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VOORWOORD  
 

Maart (lentemaand of buienmaand) is ver-

noemd naar Mars, de Romeinse god van 

de oorlog en de maand begint al goed: 3 / 

4 en 5 maart Carnaval…..Alaaf!! met 

daarna Aswoensdag en dan de vastentijd 

tot Pasen. Ten minste zo was het vroeger. 

Het is de maand waarin op 21 maart de 

lente begint. Of dat ook meteen mooi lenteweer geeft is steeds 

weer afwachten. De eerste dag van de lente is iets heel anders 

dan de eerste lentedag. Er zit soms wel een maand verschil tus-

sen. Op 21 maart vindt ook de jaarlijkse Algemene Ledenver-

gadering plaats in de "Huiskamer" van het HelvoirThuis. Kom dit 

jaar ook eens naar de vergadering. Het gaat over de vereniging 

en dat bent u. Ook moeten we er in de nacht van zaterdag 30 

maart naar zondag 31 maart rekening mee houden dat de zo-

mertijd ingaat: om 02.00 uur gaat de klok een uur VOORUIT 

naar 03.00 uur. Dat wordt dan een uur korter slapen die nacht.  

De lente maakt dat de natuur ontwaakt. Ook als mens laat je de 

winter achter je en gaat hopelijk met nieuwe energie het leven 

weer tegemoet. Maak nieuwe plannen, doe mee met activitei-

ten, geef je op als vrijwilliger, kortom ga iets doen. Ga bijvoor-

beeld de apparaten van de beweegroute gebruiken. Het kost 

zweet maar geeft energie. 

Naast alle wekelijkse activiteiten (veelal binnenskamers) gaan 

nu ook de buitenactiviteiten weer van start. De wandelaars zijn 

overigens het hele jaar door actief, maar de fietsers staan weer 

in de startblokken, dagtochtjes en voorjaarsreis wordt gepland. 

U leest het allemaal in 't hofblad dat overigens ook digitaal te 

lezen is.  

 

Veel lees plezier. 

 

Gooi de ramen open, laat de wereld binnen, de winter geeft zich 

over, de lente kan beginnen.  

Stef Bos zanger. 
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

MAART-APRIL 2019 
 

HelvoirThuis 

Kloosterstraat 30  

5268 AC Helvoirt  

 0411-202010 

 

 

 

De vrijdagen 8-15-22 en 29 maart 

Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.   

 

Donderdag 14  maart 

Gezamenlijke lunch bij "de Bolle Keizer" vanaf 12.00u. 

 

Woensdag 20 maart 

Inloop computeren (vervolg van computertips 

waar je echt gemak van hebt) van 09.30u.-11.30u. 

 

Donderdag 21 maart 

Algemene Ledenvergadering vanaf 19.30u. 

 

Vrijdag 22 maart 

Kaarten vanaf 19.30u.  
 

Dinsdag 26 maart 

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

* Kaarten vanaf 19.30u.  
 

Donderdag 28 maart 

Wandelen om 10.00u.   

 

Donderdag 4 april  

Ameezing-ochtend in het restaurant  

van de Leyenhof van 10.00u.–11.30u. 
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE 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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SMOKKELTOCHT NAAR DE BELGISCHE KEMPEN 
Voorjaarsdagtocht 4kernen. 

 

Op woensdag 8 mei is er de jaarlijkse dagtocht voor alle senio-

ren uit de 4kernen van de gemeente Haaren. Dit maal gaan we 

naar het hart van de Brabantse Kempen. Daar ligt "Partycen-

trum Antoine", dicht bij het grensgebied met België. De ideale 

omgeving voor een spannende, leerzame dag vol smokkelver-

halen, bezichtigingen en leuke activiteiten. 

U gaat terug in de tijd waar doorgaans in de avond en nacht 

nogal wat gesmokkeld werd. We kijken waar dit gebeurde en 

een ervaren gids vertelt u er alles over. 

 

Via uw opstapplaats rijden we richting Soerendonk, waar u rond 

de klok van 9.30 uur wordt ontvangen met een kopje koffie / 

thee en "smokkelvlaai". Hierna krijgt u een presentatie te zien 

over het wel en wee van het smokkelen. Daarna volgt een op-

treden van een bekende Brabantse tonprater waardoor de och-

tend eindigt met een schaterlach. 

 

Om ongeveer 13.00 uur is het tijd voor een heerlijke koffietafel, 

waarna we met de touringcar een prachtige smokkelroute rijden 

o.l.v. een gids, met leuke bezienswaardigheden en een korte 

stop aan de Achelse Kluis (met diverse winkeltjes en hun eigen 

Trappistenbrouwerij). Na deze tocht rijden we weer naar Soe-

rendonk voor een heerlijk diner. En na afloop wordt u weer af-

gezet op uw opstapplaats. 

 

 

 



5 

 

Kosten: € 60,50 p.p. 

Datum: woensdag 8 mei. 

Opgeven: bij Bart Vissers, KBO Biezenmortel 
 013 - 511 1354 òf  

per email: bajovissers@ziggo.nl 

 

Daarbij vermelden: naam en voornaam, telefoonnummer en ge-

wenste opstapplaats. 

Betalen op bankrekeningnummer:  

NL58RABO 01520 93 168 t.n.v. KBO Biezenmortel. 

 

Let op: 

Pas na opgave van deelname bij Bart Vissers èn betaling van 

het bedrag kan men mee. 

 

Het bedrag dat men moet betalen is voor kosten van de reis + 

€ 1,- fooi voor de chauffeur. 

 

Opstap vertrektijden: 

Vertrek Biezenmortel  08.15 uur 

Vertrek Helvoirt          08.25 uur 

Vertrek Haaren           08.35 uur 

Vertrek Esch               08.45 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partycentrum Antoine   
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NIET IN HET BESTUUR, MAAR WEL EEN BIJDRAGE WILLEN 

LEVEREN AAN HET HELVOIRTHUIS? 
Stichting Thuis in Helvoirt zoekt mensen die het bestuur willen 

ondersteunen.  

 

Stichting TinH is verantwoordelijk voor de exploitatie van het 

HelvoirThuis. TinH beoogt mensen in het HelvoirThuis het naar 

de zin te maken door het vormen van een sociaal en cultureel 

dorpshart; een Multi Functioneel Centrum. Naast het bestuur is 

er een operationeel deel dat bestaat uit drie personeelsleden en 

ruim 100 vrijwilligers. Momenteel bestaat het bestuur van Stich-

ting TinH uit 7 personen. Deze actieve groep mensen geeft rich-

ting aan de visie van stichting TinH in het HelvoirThuis. Het be-

stuur komt echter handjes te kort om aan alles optimaal invul-

ling te kunnen geven. Daarom zoekt zij mensen die het bestuur 

willen ondersteunen.  

 

De volgende ondersteuning is wenselijk:  

 Communicatie en PR: Iemand die mee wil denken over social 

media strategieën, wil tekstschrijven voor web/folders/publi-

citeit/(social) media en de website bij wil houden. Het ver-

zorgen van een actueel dag/weekprogramma op de televisie-

schermen bij de ingangen.  

 

Wat heb je hiervoor nodig? Je beheerst de Nederlandse taal 

goed en drukt je goed uit in woord en geschrift. Je wil graag op 

de hoogte zijn van wat zich allemaal afspeelt in het HelvoirThuis. 

Misschien zit jouw kind op de Landmanschool en ben je toch al 

regelmatig in het HelvoirThuis? Of je doet een opleiding in de 

communicatie?  
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 Evenementen-coördinator: Iemand die op een leuke en cre-

atieve manier bezig wil zijn aan het ontwikkelen van het Hel-

voirThuis tot een bruisende ontmoetingsplaats en prachtige 

nieuwe mogelijkheden wil benutten. Die het creatief team wil 

aansturen, en samen met dit team actieve vrijwilligers en za-

kelijk leider Jan aan de slag gaat om een evenementenpro-

gramma te ontwikkelen en uit te werken. 

 

De kernbegrippen voor deze functie zijn: creatief, sturend, kar-

trekker, doorzetter, proactief, teamplayer, betrokken, verbin-

der, respectvol en sociaal vaardig. 

 

 Fondsenwerving en sponsoring: TinH ontvangt geen subsidie 

voor de exploitatie van het HelvoirThuis. Fondsenwerving en 

sponsoring zijn van groot belang om het HelvoirThuis draai-

ende te houden. Gezocht wordt naar iemand die zich graag 

in wil zetten om geld, goederen of diensten te werven. 

 

Ben jij diegene die: mee wil denken over alternatieve manieren 

om financiële ondersteuning te genereren? Die onderzoek wil 

doen naar mogelijkheden voor fondsen en subsidies; hiervoor 

een voorstel wil maken voor stichting TinH en deze, in overleg 

met het bestuur, wil uitschrijven en uitvoeren? 

 

Word je hier wel enthousiast van en heb je wat uurtjes over (te 

denken valt aan 2-4 uur per week)? Neem dan contact op met 

de coördinator vrijwilligerswerk TinH / HelvoirThuis Sietske van 

Iersel voor een vrijblijvend gesprek.  
Mail: sietske@helvoirthuis.nl -  06-25130421. 

Iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00u in-

loop voor meer informatie over het doen van vrijwilligerswerk 

voor stichting TinH. 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

GRAAG JOUW STEM!  
 
Dat de 'Beweegroute Helvoirt' op 30 maart in Amersfoort in de 

landelijke finale van 'Kern met Pit' terecht gekomen is, weet je 

vast al wel.  

Minder bekend zal zijn dat daar gestreden wordt tegen de win-

naars van de andere 11 provincies en dat de landelijke winnaar 

van de 'gouden pit' een bedrag ontvangt van € 3.000. De num-

mer 2 krijgt € 2.000 en de nummer 3 € 1.000. En natuurlijk 

gaan we voor de hoofdprijs! Mochten we die winnen dan gaat 

het geld naar de Natuurspeeltuin en / of de Belevingstuin. De 

Natuurspeeltuin komt in de weilanden achter de Biestakker-

straat en de Antoon van Duinkerkenstraat, de Belevingstuin 

gaat, als het goed is, de voormalige Vlindertuin vervangen èn 

het Hofpad mooier maken. 

 

Om een van de prijzen en dus liefst de hoofdprijs in de wacht te 

slepen hebben we dus ook jouw stem nodig! Doe ons én Helvoirt 

een plezier en geeft tussen 8 en 26 maart jouw stem op 'Be-

weegroute Helvoirt' via www.kernmetpit.nl  Op de website van 

onze vereniging zullen we ook de rechtstreekse link plaatsen, 

maar die is bij het schrijven van dit artikeltje nog niet bekend. 

 

Het stemmen geldt voor 50%. De andere helft bestaat uit de 

beoordeling van de jury. Daartoe hebben we een filmpje moeten 

maken van de 'Beweegroute' en die zal zeker op Helvoirt.net te 

zien zijn vanaf 8 maart. Het was gewoon super om mee te ma-

ken hoe heel wat Helvoirtenaren meteen bereid waren om in dit 

filmpje te figureren en hun activiteiten te laten zien. Dankjewel 

nogmaals!!!  

 

Mogen we op jouw stem rekenen? 

Met hartelijke groet, 

Rob Mesman en Edward de Vries 

 

http://www.kernmetpit.nl/
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ACTIVITEITENPROGRAMMA  

MAART 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) 

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 of  

welzijnleyenhof@t-heem.nl 
 

Extra in maart: 

Dinsdag 5 maart: 14.30 uur Carnavalsmuziek met DJ Sjef van 

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

Donderdag 7 maart: 10.00 uur Ameezing ochtend, kosten € 3,- 

p.p. inclusief koffie of thee. Een gezellige ochtend waar plezier 

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

zing gezellig mee! 

Vrijdag 22 maart: Mode en schoenen verkoop door firma  

Scholten, van 14.00 tot 16.00 uur in het restaurant.   

Donderdag 28 maart: 10.30 uur Peuters van de Kindertuin op 

bezoek.  

 

Natuurlijk bent u van harte wel-

kom!  
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BIJEENKOMSTEN VAN DE ALZHEIMER CAFÉ'S 
OISTERWIJK-MOERGESTEL EN REGIO 'T GROENE WOUD 

 

Op dinsdag 19 maart is in "De Coppele" Prunusstraat 67-69 te 

Oisterwijk een neuroloog de gastspreker. 

Het thema dat wordt behandeld is:  

 

Oorzaken van dementie 

 

Gespreksleiders zijn: Renske v.d. Aa en Yvonne van den Meij-

denberg. 

 

En op maandag 25 maart in Restaurant Zaal "De Nachtegaal" 

aan de Boxtelseweg 15 in Schijndel is het thema:  

 

Vergeet dementie, onthoud de mens! 

 

Gastspreker is Diny Stolvoort, adviseur gerontologie. 

 

Toelichting: Het is bijzonder om te zien hoe 'we' automatisch 

meebewegen met de stadia waarin kinderen verkeren. Maar 

waarom doen we dat bij iemand met dementie niet en zijn we 

vaak zwijgzaam over de ontwikkeling van de mens met demen-

tie? 

 

In beide avonden bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom. 

De avond wordt afgesloten om 21.30 uur. 

De toegang is gratis. 
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BRIDGE…KOM OOK EENS MEESPELEN 
 
Zoals misschien bekend is hebben we 

binnen onze vereniging een bridge-

club. 

Wij spelen in het HelvoirThuis op vrij-

dagmiddag bridge voor de ontspan-

ning en plezier. 

U kunt altijd zonder verplichting komen bridgen. 

Iedereen is welkom, de enige eis die gesteld wordt is dat u lid 

bent of wordt van V55+. 

Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Het kost u verder niets en er worden geen eisen gesteld aan het 

niveau waarop u speelt. 

Dus mensen, wat let u om te komen en eens kennis te maken 

met het kaartspel bridge of meteen al mee te spelen. 

 

We zien u graag komen op vrijdagmiddag in de Van Goghzaal 

van het HelvoirThuis. Er is een lift. 

 

Informatie:  Nico Hes, 

  Bridge activiteitenleider 

                    

 

 

 

 Tijd beslist wie je in het leven ontmoet, je hart beslist wie 

je in je leven wilt, maar je gedrag bepaalt wie in je leven 

blijft. 

 Een van de mooiste dingen in het leven is iets doen waarvan 

anderen zeggen dat je het niet kunt! 
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'SAMEN KERST VIEREN' EEN PRACHT VAN EEN INITIATIEF    
 

Met Kerst samen eten leent zich  ui-

termate goed om zich eens in te zet-

ten voor mensen die anders met de 

Kerst alleen zijn en soms ook eenzaam zijn. 

"Mijn plan was, mensen uit te nodigen met de Kerst om bij mij 

te komen eten en dan via de EngelenTafel. Dus ik bel Crista 

Schuurmans die de zaken in Helvoirt coördineert. Zij had toen 

nog geen aanmeldingen van personen die tijdens de kerst op 

een adres wilden gaan eten. Maar wel een echtpaar dat graag 

mensen op bezoek kreeg. Er was een kleine maar. Het echtpaar 

gaf de voorkeur aan liefhebbers van mosselen. Laat nou dat een 

van mijn lievelingsgerechten zijn. Dus niet ik ontving gasten, 

maar werd zelf gast bij een echtpaar. Later voegde Crista nog 

een kandidaat toe om ook mee te gaan eten. We genoten van 

elkaar en het heerlijke eten en van de verhalen over familieza-

ken en hoe het is om tijdens de Kerst de dagen een beetje leuk 

in te vullen." In een adem vertelt Riet uit Helvoirt, al tien jaar 

zonder manlief, over haar ervaring met het "Samen Kerst vie-

ren". "Samen" niet meer zo vanzelfsprekend. 

 

Prachtige ervaring  

Zij gaat verder: "De eerste Kerstdag bij mijn kinderen geweest 

en de tweede dag op eetbezoek. Voor mij, mijn gastechtpaar en 

collega-eter een prachtige ervaring. Voor komende Kerst, eind 

2019, ga ik zeker mensen via de deze organisatie uitnodigen te 

komen eten. Dat mag er een zijn, dat mogen er twee zijn of 

zelfs drie. Dan zitten we met vieren aan tafel. 

Normaal worden de weekenden wel opgevuld. Je gaat wandelen, 

lezen, puzzelen: maar tijdens de feestdagen is dat wel een ding. 

Het initiatief om "Samen Kerst te vieren", is een schitterend ini-

tiatief. Ik kook graag voor een ander, omdat samen eten vele 

malen gezelliger is.  
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Reden temeer dan ook om mensen uit te nodigen," zo glimlacht 

Riet van Empel uit de Kerkstraat.  

 

Vrijwilliger Helvoirt  

Het samen Kerst vieren heeft haar oorsprong liggen in Vught en 

krijgt na zes jaar steeds meer bekendheid in deze plaats maar 

ook daar buiten. In de persoon van Crista Schuurmans heeft 

deze vrijwilligersorganisatie een goede ambassadrice in Hel-

voirt. Als vrijwilligster bij de "Stichting met je hart" die ook in 

Vught actief is,  trok de actie om samen te eten haar aandacht. 

Zij gaat namelijk al eens per maand in Vught uit eten met men-

sen die minder mobiel zijn. Reden voor haar zich aan te sluiten 

met het vrijwilligerswerk rond de kerstdagen. Crista: "Ik krijg er 

energie en voldoening van om mensen samen aan tafel te krij-

gen. Voorbije winter wilden zes mensen gasten aan tafel uitno-

digen. De actie is ook een stukje bewustwording. Je kan name-

lijk zelf ook een persoon uitnodigen om samen lekker te eten. 

Het eten hoeft geen culinair hoogstandje te zijn. De gesprekken 

gaan ergens anders over en je hoort wat er bij de gasten leeft. 

Doorgaans zijn het niet allemaal ouderen die graag komen eten. 

Het zijn ook jongeren die zich alleen voelen en blij zijn met de 

uitnodiging."  

 

Invulstrookje  

Crista Schuurmans is van plan om eind dit jaar al eerder aan-

dacht te vragen voor de opzet om "Samen Kerst" te vieren. 

Crista: "Misschien is het iets om een invulstrookje op te nemen 

in ons clubblad. En het strookje in de brievenbus van Vereniging 

55+ in HelvoirThuis achter te laten. Maar de mensen mogen mij 
ook bellen 643391."                       

 

Christ Pijnenburg  
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WATERSCHAPSVERKIEZINGEN KOMEN ERAAN! 
 
Ons landschap wordt beïnvloed door het water. Denk dan aan 

beken, riviertjes, vennen, maar ook aan het grondwater. De na-

tuur waarvan we genieten wordt gevoed door water en zo kun-

nen we verblijven in de mooie landschappen die we kennen. We 

hechten belang aan milieubescherming om natuur, water en 

landschap de kwaliteit te geven die we wensen. Maar kijk niet 

alleen naar het buitengebied, want ook rondom ons huis kunnen 

we invloed uitoefenen op het water. De regentonnenactie in de 

gemeente Haaren is daarvan een prachtig voorbeeld.  

 

Water wordt beheerd door het Waterschap. Wist je dat? En weet 

je dat je op het beleid van het waterschap zelf invloed kunt uit-

oefenen? Bestuurders van Waterschappen worden gekozen, net 

zoals dat gebeurt voor de gemeenteraad! Op woensdag 20 

maart kun je naar de stembus om nieuwe bestuurders te kiezen, 

tegelijk met de verkiezingen van Provinciale Staten.  

 

Als je interesse hebt in natuur, milieu, landschap, buitenrecrea-

tie en klimaatadaptatie mag je jouw stem voor de Waterschaps-

verkiezingen niet verloren laten gaan. Waterschapsbestuurders 

kunnen verschil maken!  

Vanaf 18 februari is de Stemwijzer digitaal beschikbaar en kun 

je kijken op www.mijnstem.nl  

 

 

Met groene groet!  

Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten. 
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HEMELSE MUZIEK 
 

Iedereen heeft wel mensen gekend of kent ze nog die veel te 

maken hebben gehad met muziek. Ik dus ook en wel met goei 

muzikanten, dat kan ik wel zeggen. Graag wil ik er een paar 

noemen, mensen die grote indruk op mij hebben gemaakt.  

  

Als eerste wil ik Bette noemen, nee ze speelde geen instrument 

maar ze zong. Ze zong zo mooi, volgens mij was Maria Callas 

daar niks bij. Ze was lid van het kerkkoor bij ons in het dorp en 

iedere zondag kon je Bette zien zitten tussen al die andere men-

sen die zongen, tussen de koorleden, zal ik maar zeggen. Bette 

zong altijd een paar keer solo en in de meimaand het Ave Maria, 

dan kreeg iedereen kippenvel, zo mooi klonk dat. Ze zong ook 

wel eens op toneel in het patronaatsgebouw als er uitvoeringen 

werden gegeven in de winter. Dat deed ze dikwijls in de pauze. 

De meeste mensen waren dan muisstil en hingen aan Bette’s 

lippen. Bette zong nooit in de schouwburg of zo, maar ze wist 

heel goed hoe dat daar moest. Na het zingen boog ze voorover 

naar het publiek zo dat je de Maagdenburger halve bollen goed 

zag. En ondertussen lachte Bette naar de toehoorders. En niks 

geen kapsones, nee ze was een oergezellige Brabantse vrouw 

die graag lachte en nog liever zong, zelfs als ze de ramen thuis 

stond te zemen. Wij waren in die tijd allemaal blij met Bette.  

 

Met wie ook erg blij waren in ons dorp was Bertus. Bertus was 

lid van de harmonie en hij bespeelde de tuba. Nou was Bertus 

maar een klein manneke en die tuba zo’n groot geval, maar 

Bertus hield zijn instrument vast alsof het een pasgeboren 

kindje was. Je kon zien dat Bertus veel van zijn tuba hield. Hij 

speelde daar graag op en zonder Bertus was de harmonie niet 

geweest wat die wel was met Bertus. Als hij fier in de harmonie 

mee liep in z’n rooi jasje, dan werd je gewoon trots op zo’n 

dorpsgenoot.  
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Hij hield de tuba kaarsrecht omhoog en blies en blies tot hij rooie 

konen had. En nooit een maatje vals of een noot er naast, nee 

altijd krek in de maat en loepzuiver. Na het optreden ging hij 

altijd weer gauw naar huis want daar werd de tuba dan met zorg 

van boven tot onder schoon gemaakt. Als Bertus niet oefende 

stond de tuba in de goei kamer met een laken erover tegen het 

stof. Bertus en die tuba die waren een, zogezegd. 

  

De derde die ik graag wil noemen is Sjaak. Sjaak zong niet, was 

geen lid van de harmonie maar een echte virtuoos op zijn "mo-

nika" en mondmuziekske. Op bruiloften en feesten werd hij vaak 

gevraagd en Sjaak speelde er dan met veel plezier. Als hij zijn 

trekharmonika bespeelde dan zag je zijn vingers vlug en behen-

dig over de knopjes gaan en dan hoorde je een musette of ope-

rette muziek maar vooral ouwe melancholieke melodieën. Soms 

gingen dan de beentjes van de vloer en soms werd er met tra-

nen in de ogen geluisterd en heel zachtjes mee gezongen. Echt 

wel, Sjaak was een wonder op zijn "monika". Als hij zijn mond-

muziekske nam, dan stopte hij eerst zijn valse tanden in zijn 

broekzak. Die zaten hem in de weg, denk ik, en dan hield hij 

zijn grote handen voor zijn mond, waarin dat klein instrumentje 

zat. Verdikkeme dacht ik dan, dadelijk eet hij het nog op! Je zag 

van dat klein ding niks meer als hij daarop blies. Maar wat Sjaak 

toch uit dat klein mondmuziekske kon halen… dat was toch zo 

mooi.  

Soms leek het net of hij met dat ding de vogeltjes liet fluiten. 

Een groot kunstenaar was Sjaak, net als Bertus en Bette. Die 

drie muzikanten zijn jarengeleden gestorven. Niemand in ons 

dorp vergeet deze drie mensen. Ik weet zeker dat Onze lieve 

Heer die drie graag in zijn hemels orkest wilde hebben en 

daarom geroepen heeft mee te komen spelen. 

En als wij nou allemaal goed oppassen dan zullen wij deze drie 

muzikanten later weer kunnen horen, en dat is toch een goed 

iets om naar uit te kijken, nie dan? 
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KLEZMAJEUR 

 
Zondag 17 maart is er weer een  bijzondere muziekmiddag in 

de reeks Noten op de Noen concerten. Zoals gewoonlijk begint 

het concert om 12.15 in de Oude kerk van Helvoirt. De toegang 

is gratis, maar we stellen een vrijwillige bijdrage op prijs. We 

hebben dit seizoen al kennis gemaakt met vele soorten muziek: 

tango, jazz, klassiek. Nu wordt er iets geheel anders ten gehore 

gebracht, namelijk klezmer muziek. Het is een muziek die Oost-

Europese Joden spelen. Het woord Klezmer is een samenstelling 

van twee Hebreeuwse woorden 'Kley Zemer' wat 'instrument 

van het lied' betekent.   

Klezmajeur is (natuurlijk) een woordspeling op Force Majeure, 

de vrolijke en overtreffende kracht van Klezmer. Klezmajeur is 

een ensemble van vier muzikanten die hun wortels hebben in de 

volksmuziek. 

Heleen 't Hart speelt accordeon, zij heeft  een gedeeltelijk Rus-

sische achtergrond . 

Cora van den Berg speelt viool, ze is dol op de gepassioneerde 

klanken uit de zigeunerwereld. 

Onno van Hagen, speelt contrabas. 

Erwin Engelsma is grootgebracht met Joodse en Russische mu-

ziek en speelt klarinet. 

Ik beloof u: Het wordt een onvergetelijk concert. 
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HELVOIRTHUIS ZOEKT EEN GASTHEER / GASTVROUW 

VOOR DE DINSDAGOCHTEND 
 
 Als gastheer / gastvrouw draag je zorg voor 

de ontvangst van de gast(en) en zorg je voor 

koffie / thee / drankje. Je zorgt ervoor dat de 

Huiskamer een verzorgde indruk maakt zodat 

gasten zich thuis kunnen voelen. Waar nodig 

verricht je nog kleine huishoudelijke taken. 

Het bedienen van de eenvoudige kassa behoort ook tot de ta-

ken. Daarnaast beantwoord je (telefonische) vragen. 

 

Dinsdagochtend: Wij zoeken een gastheer / gastvrouw voor de 

dinsdagochtend. Op deze ochtend is het in de Huiskamer een 

gezellige drukte. Vanuit Vereniging 55+ wordt er geknutseld, 

gewerkt met glas in lood en geschilderd. Deze creatievelin-

gen drinken graag een kopje koffie of thee. Daarnaast komen 

de muzikanten van Los Zand tijdens hun pauze even een kop 

koffie drinken. Je werkt van 08:50u tot 13:00u. De kernbegrip-

pen voor deze vrijwilligersfunctie zijn: actief luisterend, onder-

steunend, betrokken, respectvol, sociaal vaardig, zelfstandig en 

in staat/bereid tot samenwerking.  

 

Wat kunnen wij je bieden? HelvoirThuis zorgt voor zinvol, geva-

rieerd en belangrijk vrijwilligerswerk. Een open en prettige 

werkomgeving. Er is ruimte voor eigen interesses, aandachts-

gebieden en ideeën en er zijn mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling d.m.v. persoonlijke begeleiding en ondersteuning. 

Je leert nieuwe mensen kennen, je doet ervaring op en je kunt 

iets voor de Helvoirtse gemeenschap betekenen. Je krijgt waar-

dering.  
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Die zul je gaan voelen, maar je kunt ook denken aan korting op 

toegangskaarten en aan ons jaarlijkse vrijwilligersfeest.  

 

HelvoirThuis heeft een ANBI status, hiermee voldoet het vrijwil-

ligerswerk aan de eisen van het UWV voor mensen die een uit-

kering hebben. 

Als je vrijwilligerswerk komt doen ontvang je vanuit stichting 

TinH een vrijwilligersovereenkomst. 

 

Geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met de coördinator vrijwilligers van stich-

ting TinH | HelvoirThuis: Sietske van Iersel. Zij is bereikbaar via 
 06-25130421 of per e-mail sietske@helvoirthuis.nl 

 

Groetjes, 

Sietske van Iersel, 

Coördinator vrijwilligerswerk HelvoirThuis | TinH 

 

 

 

SCHILDERCLUB ZOEKT NIEUWE LEDEN 
 

Heb je altijd al willen (leren) schilderen? Schil-

der je al je hele leven maar je zoekt wat 

nieuwe inspiratie? 

Elke dinsdagmorgen is er een schilderclub ac-

tief in het HelvoirThuis van 9.00 uur – 11.30 

uur onder begeleiding van Henk van Paassen. Je hoeft echt geen 

Van Gogh te zijn, maar het leuk vinden om met een groepje elke 

week met schilderen bezig te zijn. Ook voor mannen een zinvolle 

en boeiende activiteit. Kom gewoon eens kennismaken op dins-

dagmorgen: welkom! 

 
Voor informatie, bel Henk van Paassen:  644054. 

 

 

 

mailto:e-mailsietske@helvoirthuis.nl
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NIEUWE WEBSITE VOOR VERENIGING 55+ 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is het zo ver: de nieuwe 

website van Vereniging 55+ Helvoirt zal worden gepresenteerd!  

Zoals bekend is de huidige site vorig jaar gehackt en met veel 

moeite 'gerepareerd', terwijl volstrekt duidelijk was dat de site 

inmiddels gewoon 'veel te oud' was. 

 

In het afgelopen half jaar hebben Tinie Vriens en Edward de 

Vries samen een nieuwe website gebouwd. Toen de contouren 

klaar waren hebben bestuur en activiteitenleiders actuele infor-

matie aangeleverd en is deze in de nieuwe site verwerkt. 

 

De ALV is een mooie gelegenheid om de nieuwe site te presen-

teren en te laten zien dat naast de actuele berichten ook de 

verenigingsagenda voor iedereen heel toegankelijk is. Voeg 

daaraan toe dat we voortaan naast het plaatsen van foto's ook 

de mogelijkheid hebben om heel gemakkelijk een tekst te down-

loaden en een filmpje toe te voegen en zeker is dat de nieuwe 

website helemaal weer van deze tijd is! 

 

Een website staat of valt bij haar actualiteit. Dat betekent een 

oproep aan alle vrijwilligers om actuele informatie door te ge-

ven. Evenzo is dit een oproep aan onze leden om leuke en bij-

zondere nieuwsfeitjes te melden. Op de pagina 'contact' op de 

site staat vermeld waar je bijdrage naar toe kan, maar zoals 

altijd geldt ook hier dat een mailtje naar info@55plushelvoirt.nl 

eveneens uitkomst biedt. 

 

O ja, het adres van de website blijft zoals die was: 

www.55plushelvoirt.nl  Onze tip: zet 'm als icoontje op 

je bureaublad, dan heb je 'm altijd bij de hand!  

 

 
 

mailto:info@55plushelvoirt.nl
http://www.55plushelvoirt.nl/
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KOM OOK DANSEN (of kijken en luisteren) 
 

Zondag 17 maart is er een matinee dansant in de grote zaal 

van "Hotel & Brasserie De Guldenberg", Guldenberg 12 te Hel-

voirt met hot and sweet music door:  
 

 

 

 

      aanvang 14.30 uur – 17.30 uur. 

 

In de jaren 1920 – 1930 groeide de belangstelling voor de jazz 

zodanig dat er steeds meer danszalen en clubs kwamen. De be-

kendste uit die tijd is wel The Cotton Club. Afwisseling tussen 

dansbare jazz en amusement zorgde voor een variété-achtige 

sfeer. In de sfeer van deze traditie treedt het orkest de Ballroom 

Syncopators op. 

Het orkest de Ballroom Syncopators bestaat uit 12 instrumen-

talisten (die 24 instrumenten bespelen) en een zangeres. Zij 

spelen in de traditie van de jazzy dansorkesten uit de jaren twin-

tig, begin dertig, van de vorige eeuw. Het is een mix van de 

Amerikaanse jazz en de Europese salonmuziek (Duitsland en 

Frankrijk). Het rauwe van de hot jazz uit New Orleans wordt 

getemd door arrangementen met strakke rifjes, zoetgevooisde 

saxgroepen en smeltende viooltonen. De Ballroom Syncopators 

doen hun naam eer aan door de foxtrots, jimmy’s en quicksteps 

af te wisselen met een wals of een tango. Dus… lekker dansen 

of gewoon komen luisteren en kijken. 

 

De toegang is gratis. 

Voor meer informatie, kijk op www.ballroomsyncopators.nl 
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OP DE KOFFIE BIJ… WORDT…? 
 

Vorig jaar hebben we een aantal middagen georganiseerd met 

als titel: Op de koffie bij… Dat was een vervolg op de koffieoch-

tenden. Ook dit jaar willen we er mee doorgaan maar dan blij-

vend op de middag. Nu vinden we dat koffie eigenlijk meer iets 

is voor de ochtend en thee voor de middag.  

Dus wordt de titel: Thee voor twee met…….? 

 

We gaan een 4tal keer dit jaar een middag organiseren met een 

cultureel tintje waarbij ontspanning, plezier en ontmoeting cen-

traal staan. Daarvoor nodigen we het komende jaar diverse cul-

turele disciplines uit en om de kosten te drukken zijn we ge-

noodzaakt iets anders te gaan werken dan voorheen. De entree 

is nu € 5 en daarvoor word je ontvangen met een kopje thee (of 

koffie) en in de pauze schenken we een drankje.  

 

Thee voor twee met…."de Fradini's". 

Op dinsdagmiddag 26 maart is een optreden van Frans van Lith 

en Dini van Haaren: "De Fradini's" met een programma vol luis-

terliedjes, liedjes om mee te zingen, conference en korte schets-

jes met als titel: "Zo heerlijk rustig." Maar of het zo rustig blijft?  

Aanvang 14.00 uur – 16.00 uur in de Huiskamer van het Hel-

voirThuis. Kom ook naar deze gezellige middag, maar geef je 

van te voren wel op zodat we een beetje kunnen inschatten hoe-

veel bezoekers er komen: vul onderstaand strookje in en lever 

het in de brievenbus van V55+ in het HelvoirThuis (naast de 

boeken van de bibliotheek). 

 

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

 

Naam:_____________________________________________ 

 

Adres:_____________________________________________ 

 

komt op dinsdag 26 maart naar "De  Fradini's". 
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GEZELLIG SAMEN LUNCHEN IN EIGEN DORP 
 

Het lijkt net of de lunch beter smaakt als je samen 

met anderen in een gezellige sfeer aan het eten 

bent. Deze maand gaan we dat doen in "Brasserie 

& Feestlocatie De Bolle Keizer" in Helvoirt. Zij ser-

veren heerlijke gerechten uit de streek. Lokale on-

dernemers bieden de bijzondere kwaliteit die zij u 

weer bieden. Laat u verrassen en gastvrij ontvan-

gen aan de Lindelaan te Helvoirt. 

Kom ook eens mee lunchen, donderdag 14 maart vanaf 12.00 

uur, het is gezellig, je ontmoet anderen, krijgt nieuwe kontakten 

en deze keer in een ambiance in eigen dorp. De kosten zijn voor 

eigen rekening. We willen in verband met afspraken graag van 

te voren weten hoeveel deelnemers er komen.  

 

Daarom s.v.p. opgeven als je wilt deelnemen door vóór 10 

maart door het onderstaande, ingevulde strookje, in te leveren 

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

voirThuis.  

Maak je gebruik van een dieet, vermeld dat dan op het opgave-

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

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

len.  

De volgende gezamenlijke lunch op dinsdag 16 april bij "Bras-

serie Onder Ons" aan het Moleneindplein te Vught. 

 

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

 

Ja ik kom gezellig samen lunchen op donderdag 14 maart in 

Brasserie De Bolle Keizer te Helvoirt. 
 

Naam:_____________________________________________ 

 

 
Ik wil graag opgehaald worden. _______________________ 
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TUIN 
 

Als je het woordenboek erop naslaat om het 

woord "moestuin" te laten verklaren, kom je 

zondermeer het woord "groentetuin" tegen. 

Vreemd eigenlijk, een ander woord gaan ge-

bruiken, als er een goed woord bestaat. Het 

betreft ook geen dialect, want het hoort bij gewoon (Algemeen 

Beschaafd) Nederlands. Ook noemenswaard is de algemene 

aanvaarding van het woord "moes" in de plaats van "groente" 

in de samenstelling "moestuin". Vandaar dat een stel samen tui-

nende buurtgenoten zich "De Moesers" noemt. Van de andere 

kant kan het woord "moes" niet altijd het woord "groente" ver-

vangen. Je hoort in het restaurant niet zeggen dat de "moes van 

het seizoen" wordt opgediend. Althans niet in een serieus res-

taurant. 

 

Blijft toch nog steeds de vraag waarom het woord "moes" in de 

plaats van "groente" wordt gebruikt. Het zal iets te maken heb-

ben met het tot moes stampen van de groente die in stamppot 

gaat. Maar ja, dan zit ik toch weer met het woord "moestuin". 

Een tuin met gestampte groente? Of een tuin die bestemd is 

voor groente die in de stamppot verdwijnt? De verklaring loopt 

altijd wel ergens mank. Dus zullen we er verder maar geen af-

geronde verklaring voor zoeken en aanvaarden zoals het nu is. 

 

Met de groe(n)te(n) van ondergetekende. 

Het lijkt wel een (s)moes. 

              

Jan van Bohemen.  
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VAN GOGH HELVOIRT IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE 

GIDSEN 
 

Helvoirt kent een rijke historie als het gaat 

om Vincent van Gogh. Ga je op zoek naar Vin-

cent en zijn familie, dan blijkt dat er veel we-

tenswaardigs in ons dorp te vinden is. Er zijn 

weinig plaatsen geweest die zoveel Van 

Goghs bijeen hebben gebracht als Helvoirt. 

Ook herinneren nog diverse monumenten 

aan deze tijd. 

 

Vanaf 2014 is er een Van Gogh Helvoirt werkgroep actief, die dit 

culturele erfgoed in Helvoirt voor bezoekers en andere belang-

stellenden wil behouden. In de afgelopen jaren zijn er een aantal 

mooie initiatieven gerealiseerd, waaronder een Van Gogh wan-

deling onder begeleiding van een gids. Deze wandeling voert 

langs alle plekken die herinneren aan de tijd van Vincent van 

Gogh en is inclusief een bezoek aan de Hervormde kerk. 

 

Voor 2019 zijn er plannen gemaakt om bestaande activiteiten te 

professionaliseren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen, waar-

door een grotere stroom aan belangstellenden naar ons dorp 

wordt verwacht. Om aan deze vraag te kunnen voldoen zijn wij 

op zoek naar enthousiaste gidsen die groepen willen rondleiden 

door Helvoirt.  

 

Wat vragen we van een gids? 

 Je haalt plezier uit het rondleiden van en het spreken voor 

groepen; 

 Je bent nieuwsgierig naar het culturele erfgoed van Helvoirt 

en de Van Goghs en bent bereid je daar verder op toe te 

leggen; 

 Je bent bereid om een korte interne opleiding te volgen; 
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 Je bent een aantal keren per jaar op afroep beschikbaar; 

 Je drukt je uit in helder Nederlands. Het spreken van één of 

meerdere vreemde talen is een pré. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

 Wij bieden een korte interne opleiding die er op is gericht 

om de kennis van Helvoirt en de geschiedenis met de familie 

Van Gogh te vergroten; 

 Je maakt onderdeel uit van een enthousiaste groep met Van 

Gogh Helvoirt ambassadeurs; 

 Voor het geven van een rondleiding staat 

een vergoeding. 

 

De werkzaamheden als gids zijn eventueel te 

combineren met de vrijwilligersfunctie van VVV 

ambassadeur van Stichting TinH in het Hel-

voirThuis. 

 

Spreekt het je aan? 

Stuur dan een e-mail vóór 1 april 2019 naar Karin Traa via 

info@vangoghhelvoirt.nl. Ook vragen over deze functie kun je 

via dit e-mailadres stellen.  

 

Meer informatie over Van Gogh Helvoirt is te vinden op: 

www.vangoghhelvoirt.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@vangoghhelvoirt.nl
http://www.vangoghhelvoirt.nl/
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VRIJWILLIGERSAVOND 24 JANUARI  
 

Op 24 januari jl. waren alle vrijwilligers uitgenodigd voor uitleg 

over de vrijwilligersverklaring en het privacyreglement. 

Zo’n 40 personen hadden aan onze oproep gehoor gegeven. 

Daar waren wij als bestuur erg blij mee. 

Na de begroeting door onze voorzitter Thea van Lith kreeg Ed-

ward de Vries samen met Tiny Vriens het woord om uitleg te 

geven en te laten zien hoe de stand van zaken betreffende de 

nieuwe website was. Zij deden dat op een voortreffelijke manier. 

Het zag er erg mooi en duidelijk uit. Edward vroeg aan de ver-

tegenwoordigers van de diverse groepen binnen onze vereniging 

om tekst aan te leveren welke zij op de site zullen zetten onder 

de betreffende activiteit. Hij vroeg dit binnen 14 dagen te doen, 

zodat zij de site zo snel mogelijk in de lucht kunnen krijgen. 

Daarna kreeg Frans van Lith het woord. Hij gaf een uiteenzetting 

aan de hand van een PowerPointpresentatie over het vrijwil-

ligersbeleid. 

 

Na hem nam Lucie van de Pas het woord. Ieder had voorafgaand 

aan de vergadering een vrijwilligersovereenkomst ontvangen. 

Velen hadden deze reeds ingevuld. Maar omdat sommige vrij-

willigers erg veel moeite hadden met het ondertekenen, hadden 

we binnen het bestuur besloten de overeenkomst te vervangen 

door een verklaring. Hierna werd deze uitgedeeld en vulden alle 

aanwezigen dit formulier in. 

 

Tot slot legde Thea uit hoever we gevorderd zijn met het priva-

cyreglement.  Er wordt nog aan gewerkt. Het zal behandeld wor-

den op de algemene ledenvergadering op 21 maart a.s. en 

daarna geplaatst worden in 't hofblad. 

 

Met dank aan alle aanwezigen sloot Thea de bijeenkomst. 
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VIER HET LEVEN 
Stichting Vier het Leven neemt ouderen mee uit!  
 

Niet elke cultuur- / theaterliefhebber is in 

staat om zelfstandig naar een voorstelling te 

gaan. Een groeiend aantal ouderen ziet op 

tegen het zelf organiseren van een middag- 

of avondje uit. Het regelen van tickets en 

vervoer is vaak een heel gedoe. Voor alleen gaande ouderen is 

dit een extra uitdaging. Stichting Vier het Leven heeft een op-

lossing voor ouderen die zich hierin herkennen. Dit doen we door 

ouderen, met hulp van vrijwilligers uit hun eigen omgeving, per-

soonlijk te begeleiden naar lokale film- en theatervoorstellingen, 

concerten en musea. Wij nemen de drempels weg die ouderen 

tegenhouden om uit te gaan. Zo faciliteren we nieuwe ervarin-

gen die het leven de moeite waard maken. Dit doen wij nu ook 

in Helvoirt en in Haaren. 

 

Hoe werkt het? 

In het kort gaan we als volgt te werk: deelnemers worden thuis 

opgehaald door een vrijwilliger van 'Vier het Leven' en gebracht 

naar theater of locatie, waar de koffie al klaar staat. Samen met 

de vrijwilligers genieten de gasten van toneel, dans, film, live 

stream vertoningen, muziek of een bezoek aan musea (binnen-

kort) en na afloop wordt iedereen weer veilig thuisgebracht.  

 

Is uw interesse gewekt?  

Kijk eens op onze website: www.vierhetleven.nl. U vindt er heel 

veel informatie. U kunt daar steeds het programma vinden en 

in het gastenboek staan veel hartverwarmende reacties. Mocht 

u niet in de gelegenheid zijn om dit zelf te bekijken, vraag dan 

evt. even of iemand uit uw omgeving u hierbij even kan helpen.  

Een greep uit de programmamogelijkheden in maart: 
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Zondag 10 maart: 15.00 uur Concerto Esplosivo – Ashton Bro-

thers en Noordpoolorkest (Show)  in Theater aan de Parade – 

’s-Hertogenbosch. 

 

Dinsdag 12 maart: 14.00 uur Retro bioscoop: Howards End 

(Film) in Theater aan de Parade – ’s-Hertogenbosch. 

 

Woensdag 20 maart: 20.15 uur Souvenirs – Karin Bloemen 

(Show) in De Blauwe Kei – Veghel. 

 

Donderdag 28 maart: 12.00 uur Lunchconcert  Thema: musical. 

(Klassiek) Theater aan de Parade – ’s-Hertogenbosch. 

 

Aanmelden: 

U kunt een welkomstpakket met inschrijfformulier aanvragen 

via info@4hetleven.nl of telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 
18.00 uur op  035 -5245156  

 

Voor nadere informatie: 
Crista Schuurmans  643391 (contactpersoon voor Helvoirt) 

of Will Versmissen-van der Vleuten, locatiecoördinator regio  

’s-Hertogenbosch, email: versmissen@home.nl 

 

     

 

 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 

 

Les voor criminelen    tuigleer 

Met lappen afnemen    stoffen 

Zonder verpakking is het schoon  netto 
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BOEKBESPREKING MARION PAUW - DE 

EXPERIMENTEN  
 

Charléne Schovenhorst is al vijftig jaar niet 

meer in haar ouderlijk huis geweest. De 

nieuwe vrouw van haar vader is daar de be-

langrijkste reden voor. Haar biologische 

moeder is gestorven bij de bevalling van 

haar, eveneens in het kraambed gestorven, 

broertje. Haar vader is tijdens een uitbun-

dig gevierde bruiloft hertrouwd met Alma. 

Sinds Alma haar stiefmoeder is, verandert 

het leven in het ouderlijk huis in belangrijke mate en het is de 

dan 9-jarige Charléne (Charlie) die hier het meest onder lijdt. 

Ze ontvlucht het ouderlijk huis, komt in een commune terecht, 

ontmoet daar de liefde van haar leven Han en begint haar eigen 

leven. Vijftig jaar later krijgt ze het verzoek om een paar dagen 

voor haar, dan 96-jarige, zieke en gebrekkige stiefmoeder te 

zorgen. Ondanks de weinig warme herinneringen aan haar jeugd 

onder het bewind van haar stiefmoeder, besluit ze toch aan het 

verzoek te voldoen. Met de deurklink nog in haar handen, stelt 

ze direct bij aankomst vast dat er in de verhouding tussen hun 

beiden, weinig tot niets is veranderd… 

 

Pauw heeft in 'De experimenten' een waargebeurd verhaal als 

basis gebruikt en daar haar eigen fantasieën op gepaste wijze 

in geïntegreerd. Het resultaat is een aangrijpende compilatie 

van verhalen over beïnvloeding van levens waar uiteindelijk nie-

mand beter van wordt. Het zwaartepunt daarvan ligt bij de ge-

vangenschap in kamp Auschwitz en specifiek in het inmiddels 

beruchte blok 10. De geloofwaardigheid is hoog en dat wordt 

nog eens benadrukt door de rol die de beruchte gynaecoloog en 

oorlogsmisdadiger Dr. Carl Clauberg heeft gespeeld.  

 
 

 



31 

 

 

 

 

 

De gebeurtenissen in 'De experimenten' zijn macaber, vol ver-

wijten en venijn en bieden weinig ruimte voor echte liefde tus-

sen de personages. Maar het is wel een verhaal dat een onder-

werp vertelt dat, ondanks de onmenselijkheid en het leed, be-

langrijk is om verteld te worden. Naast dit waargebeurde thema 

weet de auteur op voortreffelijke wijze de verstoorde verhou-

ding tussen ouders en kind onder woorden te brengen. Overdui-

delijk heeft dit ook zijn invloed op de persoonlijkheidsontwikke-

ling van enkele van de personages, die ook duidelijk op de voor-

grond verschijnen. Met een mix van verschillende emoties die 

deze levensfase dragen. Het is waardevolle informatie die op 

formidabele wijze, in de juiste toon en kleur aan het papier zijn 

toevertrouwd. En daar verdient de auteur alle lof voor.  

 
Boeken van Marion Pauw: 

Bruiloft op Ameland   

Daglicht   

De wilden   

Drift   

Dwaze vrouwen   

Grijs gebied   

Gulzig   

Hemelen   

Hulp in de huishouding   

Jetset   

Lolliepop   

Villa Serena   

We moeten je iets vertellen  

Zondaarskind  

 

Non-Fictie: Hotel Hartzeer - Zonde & Berouw   

Dubbel uitgegeven titels: Girl in te dark / Meisje in het donker. 

 
 
 

https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#20379
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#12982
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#20371
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#12983
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#20373
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#20375
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#20370
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#20376
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#20372
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#12984
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#12985
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#12986
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#20374
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#12987
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#20369
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#20378
https://www.boekbeschrijvingen.nl/pauw-marion/pauw.html#20377
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GEVOLGEN ZOMERTIJD VOOR DE MENS 
 
In het weekend van 30 en 31 maart gaat de zomertijd weer in, 

wat betekent dat de klok een uur vooruit gaat. We verliezen 

dus wel een uur, maar hebben vanaf nu wèl 's avonds weer een 

uur langer licht. Het betekent ook het een en ander voor je ge-

zondheid, al zou je daar niet meteen aan denken.  

 

1. Je slaapt minder goed 

Onze biologische klok volgt een ritme dat eigenlijk langer is dan 

24 uur. Het is daarom makkelijker om je aan te passen aan de 

wintertijd (dan wordt de dag langer) dan aan de zomertijd (als 

de dag nóg korter wordt dan 24 uur). Kortom: na de invoering 

van de zomertijd, kun je even last hebben van een slechter 

slaappatroon. Je biologische klok heeft niet alleen invloed op je 

slaap, maar ook op allerlei andere systemen in je lichaam. 

 

2. Er zijn meer verkeersongelukken 

Dat slaaptekort werkt ook door op het aantal verkeersongeluk-

ken; onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen wees uit dat 

het aantal ongelukken de week na de invoering van zomertijd 

tijdelijk hoger is. Ai. 

 

3. Het duurt twee dagen voordat je gewend bent aan de nieuwe 

tijd. Gemiddeld genomen dan, voor de een duurt het dus langer, 

voor de ander korter. 

 

4. Avondmensen hebben meer last van de zomertijd dan och-

tendmensen. Ben je een avondmens? Slecht nieuws: avond-

mensen hebben meer last van de zomertijd, dan ochtendmen-

sen.  
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Zo heb je minder last van zomertijd: 

 

1. Zoek het daglicht op. 

Komt mooi uit, vooral als er veel zon voorspeld is. Door meer 

naar buiten te gaan, maakt je lichaam minder melatonine aan; 

het hormoon waardoor je je slaperig voelt. Wil je je biologische 

klok weer gelijk stellen, dan doe je er goed aan elke dag even 

naar buiten te gaan. 

 

2. Ga nu al wat eerder naar bed 

Als je in de dagen voordat de zomertijd ingaat al probeert een 

uurtje vroeger naar bed te gaan, heb je straks minder last van 

de zomertijd. 

 

3. Slaap niet overdag 

Dit verstoort je biologische ritme alleen nog maar méér. 

 

4. Sport of beweeg vroeg op de dag 

Probeer in plaats van 's avonds, eerder op de dag te sporten 

b.v. een flinke wandeling, zodat je lichaam eind van de dag ge-

noeg tijd heeft om weer tot rust te komen. 

 

5. Manipuleer het licht 

Probeer het de paar uur voordat je gaat slapen al donkerder te 

maken door gordijnen dicht te doen en lichten langzaam uit te 

doen. Qua licht is het 't beste om vroeg en midden op de dag 

veel (zon)licht te pakken, en naarmate de dag vordert verder af 

te bouwen - vaak val je dan het lekkerst in slaap. 

 

Laat de zomer nu maar komen. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMpseXhungAhWGGuwKHZ_OAxAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.blond-amsterdam.com/nl/blond-breaking-news/start-zomertijd-2018/&psig=AOvVaw39lY6_o6pzMu39CrnCt06M&ust=1551807986692323
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SPAGHETTI MET PESTOBALLETJES 
voor 4 personen. 

 

Benodigdheden:  

400 gram spaghetti 

500 gram gehakt, half-om-half 

400 gram diepvriesdoperwten 

100 gram Parmezaanse kaas 

1 ei 

1 teentje knoflook, gehakt 

1 ui, gesnipperd 

4 eetlepels groene pesto 

3 eetlepels paneermeel  
2 eetlepels olijfolie 

zout en versgemalen peper 

 

Bereidingswijze: 

Doe het gehakt in een schaal en meng er de knoflook, ui, ei, 

paneermeel, 2 eetlepels pesto, peper en zout doorheen. 

Maak uw handen vochtig en vorm er kleine balletjes van (ca. 

2,5 cm doorsnede). 

Verhit de olijfolie en bak hierin de gehaktballetjes in ca. 15 mi-

nuten bruin en gaar. 

Kook intussen de spaghetti beetgaar in ca. 7 minuten in water 

met een bouillonblokje en wat zout en kook de laatste 6 minuten 

de erwten mee. 

Giet de spaghetti / doperwten af en doe dit in een voorver-

warmde schaal. 

Schep de resterende 2 eetlepels pesto en de gehaktballetjes er-

doorheen. Strooi de kaas eroverheen. 

Maak er een lekkere frisse salade bij. 
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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 

Kaarten Sjaantje Traa 

en  Annie Pollaerts      

64 23 89 

64 17 23 

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 

Reizen Lucie van de Pas 60 79 21 

Schilderen Henk van Paassen 64 40 54 

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  van de 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 



Kloosterstraat 30 
5268 AC Helvoirt 
Telefoon: 0411- 202010 jaargang 18                          augustus 2012
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