een cent en dan ga'k voorbij 

'k heb geen geld om brood te kopen 

daarom moet ik met de rommelpot lopen. frroep 

rommelpotterij, rommelpotterij, 

geef me een cent dan ga'k voorbij… 

 

Als beloning voor het zingen van het liedje worden kinderen tra-

ditioneel beloond met snoep, soms ook met geld.  

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksmuziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksmuziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lage_Landen_(staatkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lage_Landen_(staatkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardewerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Membraan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hars
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trilling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudejaarsavond
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Andere feestdagen: Carnaval 

In het Overijsselse Hasselt wordt 'gefoekepot' op de dag voor 

Sint-Maarten. In Noord-Holland wordt de foekepot met Sint-

Maarten door kinderen gebruikt bij een deurenrondgang. In Sal-

land wordt de foekepot gebruikt op de dinsdag voor Aswoens-

dag, de laatste dag van carnaval: Vastenavond. In Noord-Bra-

bant is de rommelpot ook de naam van een volksdans die met 

een rommelpot als begeleiding gedanst wordt. 

Wie weet is dit artikeltje aanleiding om weer eens een ouder-

wetse foekepot te maken en de kleinkinderen te leren er op te 

'spelen' en dan rond te gaan op dinsdag met carnaval. 

   

 

 

 

 

            WEET JE DAT 
 

 De Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging gehou-

den zal worden op donderdag 21 maart? 

 De 'Beweegroute Helvoirt' zich Brabantse winnaar mag noe-

men van de sponsoractie Kern met Pit? 

 De winst het mooie bedrag van € 1.500 opleverde, dat ge-

schonken werd aan de initiatiefnemers van de Natuurspeel-

tuin? 

 Dit succes mede te danken is aan alle stemmers? 

 De 'Beweegroute Helvoirt' nu op 30 maart in Amersfoort de 

strijd moet aanbinden met de overige provincies? 

 Dit zonder meer gaat betekenen dat we in maart weer om uw 

stem gaan vragen? 

 Er gelukkig al wat actuele informatie over activiteiten binnen-

komt voor op de nieuwe website? 

 We hopen dat de website in de volgende editie van 't hofblad 

groots aangekondigd kan worden? 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maarten_(feest)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksdans
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BOEKBESPREKING 'DE VERBORGEN GLIMLACH' DOOR 

NICCI FRENCH 
 

"De verborgen glimlach' van Nicci French is een 

ijzingwekkende en beklemmende thriller over 

een ex-vriend die uit is op wraak. 

Als Miranda van haar werk thuiskomt treft ze 

haar nieuwe liefde Brendan lezend in haar dag-

boek aan. Ze is zo woest dat ze de prille relatie 

verbreekt. Twee weken later spreekt ze haar 

zusje, die er stralend uitziet. Er is een nieuwe 

man in haar leven, vertelt ze, en hij heet Bren-

dan. Tot Miranda's schrik blijkt het om haar ex 

te gaan. Wat als een ongemakkelijke situatie begint, wordt al 

snel een kwelling en uiteindelijk angstaanjagender dan haar 

ergste nachtmerrie. 

 

De schrijver Nicci French 

Achter de naam Nicci French gaat het Britse echtpaar Nicci Ger-

rard en Sean French schuil. Dit wereldberoemde duo beheerst 

al jaren de internationale bestsellerlijsten. Alleen al in ons land 

heeft Nicci French meer dan zes miljoen thrillers verkocht.  

Nicci Gerrard (10 juni 1958) groeide op in Worcestershire en 

studeerde Engelse literatuur aan de Universiteit van Oxford. Ze 

heeft les gegeven in Los Angeles en Londen, begon een tijd-

schrift voor vrouwen en werd freelance journalist. Ze trouwde 

en kreeg twee kinderen, maar dit huwelijk hield geen stand. 

Toen ze weer vrijgezel was, ontmoette ze Sean French. Ze ont-

moette hem toen ze werkte voor de New Statesman.  

 

Sean French (28 mei 1959) werd geboren in Bristol en studeerde 

ook Engelse literatuur aan de Universiteit van Oxford. French en 

Gerrard hebben elkaar daar echter nooit ontmoet. Na zijn studie 

werd hij ook journalist en toen hij ging werken voor de New 

Statesman ontmoette hij Nicci Gerrard.  
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In 1990 trouwen Sean French en Nicci Gerrard en kregen samen 

nog twee dochters. Het schrijversduo woont in de buurt van 

Londen.  

 

Bij de eerste drie psychologische thrillers van Nicci French stond 

op de omslag slechts een foto van Nicci Gerard. Vanaf hun 

vierde roman staat niet alleen de foto van Nicci Gerrard, maar 

ook die van Sean French. Het werd daardoor duidelijk, dat het 

om een schrijversechtpaar ging.  

 

Ze schrijven literair psychologische thrillers. De thriller is qua 

structuur helder en tegelijkertijd enorm flexibel. Een goede thril-

ler heeft een sterk perspectief, een bevredigend einde waarmee 

de plot wordt opgelost en toch is er binnen deze structuur heel 

veel mogelijk.  

 

Bovendien bieden de psychologische thrillers een goed kader om 

actuele issues aan te snijden: de angst voor de dood en verlies, 

voor onveiligheid, het wantrouwen van autoriteit of objectieve 

waarheden, de angst voor een wereld die snel verandert.  

Ze schrijven altijd alleen. Sean in zijn schuurtje in de tuin. Nicci 

in haar studeerkamer op de bovenverdieping van hun huis. Een 

van de schrijvers begint met een hoofdstuk dat door de ander 

vervolgens bewerkt wordt. Daarna gaat het weer per e-mail te-

rug naar de oorspronkelijke schrijver, die het ook weer her-

schrijft. Om de beurt bewerken zij dat 

hoofdstuk net zo lang totdat hun per-

soonlijke stijlen uitgewist zijn en er 

een derde stem ontstaat: de stem van 

Nicci French. 

 

Bij de boeken uitleen van HelvoirThuis 

kun u GRATIS diverse boeken van dit 

echtpaar lenen. 
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TONEELSPELEN…? WIE… IK? 
Alles is te leren, ook toneelspelen. Altijd al een andere rol willen 

spelen? Dan ligt hier je kans….. 

 

Senioren toneelclub "Hier Zemme" zoekt nieuwe leden!  

Na de pauze van de kerstviering op 20 december jl. speelde de 

senioren toneelclub van V55+ 'Hier Zemme' het blijspel "Toen 

kreeg je nog gewoon een kerstpakket". Die middag is er veel 

gelachen en kregen de spelers na afloop enthousiaste reacties 

en complimenten. Al vele jaren speelt de toneelclub 'Hier Zem-

me' minimaal eens per jaar een toneelstuk. Soms een groot 

avondvullend toneelstuk, veelal een kerststuk. Maar het aantal 

leden van de toneelclub loopt terug. Op dit moment bestaat de 

toneelclub uit 1 heer en 5 dames, waarvan een dame geen 

speelster is maar souffleuse. Om leuke toneelstukken in de toe-

komst te kunnen blijven spelen is het bittere noodzaak dat zich 

nieuwe leden aanmelden, zowel mannen als vrouwen. Onder lei-

ding van regisseur Frans van Lith repeteert de club ongeveer 

een half jaar, (meestal) elke vrijdagochtend om daarna het stuk 

op de planken te brengen. Naast de repetities krijg je volop de 

kans om te leren hoe je een rol moet spelen en alle verdere 

zaken die bij het toneelspelen van belang zijn. Probeer het ge-

woon eens een keer. Je komt in een clubje van enthousiaste 

mensen die je van harte helpen om een goede toneelspeler / 

speelster te worden.  

Kom er bij, toneelspelen is leuk. Doen! 

 

Voor aanmelding en vragen over de toneelclub neem gerust 

contact op met Dini van Haaren  0411 211011 of email:  

fransendini@home.nl of Frans van Lith  0411 642635. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fransendini@home.nl
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TUIN  
 

Wel eens gehoord van 'een 

kantoortuin'? In het kader 

van tuin-gerelateerde woor-

den kan deze niet achterblij-

ven. Wie er nooit mee te maken gehad heeft denkt misschien 

dat het een kantoor in de tuin is, of dat er een tuin in het kantoor 

is ingericht. Dan denk je aan bloemen en planten en dergelijken. 

Bij een tuin gaan tenslotte je gedachten daar naar uit. Maar nee, 

het gaat er in dit geval over hoe het kantoor is ingericht.  

Bij de gedachte aan een kantoor zie je een vertrek, omsloten 

door muren en ramen, waarin een of meerdere bureaus staan, 

waaraan gewerkt wordt. Nee, een kantoortuin is een grotere 

ruimte (een soort zaal) met betrekkelijk lage schotten, die de 

individuele werkruimten afscheiden. Als je staat, kijk je over de 

schotten heen. Het gaat dus met name over bedrijven met veel 

medewerkers achter een bureau.  

Waarom zo'n inrichting een 'kantoortuin' heet weet ik niet. Het 

gebruik is inmiddels alweer verouderd, omdat er nu met flex-

plekken wordt gewerkt, vooral in situaties waar niet constant 

'op kantoor' gewerkt wordt. Er komt tegenwoordig minder pa-

pier aan kantoorwerk te pas en digitaal kun je natuurlijk overal 

gaan zitten werken. 

Kortom, 'kantoortuin' is een soort modewoord, dat  alweer op 

zijn retour is. 

 

Jan van Bohemen.  

 
 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 

Kille vrouw      ijstaart 

Kering langs de weg      vangrail 

Piraat en leed voorbij    zeerover 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9hMK-mpjgAhWHaFAKHVhCBXwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.brandenburgverhuur.nl/positieve-effect-kantoortuin/&psig=AOvVaw2PVn16fORqKXSmidBQy098&ust=1549030501574467
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CHAMPIGNONSOEP MET GEROOKTE KIP 
(voor 4 personen) 

 

Benodigdheden:  
8 dl kippenbouillon 

250 gram kastanjechampig-

nons 

150 gram gerookte kipfilet 

1 ui 

1 teentje knoflook 

2 eetlepels olijfolie 

1 eetlepel Italiaanse kruiden  

(basilicum, oregano, tijm) 

2 dl kookroom 

1 dl droge sherry 

zout en versgemalen peper 

 

Bereidingswijze: 

Was of borstel de champignons schoon en snij ze in plakjes. Pel 

en snipper de ui en knoflook. Verhit de olie in een soeppan en 

roerbak hierin de ui, knoflook en champignons. Giet de bouillon 

erbij en kook dit zachtjes gedurende 10 minuten. Zet de warm-

tebron laag. Voeg de kruiden en kookroom toe en verwarm het 

geheel zonder te koken. Snij de kipfilet in smalle reepjes en doe 

ze in de soep. Voeg de sherry toe en breng op smaak met zout 

en peper. 

 

Tips: 

Vervang de kastanjechampignons door gemengde paddenstoe-

len, zoals oesterzwammen en shii-take. 

I.p.v. de Italiaanse kruiden kunt u ook groene pesto gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizluHr8tPfAhXCb1AKHTuWClwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ah.be/allerhande/recept/R-R529596/champignonsoep&psig=AOvVaw2LQoWYXD91t2rgCyB-PWbs&ust=1546683260583311
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 het leven    Crista Schuurmans 64 33 91 

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 Mien van Asten   64 18 04 

Fotografie Edward de Vries 64 37 94 

Glas in lood Kees van Haaren 06 12325783  

Gymnastiek Annie Timmermans 21 89 47 

Haak- / breigroep  

en naaiklusjes 

 

Bep van Bohemen 

 

64 14 15 

Helvoirt Uit: vervoer Josée van Dongen 

of Laura Kloprogge 

06 23646657 

64 28 42 

Hobby-handwerk Cor de Jong 64 18 44 

Kienen Mia Dekkers 64 32 33 

Klusjesdienst  Arianne van Oerle   64 11 09 

Line-dance Marinus van Iersel 64 27 72 

Luisteren naar 

Klassieke Muziek 

 

Kees van Rijt 

 

60 75 32 

Ouderenadviseur Vacature --- 

Reizen Lucie van de Pas 60 79 21 

Schilderen Riet Scheij 64 13 87 

Toneelspelen Dini van Haaren 64 68 86 
Wandelen Jan Tielemans 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 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 

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 
Crista Schuurmans, De Gijzel 30, 5268 CN Helvoirt,  64 3391 

 
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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5268 AC Helvoirt 
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