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VOORWOORD 
 

 

Juli…de hooimaand. 

"De wakkere hooimaand geeft de 

zeisen, de maaier in de hand met 

vlijt, daar lege schuren hooi verei-

sen, om het vee te voeden in win-

tertijd." 

Zo luidt een van de vele spreuken over de maand juli. De oude 

bijnamen van de maanden van het jaar verwijzen over het al-

gemeen naar de voor die maanden typerende werkzaamheden 

op en om het platteland. Zo was juli de maand, waarin er 

meestal gehooid werd. Het gras werd gemaaid, gedroogd, ge-

keerd om de andere kant te drogen, gebundeld en daarna op-

geslagen in een hooischuur. Tegenwoordig gebeurt dit allemaal 

machinaal, maar in vroeger tijden werd alles met de hand ge-

daan met behulp van een zeis en een hark. Het vervoer naar de 

hooischuur gebeurde met paard en wagen. 

Door in juli hard te werken was men er zeker van dat in de 

wintertijd er genoeg voer was voor de dieren. Vooruit zien noe-

men we dat. Voor ons mensen geldt dat eigenlijk ook, maar dan 

wat betreft energie. Door in de maanden juli en augustus va-

kantie te vieren laden we als het ware "onze accu" op voor de 

herfst en wintermaanden. 

 

Deze maand is het HelvoirThuis gesloten vanaf 7 juli tot 29 juli. 

Dat betekent dat veel vaste activiteiten van onze vereniging niet 

doorgaan. Toch hoeft u niet stil te zitten: fiets een keer mee, 

doe een keer mee met de maandelijkse lunch en je bent er weer 

even uit, ontmoet anderen, kom in juli en augustus in de Leijen-

hof meezingen: kortom ondanks de vakantieperiode blijven we 

als vereniging activiteiten voor u organiseren. 

 

 

Veel leesplezier 
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

JULI 2019 
 

HelvoirThuis 

Kloosterstraat 30  

5268 AC Helvoirt  
 0411-202010 

 

 

 

Maandag 15 juli 

 

Fietsen, vertrek van Kerkplein om 19.00u. 

 

Donderdag 18 juli 

Gezamenlijke lunch in Café restaurant  

't Gommelen vanaf 12.00u. 

 

Donderdag 25 juli 

Wandelen om 10.00u. 

 

 

Maandag 29 juli 

Fietsen, vertrek van Kerkplein  

om 19.00u.  
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VIJF TIPS OM EEN MANTELZORGER TE ONTLASTEN  
 
1. Biedt concrete hulp 

Mantelzorgers horen het liefst een duidelijk voorstel, zoals: 'vol-

gende week komen wij je tuin doen!' of 'zal ik volgende week 

komen koken?' Zeg dus niet: 'als je hulp nodig hebt, bel je 

maar'. 

 

2. Verdiep je in de ziekte dementie 

Realiseer je dat elk geval anders is. Luister en geef aandacht. 

Verzamel meer kennis (doe één van onze gratis online trainin-

gen!) zodat je begrip kunt tonen en een mantelzorger niet alles 

hoeft uit te leggen. 

  

3. Ga de deur uit met iemand met dementie 

Zo heeft de mantelzorger even rust en tijd voor zichzelf. Ga even 

wandelen met de persoon met dementie, of een stukje rijden 

met de auto. Blijf iemand met dementie gewoon zien als buur-

vrouw of straatgenoot die wat meer aandacht nodig heeft dan 

eerst. 

   

4. Ga wat vaker op bezoek 

Kijk zelf waar hulp geboden kan worden. Probeer vervolgens 

ongevraagd (en misschien zelfs ongemerkt) te helpen waar no-

dig. Blijf vragen hoe het gaat met de mantelzorger en persoon 

met dementie. 

 

5. Onderneem iets met de mantelzorger zelf 

Laat een mantelzorger weten dat hij of zij op jou kan rekenen 

als hij of zij even tijd voor zichzelf nodig heeft. Regel iemand die 

even de zorg voor de persoon met dementie over kan nemen en 

ga samen met de mantelzorger naar de film, het theater of het 

café. Of gewoon een stukje wandelen. 

 

Bron: samendementievriendelijk.nl  
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NAJAARSDAGTOCHT 4-KERNEN 
 

Op woensdag 11 september gaat de 4 kernen dagtocht naar 

Van Noppen chocolade fabriek en de Tweede Maasvlakte Euro-

poort. Deze mooie en interessante dagtocht start met koffie en 

gebak rond 10.00 uur en vervolgens een bezoek aan Van Nop-

pen Chocolade in Ridderkerk. Hoe wordt chocolade eigenlijk ge-

maakt en verwerkt? U ziet het in een film en hoort de toelichting 

van de meester-patissier, terwijl hij zijn ambacht toont tijdens het 

maken van bonbons en uiteenlopende chocoladefiguren. Natuurlijk 

mag u ook proeven van de heerlijke chocolade. 

Hierna rijden we naar het havengebied van Rotterdam en naar de 

Tweede Maasvlakte van de Mainport Rotterdam. Deze haven is in 

de loop van zijn bestaan steeds verder naar het westen, richting 

Noordzee uitgebreid. Voor onderweg krijgt u een goedgevuld 

lunchpakket mee. We brengen een bezoek aan het bezoekers-

centrum Futureland waar we het ontstaan en de toekomst van 

de Maasvlakte kunnen zien. Via Willemstad, waar we nog even 

een stop maken, rijden we weer richting Terheijden waar een 

heerlijk diner klaarstaat. 

Deze dagtocht is incl. 2 x koffie met appelgebak, gids, demon-

stratie chocolade maken, lunchpakket, bezoek aan Futureland 

Tweede Maasvlakte, diner en vervoer per luxe touringcar. 

 

Prijs € 61,50 p.p. (mits minimaal 40 personen deelnemen!). 

Betaling, direct bij aanmelding, op rekeningnr. NL47 RABO 0118 

1940 97, t.n.v. KBO-Haaren, o.v.v. "Najaarsreis 2019 Van Nop-

pen en Maasvlakte". 

 

Vertrektijden:  

Esch, Dorpstraat bij de kerk  08.30 uur 

Haaren, Mgr. Bekkersplein 08.40 uur 

Helvoirt, (kerk) Kastanjelaan 08.50 uur 

 

Reserveer zo (spoedig mogelijk) vóór 1 september bij: Ton van 
Steen elstonvansteen@ziggo.nl  0411 - 622094  of Mieke van 

Boxtel jmvanboxtel@home.nl     0411 - 622188. 

 

 

mailto:elstonvansteen@ziggo.nl
mailto:jmvanboxtel@home.nl
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 

JULI  IN RESTAURANT LEYEN-

HOF 
 

Vaste activiteiten: 

Dinsdag Dagbesteding van 10.00 tot 16.00 uur, 

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

  (inclusief 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 juli : 

 

Iedere dinsdag: Zomer bridge Aanvang 14.00 uur.  

Donderdag 4 juli:  10.00 uur  Ameezing ochtend, kom en zing 

mee. Entree  € 3,- p.p.  inclusief koffie of thee. 

Maandag 15 juli:  Voorlezen en koffie met de wethouder om 15.00 uur 
in het restaurant.  
 

 

Natuurlijk bent u van harte welkom!  
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HULP GEZOCHT VAN ALLE OPA’S, OMA’S EN ANDERE AC-

TIEVE BUITENLIEFHEBBERS! 
  

Bij het oude crossbaantje en de 

voormalige milieustraat werken 

wij hard aan de aanleg van de 

Natuurspeeltuin Helvoirt voor 

alle (klein)kinderen in Helvoirt. 

In het najaar willen we deze gereed hebben inclusief o.a. speel-

toestellen, beplanting en picknicktafels. 

  

Maar zonder vrijwilligershulp kunnen we deze speeltuin niet re-

aliseren! We zijn allereerst op zoek naar vrijwilligers die ons 

kunnen helpen bij de aanleg van de speeltuin. Vind je het leuk 

om in de buitenlucht te klussen en heb je wat uurtjes over? Laat 

het ons weten! We gaan veelal op zaterdagochtend aan de slag, 

maar soms ook doordeweeks. 

Daarnaast zoeken we ook naar leden voor onze club van 31, om 

de natuurspeeltuin straks netjes en veilig te houden. Binnen 

deze vrijwilligersclub loopt iedereen één dag per maand een 

rondje door de speeltuin om zwerfafval op te ruimen en eventu-

eel benodigd onderhoud te signaleren. 

  

Heb je interesse? Dan horen we graag van jullie! 

Stuur een e-mail naar: 

natuurspeeltuinhelvoirt@gmail.com,  
bel / app / sms naar  06-18 25 26 55 (Joost van de Ven) of 

zoek ons op op Facebook of Instagram@natuurspeeltuinhelvoirt.  

  

Hartelijke groeten, 

Sandra van der Linden, Joost van de Ven, Bram van Iersel, Do-

rien Leijdens en Lieke van Gorp. 
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PEER VAN HOOF,  

NIEUWE VOORZITTER VERENIGING 55+  
 

 

Al bijna 30 jaar woon ik met mijn vrouw An-

nemarie met veel plezier in Helvoirt. Onze 

kinderen, Kim en Pepijn, zijn hier opge-

groeid en uitgevlogen naar de Groote Wie-

len in Rosmalen. 

Op veel verschillende plekken in Nederland 

hebben we gewoond maar in Helvoirt voe-

len wij ons thuis. Een bruisende gemeen-

schap, een enthousiast sportief en cultureel 

verenigingsleven, veel unieke en vernieuwende initiatieven zo-

als het Helvoirts Weekend, De Buit, De Beweegroute, Helvoirt 

kookt, De Natuurspeeltuin, Het Digitaal Dorpsplein, Actiegroe-

pen voor een goede oplossing voor de N65 en een tunnel en 

treinstation in Helvoirt. Het gaat te ver om alle initiatieven te 

noemen en ik ken ze ook niet allemaal. Wel merk ik dat het 

allemaal vrijwilligers zijn die hier invulling aan geven. 

 

Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht buiten Helvoirt in het 

bedrijfsleven en in het onderwijs en ik ben sinds 2018 met pen-

sioen. Ik ben Opa van 3 kleinkinderen en daar geniet ik van. Ik 

heb veel hobby’s zoals muziek, beeldhouwen, koken en wijn-

proeven, reizen, wandelen, fietsen, golven en tafeltennis. Ook 

heb ik belangstelling voor technologische en maatschappelijke 

vraagstukken voor de toekomst. Niet dat ik politieke ambities 

heb maar ik ben nieuwsgierig wat de toekomst ons zou kunnen 

brengen. Ik verveel me dan ook geen moment. 

 

Het toeval wil dat Annemarie en ik bij de winkel van Van Hattum 

binnen liepen en dat Adrie ons vroeg of een van ons belang-

stelling had om in het bestuur te komen van de vereniging 55+ 

Helvoirt. We moesten er even over nadenken. 
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Annemarie heeft ook veel hobby’s en een netwerk vooral in 

Vught. Ik ken weinig mensen in Helvoirt en ben alleen muzikaal 

actief geweest bij Los Zand en Grint. Zoals ik al heb gezegd 

wonen we met plezier in Helvoirt waar veel dorpsgenoten hun 

steentje bijdragen om er een nog bruisender Helvoirt van te ma-

ken.  

 

Waarom zou ik daar ook geen bijdrage aan leveren? 

Vereniging 55+ Helvoirt vind ik een mooie naam.  

55 plus geeft enerzijds aan dat we 55 jaar zijn of ouder maar 

ook dat we iets extra’s te bieden hebben. Hoeveel talenten heb-

ben we binnen de vereniging waar we nog geen gebruik van 

maken?  

 

Mijn eerste bestuur bijeenkomst heb ik achter de rug en ik kom 

tot de voorzichtige conclusie dat veel zaken goed georganiseerd 

zijn. Er zijn ook een aantal ideeën voor nieuwe activiteiten die 

nog meer dorpsgenoten zouden kunnen aantrekken om actief te 

participeren in onze vereniging. We zullen in de komende peri-

ode deze ideeën verder uitwerken en hoop dat ik ook op jullie 

een beroep mag doen om jullie talenten te etaleren binnen onze 

vereniging om zo samen mee te blijven bouwen aan een suc-

cesvolle en gezellige Vereniging 55+ Helvoirt.  

Jullie ideeën voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom! 

 

Peer van Hoof 
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LUNCHEN IN EEN SPEELTUIN? 
 

Nou beter gezegd bij een speeltuin, namelijk in 't Gommelen, 

dat naast café en restaurant ook een mooie ouderwetse speel-

tuin heeft.  

 

Al minstens anderhalve eeuw lang wordt er in het huis op de 

hoek (inmiddels rotonde) Gommelsestraat en de Biezenmortel-

sestraat café gehouden. 

De vroegere klompenmakerij, met daarbij een borreltje voor de 

liefhebbers, is uitgegroeid tot een gemoedelijke en gezellige ge-

legenheid aan de voet van de Loonse en Drunense Duinen. Al 

vijf generaties lang staat gastvrijheid voorop bij 't Gommelen! 

 

U kunt er terecht voor echte Brabantse gezelligheid. Even bij-

kletsen in het bruincafé, een potje biljarten of een heerlijk hapje 

eten. Of wat dacht u van een lekker kopje koffie met gebak op 

het ruime terras tijdens een fietstocht? En laten we de kinderen 

niet vergeten: zij kunnen zich urenlang vermaken in onze grote 

speeltuin met schommels, wippen, trampoline, klimrekken en 

nog veel meer. 

 

Te midden van de prachtige natuur rondom de Loonse en Dru-

nense Duinen, is 't Gommelen het ideale station om even aan te 

leggen. U bent van harte welkom. Op zon- en feestdagen kunt 

u bij ons niet reserveren, kom maar gezellig binnenlopen. 

 

Deze maand gaan we lunchen in café / restaurant 't Gommelen 

te Biezenmortel op donderdag 18 juli vanaf 12.00 uur. De 

kosten zijn voor eigen rekening. We willen in verband met af-

spraken graag van te voren weten hoeveel deelnemers er ko-

men.  
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Daarom graag opgeven, als je wilt deelnemen, door vóór 12 juli 

het onderstaande, ingevulde strookje, in te leveren in de brie-

venbus van V55+ in de Huiskamer van het HelvoirThuis: van 

wege vakantietijd veelal alleen de middagen open!  

(Zie voor openingstijden 't hofblad van juni of de website: 

www.55plushelvoirt.nl) 

 

 

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 is pas weer in september. In 

het augustusnummer wordt bekend waar we gaan lunchen die 

maand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ja ik kom gezellig samen lunchen op donderdag 18 juli in café 

/ speeltuin 't Gommelen, Biezenmortelsestraat 1, 5074 PD Bie-
zenmortel.  013 – 511 1322. 

 

 

Naam:_____________________________________________ 

 

 

Ik wil graag opgehaald worden ________________________ 

 

 

http://www.55plushelvoirt.nl/
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MIA BEDANKT 
 
Mia Dekkers gaat per 1 juli stoppen als vrijwillig-

ster bij  de kienclub. 

Wegens gezondheidsredenen moet Mia, helaas, 

haar werkzaamheden voor de kienclub die al vele 

jaren op woensdagmiddag bijeen komt, verlaten. 

 

Jarenlang heeft zij, eerst met Nel Traa in 'd'n hof' 

en later met Anny v.d. Ven in het Gastenbosch en 

in het HelvoirThuis gezorgd voor de inkoop van de 

prijzen en voor de goede gang van zaken, zodat er 

volop gekiend kon worden en iedereen aan zijn 

trekken kwam. 

Ze blijft nog mee kienen "en nog lang" zegt ze.  

Wij hopen van harte dat ze dit nog heel lang mag 

blijven doen. 

 

Vanuit de Vereniging heeft ze een bloemetje ge-

kregen van de voorzitter die haar tevens bedankte voor haar 

jarenlange trouwe inzet. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

BEKLIMMING VAN DE TOREN EN / OF RONDLEIDING OVER 

BESCHILDERING VAN HET INTERIEUR VAN DE NICOLAAS-

KERK IN HELVOIRT 
 

In en om de neogotische Nicolaaskerk in Hel-

voirt (1903) valt veel te genieten! 

Een van de mogelijkheden hiertoe is om met 

begeleiding het interieur van de toren te be-

zichtigen waarbij een toelichting wordt gege-

ven op alles wat er te zien is. 

Eerst naar de koorzolder met een mooi zicht 

op o.a. het kerkplafond. Door naar de zolder 

met de uur- en raderwerkkast en zicht op de 

bovenkant van de gewelven.  

Nog hoger naar de klokkenzolder om op 32 

meter hoogte te eindigen bij de basis van de spits, waarvan u 

ook een prachtig uitzicht heeft over Helvoirt en omgeving. Kos-

ten € 5,- p.p.  

 

Al meer dan 100 jaar brengt de kerk haar boodschap ook d.m.v. 

een unieke 'verhalende' beschildering van het interieur.  

De prachtig gerestaureerde beschildering behoort tot de top-3 

van Nederlandse kerkinterieurs. 

Tijdens de rondleidingen wordt een toelichting gegeven op de 

achtergrond en symboliek van de afbeeldingen, die teruggaan 

naar de Middeleeuwen.  

 

Rondleidingen (13.30 - ca. 15 uur) en 

torenbeklimmingen (15 - ca. 16.30 uur): 

14, 17, 28 en 31 juli  

11, 14, 21 en 25 augustus  

 

Adres: Kastanjelaan 16 in Helvoirt. 
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POSITIEVE GEZONDHEID 
  

Machteld Huber introduceerde in 2012 in Nederland het concept 

Positieve Gezondheid. 

  

'Gezondheid is meer dan het ontbreken van enigerlei ziekte', 

zegt arts en onderzoeker Machteld Huber. Ze ontwikkelde het 

concept Positieve Gezondheid, dat er met name over gaat hoe 

iemand zelf kan bijdragen aan zijn of haar eigen gezondheid en 

welbevinden. 

  

Bij Positieve Gezondheid focust u op uw kracht in plaats van uw 

zwakte. U richt zich niet op uw aandoening, maar op een bete-

kenisvol leven. Het belangrijkste is dat de regie bij u blijft. Uit-

eindelijk leidt dit concept tot een betere kwaliteit van leven en 

gebruiken mensen vaak minder medicijnen, legt ze uit. 

  

Behoefte 

Als jonge huisarts is Machteld Huber zelf vier keer ernstig ziek 

geweest. In die periode kwam ze er achter dat er méér van be-

lang is dan medische kennis. Ze merkte aan zichzelf dat ze heel 

goed aanvoelde waar haar lichaam behoefte aan had. 

Wanneer zij moe was, kon ze goed naar haar lijf luisteren en 

voelen of ze moest gaan slapen of juist beter een stuk kon gaan 

wandelen. 

Ze merkte ook of het haar goed zou doen om onder de mensen 

te komen of juist even alleen te zijn. "Ik voelde steeds beter wat 

mijn lijf aangaf en leerde erop te vertrouwen", legt ze uit. 

  

Breder kijken 

Dit was een bijzondere ervaring, omdat ze als arts juist was op-

geleid om zich vooral te focussen op het oplossen van lichame-

lijke klachten. Door haar eigen ervaringen leerde zij breder te 

kijken. Ze wilde graag iets met deze bevindingen doen, maar ze 

was zich ervan bewust dat er een onderbouwing nodig was. 
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Ze werd onderzoeker en uiteindelijk is zij tot een breed gezond-

heidsbegrip gekomen dat zij 'Positieve Gezondheid' noemde. 

In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of 

aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen 

om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om 

te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. 

In deze visie is gezondheid niet meer het domein van de zorg-

professionals, maar evenzeer van onszelf. Het gaat immers om 

het vermogen van de mensen zelf om met veranderende om-

standigheden om te gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezond-

heidsconcept een alternatief voor de definitie van de World 

Health Organisation (WHO). 

  

Zes dimensies van gezondheid: 

 

Huber onderscheidt zes gezondheidsdimensies om het 'gezond-

heidswelzijn' te meten:  

• lichaamsfuncties 

• mentale functies en –beleving 

 

 

 

https://www.maakpositiefverschil.nl/assets/Positieve_gezondheid_Machteld_.jpg
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• spiritueel/existentiële dimensie 

• kwaliteit van leven 

• sociaal maatschappelijke participatie 

• dagelijks functioneren. 

 

 

Kwaliteit 

Machteld promoveerde en inmiddels is haar 

concept breed geaccepteerd. In 50 procent 

van alle Nederlandse gemeenten maakt 'Po-

sitieve Gezondheid' deel uit van het beleids-

plan. 

"Ieder mens is anders" legt onderzoekster  

Machteld uit. "Zo kan het zijn dat iemand 

wiens onderbeen is afgezet helemaal geen behoefte heeft aan 

een revalidatie traject om met hulpmiddelen te leren lopen. Mis-

schien wil die persoon alleen maar zelfstandig naar het toilet 

kunnen gaan. Het is in veel gevallen een kwestie van de juiste 

vragen stellen. Wat zou u graag willen? Wat is voor u belangrijk? 

Wat zou u willen veranderen aan uw situatie?" 

  

Als u bepaalde dingen wilt veranderen in uw leven, kies dan voor 

bereikbare doelen. Kies voor kleine aanpassingen in uw leven, 

die vol te houden zijn. Juist de herhaling kan veel effect hebben. 

Met als doel? U ervaart dat u een autonoom persoon bent en 

niet alleen een voorwerp van zorg. 'Merken dat u zelf invloed 

kunt hebben op uw welbevinden', dat is namelijk Positieve Ge-

zondheid, aldus Machteld Huber. 

Positieve Gezondheid is dus meer dan een gezondheidsconcept 

en werkmethode. Het is uitgegroeid tot een beweging die prik-

kelt om in de zorg anders te denken, te doen en te organiseren. 

Tal van organisaties zijn bij dat omvormen van de zorg betrok-

ken.  

 

Bron: Vegro Magazine. 
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VIER HET LEVEN OOK IN JULI EN AUGUSTUS 
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 oplossing voor ouderen die zich hierin her-

kennen.   

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

opgehaald door een vrijwilliger van Vier het Leven en gebracht 

naar het 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 (bin-

nenkort) en na afloop wordt iedereen weer veilig thuisgebracht.  

 

Is uw interesse gewekt?  

Kijk eens op onze website: www.vierhetleven.nl hier vindt u 

heel veel informatie. Ook op onze website vindt u onder  'acti-

viteiten' regelmatig nieuws over 'Vier het leven." 

 

 

Een greep uit de programmamogelijkheden in juli en augustus: 

 

Theaterconcert Esmée Dekker  

Datum: 7 juli 2019 14.30 uur 

Locatie: Den Boogaard, Moergestel 

Prijs: € 19,75 

Op zondag 7 juli a.s. organiseert Vier het Leven in Brabant een 

speciale matinee met Esmée Dekker. Esmée was de afgelopen 

jaren te zien in de musicals Heerlijk duurt het langst, de Jantjes, 

My Fair Lady en Evita. 
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In My Fair Lady vertolkte zij de hoofdrol van Eliza Doolittle en in 

Evita is ze momenteel de vaste vervangster van Brigitte Heitzer.  

 

Wijngaard de Daalgaard 

Datum: 1 aug 2019 14.00 uur 

Locatie: Wijngaard de Daalgaard, Sint Agatha 

Prijs: € 20,00 

Wijngaard de Daalgaard is één van de oudere wijngaarden in 

Nederland. De wijngaard is 1 ha groot en is aangelegd in 1991 

op een mooie beschutte locatie aan de Maas in Sint Agatha, na-

bij Cuijk. In de wijngaard komen voornamelijk klassieke witte 

druivenrassen als Riesling en Gewürztraminer voor. De vinifica-

tie vindt volledig in eigen beheer plaats volgens moderne wijn-

bouwtechnieken.  

TIP: Denkt u aan een vest of jas bij koeler weer? 

 

Museum Helmond 

Datum: 16 aug 2019  14.00 uur 

Prijs: € 25,00 

Ontdek het bijna 700 jaar oude kasteelverhaal in de grootste 

waterburcht van Nederland, Kasteel Helmond. Het staat al bijna 

700 jaar in het centrum van Helmond en vertelt zijn eigen, bij-

zondere verhaal over de adellijke families. Een eeuwenoud ver-

haal over macht, liefde, oorlog en … bedrog. 

 

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

Will Versmissen - van der Vleuten locatiecoördinator regio ’s-

Hertogenbosch,  

email versmissen@home.nl 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:versmissen@home.nl
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KUNT U HULP BIEDEN BIJ BELASTINGAANGIFTE? 
 

In samenwerking met de KBO afdeling Vught willen wij ook in 

Helvoirt vanaf 2020 een nieuwe dienst aanbieden: Hulp bij be-

lastingaangifte. 

Maar voor het zo ver is, zullen we enkele vrijwilligers moeten 

werven die belastinginvuller willen worden. 

Vindt u belasting invullen geen vervelende klus? Bent u handig 

op de computer en heeft een eenvoudige belastingaangifte geen 

geheimen voor u? Wordt dan belastinginvuller voor onze leden. 

 

Waar gaat het om? 

Leden kunnen tegen een kleine vergoeding hun aangifte laten 

verzorgen door een belastinginvuller. Het gaat om het invullen 

van eenvoudige aangiftes. Na aanmelding bij een centraal num-

mer wordt u uitgenodigd in het HelvoirThuis. Vooraf krijgt u in-

formatie over de werkwijze en wat u allemaal mee moet bren-

gen. Deze dienst zal worden aangeboden in de maanden maart 

en april voor zover er aanmeldingen zijn. 

 

Belastingservice Vught / Helvoirt 

In Vught is er al vele jaren een groepje vrijwilligers actief die 

mensen helpen bij het invullen van hun belastingaangifte. Zij 

hebben een korte cursus gevolgd en krijgen elk jaar een aan-

vullende opfris cursus. 

Nieuwe vrijwilligers worden aangemeld voor een korte cursus  

(in september) die betaald wordt door onze vereniging. U komt 

in een klein team van belastinginvullers (Vught / Helvoirt) waar-

bij de mensen uit Vught hun ervaring graag delen met de nieuwe 

vrijwilligers en ze ondersteunen waar nodig. 

 

Functie:  

Uitvoeren van (organisatorische) werkzaamheden volgens de 

richtlijnen rondom invullen van belasting- en toeslagformulieren 

voor AOW gerechtigden. De invuller maakt als vrijwilliger deel 

uit van onze vereniging. Op de invuller zijn de rechten en plich-

ten van het vrijwilligersbeleid van toepassing.    
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Taken:  

Bestuderen van een digitale cursus op de website en het maken 

en inleveren van de cursusopdracht voorafgaand aan de cursus.  

- Volgen van de cursus- en terugkomdag. - Nakomen van af-

spraken met aangemelde leden. - Invullen belastingformulieren 

en toeslagen. - Nazorg verlenen. 

   

Profiel:  

Om in aanmerking te komen als nieuwe belastinginvuller vragen 

wij leden die:  

1. Ervaring hebben met het werken met laptop en internet.  

2. Ervaring hebben met het invullen van belastingaangiftes.  

3. Kennis hebben van de Wet Inkomstenbelasting 2001. 

4. Kennis hebben van de Zorg- en de Huurtoeslag. 

5. Bereid zijn om, naast enige zelfstudie, de jaarlijkse oplei-

dingsdag voor belastinginvullers te volgen.  

6. In het bezit zijn van een e-mailadres, computer en internet-

aansluiting. 

7. De mogelijkheid hebben om de aangiftes inkomstenbelas-

ting via internet te verzenden.  

8. In ieder geval beschikbaar zijn in de aangifteperiode die 

loopt van februari tot mei.  

9. Minimaal 20 aangiftes kunnen verzorgen door middel van 

spreekuur.  

10. Enthousiasme hebben voor en interesse in ontwikkelingen 

op belastinggebied.  

11. Voor tenminste 3 jaar beschikbaar zijn als invuller van de 

afdeling. 

  

Wij bieden:  

 Zinvol en boeiend vrijwilligerswerk. 

 Een opleiding en themadag. 

 Toegang tot relevante fiscale informatie via de website. 

 Ondersteuning door fiscalisten van de Ouderenbonden en  

vanuit het team Vught / Helvoirt. 

 
Informatie en aanmelding bij: Frans van Lith, 642635 of email 

fransvanlith@xs4all.nl 

Liefst vóór 1 augustus of uiterlijk vóór 1 september. 

mailto:fransvanlith@xs4all.nl
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GEWOON GEZOND:  
5 REDENEN WAAROM WATER DRINKEN GOED VOOR JE IS 

 
De zomer is begonnen! Het is belangrijk om voldoende te drin-

ken, zeker met warme dagen. 

 

1. Water regelt de lichaamstemperatuur 

Water is onmisbaar voor het functioneren van je lichaam. Water 

regelt je lichaamstemperatuur en zorgt dat de vochthuishouding 

op peil blijft. Op warme zomerdagen is het voor iedereen, maar 

met name voor ouderen en kinderen, nog belangrijker om vol-

doende water te drinken, bij voorkeur anderhalve liter per dag. 

Zo wordt het vochtverlies voldoende aangevuld.   

2. Water bevat mineralen 

Van nature zitten er allerlei mineralen in kraanwater, zoals cal-

cium, magnesium, natrium en kalium. Deze zijn van belang voor 

de opbouw van je botten. Water helpt bij het verteren en opne-

men van het eten. Het afweersysteem verbetert, waardoor de 

kans op ziekte afneemt. Ook geeft het drinken van water ener-

gie. 

3. Water bevat nul calorieën 

Andere dranken, zoals frisdrank of drinkyoghurt, worden in het 

lichaam omgezet in water. Maar daar kunnen ook vetten, suiker 

of andere toevoegingen in zitten. Kraanwater bevat nul calo-

rieën. Een gezond alternatief! 

4. Kraanwater is goedkoop 

Per 1000 liter kraanwater betaalt je nog geen euro. Daarvoor 

wordt het ook nog 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bij je 

thuis afgeleverd.  

5. Kraanwater is vers 

Kraanwater komt vers uit de kraan, op dat moment is de kwali-

teit ook het beste. Als je een week of langer van huis bent weg-

geweest, is het raadzaam om bij thuiskomst de kranen 1 minuut 

door te laten lopen.  
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We zoeken mensen die Gewoon Gezond willen promoten: 

Vanuit Gewoon Gezond werken we samen met 

inwoners van de gemeente Haaren aan een ge-

zonde leefstijl.  

We zijn op zoek naar mensen die Gewoon Ge-

zond willen promoten en zich hiervoor willen 

inzetten.  

Vind je het leuk en belangrijk om je in te zetten 

voor Gewoon Gezond en sta je open om het 

hier een keer samen met ons en andere geïn-

teresseerden over te hebben? Dan nodigen we je uit om een 

keer samen gezond te lunchen.  

 

Geef je op bij Lieke Raaijmakers of Carla Schoot; we zijn op 

verschillende manieren te bereiken: stuur een mailbericht naar 

lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl of c.schoot@ggdhvb.nl of bel naar 
 088-3686758 of  088-3686151. 

Ook voor andere vragen of ideeën kun je bij ons terecht. 

 

 

 

 

 

 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 
Kledingstukje dat licht geeft  kousje 

Stijf tijdschrift   bladhark 

Misnoegen na de oorlog  onvrede 
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BOEKBESPREKING 'HET HUIS VAN DE ZEVEN ZUSTERS' 
DOOR ELLE EGGELS  
 

De debuutroman van Elle Eggels 

speelt zich af in het Limburg van de 

jaren veertig en vijftig. Een zevental 

verweesde zusters runt daar een 

bakkerij. Martha, de oudste, heeft 

een dochtertje overgehouden aan 

haar mislukte huwelijk met Sebastian 

en zorgt voor haar zes jongere zus-

ters, die allen heimelijk verliefd op 

Sebastian waren. Naarmate ze ouder 

worden gaan ze stuk voor stuk op 

zoek naar een eigen liefde om vroeg 

of laat teleurgesteld naar de bakkerij 

terug te keren. 

 

Het huis van de zeven zusters zou een groot internationaal suc-

ces worden. Velen roemden de sfeer die in de roman heerst en 

dichten het de magische kracht van de Zuid-Amerikaanse lite-

ratuur toe. 

Het plattelandsleven in de jaren '40 en '50 van de vorige eeuw 

wordt door niemand anders zo mysterieus en meeslepend be-

schreven als door Elle Eggels die met dit boek in 1998 de gehele 

literaire wereld veroverde. Het hele Amerikaanse continent van 

Groenland tot Patagonië en heel Europa van Finland tot Malta 

kon kennismaken met deze zeven zusters. Eggels gebruikt de 

taal met alle barok en humor van een getrainde fantasie. Een 

meeslepend verhaal. De invloed van Latijns-Amerikaanse schrij-

vers als Isabel Allende is soms zeer aanwezig: de als geesten 

verschijnende overledenen doen vrij on-Nederlands aan.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix8t6Q6objAhUIElAKHZZ0CeUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deoldejan.nl/winkel/geschiedenis/het-huis-van-de-zeven-zusters-eggels-elle-omslagontwerp-rene-abbuhl-foto-achterzijde-sjaak-ramakers-foto-omslag-k-zwarts-abc-press/&psig=AOvVaw01HG9ZyEkiRXXmbNiVWrQm&ust=1561627542765552
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De schrijfster Elle Eggels: 

Elisabeth Petronella Maria Eggels, geboren op 7 mei 1946, te 

Swalmen. 

Elle Eggels maakte literaire furore met 'Het huis van de zeven 

zusters', dat maar liefst in 17 landen verscheen. Ze is geboren 

en getogen in Swalmen, maar trok over de hele wereld. Ze 

woont en werkt tegenwoordig in de voerstreek.  

 

Boeken geschreven door Elle Eggels  

* De achtste zuster 2018 

* Het geheim van de zeven zusters 2013 

* Koortsboom 2010 

 

Dit boek is gratis te leen in het HelvoirThuis 

 

 

 

 

 
 

 
VOLKSDANSEN GAAT NIET LANGER DOOR! 
 

We hebben het geprobeerd maar helaas zijn er te wei-

nig enthousiastelingen die willen volksdansen waardoor 

wij genoodzaakt zijn deze activiteit niet verder aan te 

bieden. Mocht er zich een nieuwe groep melden, dan 

willen we van harte proberen deze activiteit weer op te starten. 

Overigens hoeft u niet stil te zitten: elk maandagochtend (be-

halve in de vakantieperiode) van 11.00 uur tot 12.00 uur, line 

dance in de Van Goghzaal van het HelvoirThuis. Kom het eens 

proberen. 

 
Informatie bij Marinus van Iersel  642774 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjts67B6objAhXDfFAKHSc3C_gQjRx6BAgBEAU&url=http://azertyfactor.be/nieuws/26&psig=AOvVaw01HG9ZyEkiRXXmbNiVWrQm&ust=1561627542765552
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DE NATUUR … ONZE VIJAND OF VRIEND?  
 

De buxusmot en processierups bezorgen ons veel overlast. We 

houden namelijk wel van vlinders, maar niet van hun eitjes, lar-

ven, rupsen en poppen. 

We beschouwen die ontwikkelingsstadia van de vlinder als 'vij-

anden' voor onze buxushaag en onze mooie eiken. Daarom wer-

ken wij hard om ze actief te lijf te gaan: met méér of minder 

giftige middelen. 

 

We houden van vogels en hangen mezenkasten in onze tuin. 

Mezen zoeken rupsen in de omgeving, voor zichzelf en hun 

kroost. Inderdaad, precies die twee die wij liever kwijt dan rijk 

zijn … 

 

Die mezen werken dus keihard aan de 'natuurlijke bestrijding' 

van ónze natuurlijke vijanden. Net als sluipwespen en sluipvlie-

gen trouwens, die huizen in lang gras en (on)kruiden. 

 

En wat zien wij veel mensen doen? Ze maaien bermen en gazons 

kort en spuiten 'onkruiden' en rupsen dood. 

En de mezen? Die leggen het loodje.  

 

Lieve mensen, laten we stoppen met strijden tegen de natuur 

en haar helpen om het evenwicht te herstellen. 

                 

 

Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten.  
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FIETSEN MET JAN EN THEA AFGELAST 
 

Op woensdag 19 juni zouden we gaan fietsen 

met de club van Jan en Thea. Maar de weer-

goden hielpen niet mee. 's Morgens was er al 

een pittige bui en de donkere wolken voorspel-

den niet veel goeds. Waarschijnlijk daardoor, 

stonden er om 13.00 uur slechts drie deelne-

mers die de tocht, ondanks de voorspellingen, 

wel aandurfden. 

Op de regenradar werd aangegeven dat het flink zou gaan on-

weren met zware windstoten en dat vonden we toch te riskant. 

Dus spijtig genoeg besloten we om de tocht af te lasten. 

 

Echter de weergoden lachten in hun vuistjes: want de hele mid-

dag bleef het droog en af en toe scheen zelfs de zon….. 

We hadden een mooie tocht uitgezet en die gaan we toch nog 

fietsen en wel op woensdag 21 augustus om 13.00 uur vanaf 

het kerkplein.  

In de hoop de weergoden te slim af te zijn…. 

 

Jan Tielemans en Thea van Lith. 

    

 

 

  

 doe iets geks 

 denk iets moois 

 zeg iets liefs 

 

 dan heeft  

 elke dag 

 iets positiefs 

 

 

 



26 

 

 

 
COURGETTEBOOTJES GEVULD MET KAAS 
voor 4 personen 

 

Benodigdheden: 

2 courgettes  

1 uitje, fijngehakt 

8 plakjes ontbijtspek 

100 gram roomkaas, naturel of 

met kruiden 

20 gram pijnboompitten 

2 eetlepels olie of vloeibaar 

bakproduct 

zout en versgemalen peper 

 

Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 180° C. 

Snij de courgettes in de lengte doormidden en hol ze voorzichtig 

uit met ’n lepeltje. Snij of hak het vruchtvlees klein. 

Verwarm de olie en fruit de ui in ca. 5 minuten goudbruin. Voeg 

het courgettevlees toe en bak dit even mee. 

Schep dit mengsel in een schaal en meng er de roomkaas door-

heen. Breng op smaak met peper en zout. 

Vul de uitgeholde courgettes met dit mengsel en verdeelde pijn-

boompitten en de plakjes spek erover. 

Leg ze naast elkaar in een ovenschaal en bak de broodjes in ca. 

20 minuten bruin en gaar. 

 

Als je het vruchtvlees eruit schept kun je de bootjes ook vullen 

met gehakt, tonijn of zalm. 

Het vruchtvlees kun je ook raspen en dan door deeg mengen 

om er heerlijke pannenkoekjes, koekjes of broodjes van te bak-

ken . 
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HULP BIJ ADMINISTRATIE EN FINANCIËN 
"Ziet u door de bomen het bos niet meer?" 

 

Met deze nieuwe dienst willen we onze leden (die daar om vra-

gen) ondersteuning bieden bij het op orde krijgen van hun ad-

ministratie en financiën. 

  

Vroeger was het leven simpel: medewerkers kregen een 'loon-

zakje' en er werd overal contant betaald. Daardoor was het dui-

delijk als 'de bodem' in zicht kwam. Inmiddels kunnen we ons al 

bijna geen wereld meer voorstellen zonder giraal geld, bankre-

keningen, pinpassen en een berg aan post van allerlei instanties, 

ook via internet. Het gevolg is dat er ouderen zijn die, mede 

door de alsmaar stijgende vaste kosten, het spoor kwijt raken 

en hun administratie en financiën niet op orde hebben. De ge-

volgen hiervan kunnen ingrijpend zijn! De consulent kan u wel-

licht op weg helpen weer grip te krijgen op uw administratieve 

en/of financiële situatie. 

 

Eerste stap: Ordenen 

Een goed overzicht van uw administratie en financiën geeft u 

controle en zekerheid. Het laat zien wat uw maandelijkse inkom-

sten en uitgaven zijn aan abonnementen, lidmaatschappen en 

overige diensten. Het is daarmee makkelijk te bepalen welke u 

wilt aanhouden of opzeggen.  

De ondersteuning kan gericht zijn op: 

 helpen bij het ordenen van de administratie 

 het zodanig inrichten van de financiële administratie dat u 

weer overzicht en inzicht heeft 

 budget coaching 

 het in kaart brengen van de schulden (indien van toepas-

sing) 

Het ordenen gebeurt eenmalig, daarna is het een kwestie van 

bijhouden. 
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Tweede stap: Bijhouden 

Uw financiën en administratie moeten, als ze weer op orde zijn, 

worden bijgehouden anders verliest u opnieuw het overzicht. Als 

u zelfstandig wilt blijven wonen is het belangrijk dat u controle 

over uw financiën en administratie hebt en houdt.  

Indien nodig en gewenst komt de consulent op afspraak (af en 

toe) bij u langs om te helpen met de post waar u niet goed raad 

mee weet en om de financiën en administratie bij te werken. Zo 

nodig neem zij contact op met een instantie om onduidelijkhe-

den op te lossen. 

 

Consulent  voor leden van 55+ is Maartje Mathijsen. 

"Ik heb 20 jaar gewerkt binnen de financiële sector. Begonnen 

als kassier en in 2018 mijn loopbaan daar beëindigd als account-

manager. Dit was advies in hypotheken, beleggen etc. 

Nu wil ik mij graag (als vrijwilliger van V55+) aanbieden aan 

leden die hun administratie en boekhouding niet meer geordend 

krijgen. Alles maar op een stapel gooien. Voor deze mensen kan 

ik bijvoorbeeld alles bundelen, ordenen en alles samen in map-

jes doen zodat ze zelf weer na een paar afspraken het zelfstan-

dig kunnen bijhouden". 

 

Informatie en aanmelding 

Voor leden zijn er geen kosten aan verbonden. Voor aanschaf 

van eventuele mappen e.d. dient men wel te betalen.  

Aanmelden of meer informatie bij Frans van Lith, 

 0411/642635 of bij 

Maartje Mathijssen email: overzicht55plus@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:overzicht55plus@gmail.com
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LEDEN AAN HET WOORD 
In deze rubriek maak je kennis met 

een van onze leden. We stellen dit 

keer Cor de Jong aan je voor. 

 

Nou is het voorstellen van Cor de Jong voor vele van onze leden 

niet echt nodig: wie kent haar niet? Dat komt omdat Cor al vele 

jaren actief is als vrijwilligster voor onze vereniging. Dat we nu 

aandacht besteden aan Cor, heeft te maken met het feit dat ze 

per 1 juli definitief stopt als vrijwilligster. 

Dat vrijwilligerswerk zit Cor in het bloed. Reeds vanaf de verke-

ringstijd met haar man Jan de Jong is dat begonnen. Via de 

Boerinnenbond, daarna 12 jaar voorzitster van de KVO (Katho-

lieke Vrouwen Organisatie) afdeling Helvoirt en bestuurslid van 

de Stichting Kreatieve Vorming Helvoirt, werd ze op haar 60ste 

lid van onze vereniging en al snel activiteitenleidster van de 

'hobby club' en actief in de activiteiten commissie. 

Ook extra bijdragen en optredens bij bijvoorbeeld de viering van 

het 50 jarig bestaan en het 60 jarig bestaan heeft ze altijd met 

veel inzet en plezier gedaan. Dat heeft er zelfs toe geleid, dat 

ze voor het grote publiek is gaan zingen. Daar wordt in bepaalde 

kringen nu nog over gesproken! 

 

Nu, na 20 jaar, stopt ze er mee, maar dat ze nu 'stil' valt is iets 

dat bij Cor niet past. "Het is mooi geweest" zoals ze zelf zegt. 

"Altijd met veel plezier ben ik vrijwilliger geweest. Ik raad ieder-

een aan die het kan en wil ook als vrijwilliger actief te worden, 

als is het maar een kleine taak. Besef echter wel dat het niet 

vrijblijvend is, maar het levert je sociale contacten en waarde-

ring op; het geeft je een zinvolle invulling van je tijd en het kan 

een uitdaging zijn die je weer nieuwe dingen oplevert."  

 

 

 



30 

 

 

 

 

Op 2 juli is haar laatste 'hobby club' bijeenkomst in de Huiska-

mer van het HelvoirThuis. Al die jaren heeft ze aan een groep 

enthousiaste deelnemers een veelsoortigheid aan creatieve ac-

tiviteiten aangeboden en begeleid. Veelal ging ze uit van de sei-

zoenen en bijzondere dagen b.v. Pasen en Kerstmis. Zelf zocht 

ze de materialen bij elkaar, vaak 'om niet' omdat het zgn. 'waar-

deloos materiaal' was, maar voor Cor en haar activiteiten was 

het zeer waardevol materiaal. Al die jaren heeft ze geprobeerd 

steeds met iets nieuws te komen en dat lukte haar ook altijd 

weer, tot enthousiasme van de grote groep deelnemers die ze 

elke week weer heeft begeleid. 

 

Het is nu tijd voor Cor om meer met haar eigen hobby's bezig 

te zijn: het schilderen van ganzeneieren en schilderen met acryl- 

en olieverf. Achter haar huis heeft Cor een atelier dat ze deelt 

met haar man Jan, die daar actief is met glas in lood, glas smel-

ten en metaal bewerken. 

Om de 2 jaar kan men de resultaten van beiden bewonderen 

tijdens de open atelier route in de 4 kernen: '4 de kunsten'. Dit 

vindt dit jaar plaats tijdens het eerste weekend van september. 

Vorige keer zijn er een 70 tal bezoekers geweest die genoten 

hebben van de resultaten van zowel Cor als Jan. 

 

Cor wil vanaf deze plaats iedereen bedanken voor de samen-

werking tijdens de activiteiten en alles daar om heen. Ze vond 

het een eer om te mogen en kunnen doen. Met veel plezier 

denkt ze dan ook terug aan de afgelopen jaren en de vele ge-

zellige contacten. 

 

Mocht je in de gelegenheid zijn om tijdens het eerste weekend 

van september haar atelier aan de Lindelaan te bezoeken, dan 

ben je van harte welkom. 
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HOE GEBRUIK JE VEILIG WIFI OP VAKANTIE? 
 
Gratis wifi in hotels, op cam-

pings, in bussen, treinen, ca-

fés, restaurants en ga zo maar 

door. Bijna overal kun je ge-

bruikmaken van gratis wifi. 

Superhandig natuurlijk op va-

kantie. Maar is het wel veilig 

om deze wifinetwerken te ge-

bruiken? 

In de trein bij NS bijvoorbeeld, log je al in op het openbare wifi-

netwerk door slechts de voorwaarden te accepteren. Met één 

klik heb je gratis toegang tot internet. Een gebruikersnaam of 

wachtwoord is niet nodig. Dergelijke openbare wifinetwerk kom 

je ook vaak tegen in hotels, cafés en restaurants. Lekker mak-

kelijk, maar wel riskant. Via zulke openbare wifinetwerken wor-

den niet alle gegevens versleuteld die je over het internet stuurt. 

En zo kunnen dus je data en wachtwoorden worden onder-

schept. 

Gelukkig is het vrij eenvoudig te zien of een wifinetwerk open-

baar is. Als er géén wachtwoord nodig is om verbinding te ma-

ken met het netwerk, is het openbaar. Let op: soms word je 

gevraagd om een account aan te maken nádat je met het net-

werk verbonden bent. Ook deze wifinetwerken zijn niét veilig! 

Gebruik dus alleen het wifinetwerk als je na het selecteren van 

dat netwerk direct om een wachtwoord wordt gevraagd. Soms 

worden beveiligde netwerken aangegeven met een slotje, of 

openbare netwerken met een schildje met uitroepteken. 

 

Wat zijn de risico's? 

Als je inlogt op een website, komen je inloggegevens vanaf jouw 

apparaat (laptop, telefoon of tablet) via internet bij de server 

terecht waar de website wordt gehost. 
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Als je een verbinding hebt via wifi, zendt je apparaat een signaal 

uit dat door de router wordt opgevangen. Je inloggegevens vlie-

gen dan eigenlijk letterlijk door de lucht van je apparaat naar 

de router. Als deze gegevens versleuteld zijn, krijgt een onder-

schepper alleen maar een reeks tekens te zien waar hij niets 

mee kan. Op een openbaar wifinetwerk, waar de gegevens niet 

versleuteld zijn, krijgt die onderschepper dus gewoon jouw 

wachtwoord te zien! 

Maar cybercriminelen zijn niet alleen maar op zoek naar je 

wachtwoord om op jouw naam spullen te kunnen bestellen, ze 

willen je online identiteit. Als ze één of enkele wachtwoorden 

hebben, kunnen ze die ook gebruiken voor andere sites. 

 

Wat zijn de oplossingen? 

Het makkelijkste is om helemaal geen gebruik te maken van 

openbare wifinetwerken en in plaats daarvan je mobiele data-

abonnement te gebruiken. Binnen de Europese Unie zijn hier 

immers geen extra kosten meer aan verbonden. Via de tethe-

ring-functie van je smartphone kun je van je telefoon eenvoudig 

een beveiligd wifinetwerk voor je laptop en tablet maken. Hoe 

je die functie precies vindt, verschilt per merk, maar je vindt 

tethering via Instellingen en zoek daar iets als 

Draadloos en netwerken of Persoonlijke hotspot. 

 

Als je wél gebruik wilt maken van het gratis open-

bare netwerk, kun je het best een VPN (virtual private network) 

gebruiken. Door je internetverkeer via een VPN om te leiden, 

wordt het alsnog versleuteld. Je kunt zelf een server aanschaf-

fen, een abonnement nemen bij een goede VPN-aanbieder. Ook 

een mogelijkheid is om alleen naar beveiligde websites te sur-

fen. 
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Die herken je doordat ze in de adresbalk met 'https' beginnen 

in plaats van 'http'. Deze oplossing is alleen verre van water-

dicht. Een hacker in de hotelkamer naast je, kan het internet-

verkeer omleiden naar zijn laptop en deze beveiliging kraken. 

Ook zijn de inlogportalen van websites niet altijd goed beveiligd. 

Zet in elk geval altijd de wifi direct weer uit als je het niet ge-

bruikt en gebruik zoveel mogelijk verschillende, sterke wacht-

woorden voor verschillende websites gebruikt. Het is dan ook 

heel verstandig om een wachtwoordmanager te gebruiken, bij-

voorbeeld LastPass. 

 

Bron: HCC 

 

 

 

 

 

             WEET JE DAT… 

 
 de foto op de voorkant je best mag uitnodigen voor een 

wandeling door de Moerputten? 

 Er nu al voorbereidingen getroffen worden voor mooie bij-

eenkomsten in september? 

 Je beslist zaterdag 21 september moet reserveren voor 

'Helvoirt Leeft!'? 

 Die dag het oude dorpscentrum gereserveerd zal zijn voor 

een activiteitenmarkt? 

 Ook de avond van 26 september bepaald de moeite waard 

is om te reserveren? 

 Op die avond in den Domp de theatervoorstelling 'Strepen 

op het Raam' aandacht zal vragen voor het omgaan met 

mensen met dementie? 
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GEWOON GEZOND:  
ONTBIJT, HET BESTE BEGIN VAN DE DAG! 
 

Niet iedereen lukt dat: geen tijd, geen trek, 

geen zin… 

Wist je dat: 

- een ontbijt de werking van de darmen stimu-

leert na een nacht van rust? - een ontbijt het 

lichaam veel belangrijke vitamines en minera-

len geeft? - als je niet ontbijt, je sneller zin zal 

krijgen in snacks of snoep? - het overslaan 

van maaltijden de spijsvertering kan ontrege-

len? 

Tussen de maaltijd van de vorige avond en het ontbijt zit een 

lange tijd. Om de dag goed te starten is daarom nieuwe energie 

nodig. Ook je hersenen hebben nieuwe energie nodig. Als je niet 

ontbijt, kun je moeite hebben met concentreren en je slap en 

sloom voelen. 

Voor het ontbijt is maar een kwartiertje nodig om je lichaam (en 

geest) goed voor te bereiden op de nieuwe dag. Samen even de 

tijd te nemen om met elkaar de dag goed te starten.  

 

Samen ontbijten … het beste begin van de dag! 

Lees op www.voedingscentrum.nl  meer over gezond eten. Ook 

kun je hier lekkere ontbijtrecepten vinden.  

Doe je ook mee met Gewoon Gezond? 

Wil je graag je voedingspatroon aanpassen of wil je een activi-

teit rondom gezonde voeding organiseren in je dorp?  

Of heb je een andere vraag of idee over jouw leefstijl of mis je 

activiteiten in je dorp? 

Wij, Lieke Raaijmakers en Carla Schoot, horen graag van je en 

denken met je mee.  

Wij zijn op verschillende manieren te bereiken: 

Stuur een mailbericht naar lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl of 

c.schoot@ggdhvb.nl of bel naar  088-3686758 of  

 088-3686151. 

 

 

mailto:lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl
mailto:c.schoot@ggdhvb.nl
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 het leven    Crista Schuurmans 64 33 91 

Activiteitencie  Lucie van de Pas 60 79 21 

Bewegen Moet!! Jeanne van Bergen 64 24 63 

Biljarten Jan van Zon 64 14 00 

Bridge 

Consulent Thuis- 

administratie 

Nico Hes 

Maartje Mathijssen 

overzicht55plus 

@gmail.com 

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  Jan Tielemans 

06 23646657 

06 27086113 

Hobby-handwerk Cor de Jong 64 18 44 

Kaarten Sjaantje Traa 

en  Annie Pollaerts      

64 23 89 

64 17 23 

Kienen Anny van de Ven 64 26 06 

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 21 10 11 

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: 
Peer van Hoof, Vogelkers 13, 5268 HE, Helvoirt,  64 3797 

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 
Andries Weitenberg, Broekwal 17, 5268 HA, Helvoirt,  64 2548 

 
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, Dr. Landmanstraat 12, 5268 BG, Helvoirt,  64 2638 
Mien Verbeek, Nieuwkuikseweg 17a, 5268 LH Helvoirt,  64 1660 
Crista Schuurmans, De Gijzel 30, 5268 CN Helvoirt,  64 3391 
Gerrie van de Ven, Schilderstraatje 36, 5268 EN Helvoirt  06 19038860 

 
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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