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VOORWOORD  
 

Augustus, vakantiemaand. Dat is veelal 

uitrusten / genieten / het warm hebben / 

te heet / te nat / te druk / blij dat ik weer 

thuis ben etc. 

Toch is zo'n periode van "even iets anders 

dan anders" voor veel mensen goed. Zelfs 

als je thuis blijft is het deze maand toch 

anders dan de overige maanden. Al was 

het alleen al omdat er om je heen veel mensen "op vakantie" 

zijn. Wat een rust om je heen, in het dorp, in de winkels en op 

de weg. Ook onze vaste activiteiten staan deze maand nog op 

een laag pitje, ook al omdat het HelvoirThuis slechts beperkt 

open is. Vanaf 19 augustus kunnen we weer volop terecht met 

onze activiteiten. Ondertussen zijn er toch nog enkele activitei-

ten die doorgaan zoals fietsen en wekelijks het 4 kernen wan-

delen. Ook is er weer de jaarlijkse Leyetocht die op zondag 18 

augustus bij het HelvoirThuis vertrekt. Hopelijk met fijn fiets-

weer. Ga eens mee fietsen, je ontmoet anderen en komt eens 

ergens waar je misschien nog nooit bent geweest en… bewegen 

houdt "jong". Voor leden van onze vereniging is er na afloop een 

bidon af te halen bij de stand van V55+. Hoewel het binnen onze 

vereniging even rustig is met activiteiten, zit de activiteitencom-

missie niet stil. Het nieuwe seizoen staat al weer (bijna) te be-

ginnen. Vanaf eind augustus is het over met de rust en zijn er 

weer onze vaste activiteiten maar ook nieuwe activiteiten: een 

najaarsreis naar Rotterdam e.o., bezoek aan de Taptoe in België 

en is er op dinsdagmiddag 10 september een bijzondere mid-

dag: "Gezonde High Tea". Je leest er meer over in dit nummer. 

Noteer ook alvast de datum van de kerstviering: donderdag 19 

december. 

 

Veel leesplezier. 
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

AUGUSTUS 2019 
 

HelvoirThuis 

Kloosterstraat 30  

5268 AC Helvoirt  
 0411-202010 

 

 

 

Maandag 12 augustus 

 

Fietsen, vertrek van 't kerkplein om 19.00u. 

 

 

Zondag 18 augustus 

Jaarlijkse Leyetocht, fietstochten voor jong en oud. 

 

 

Woensdag 21 augustus 

Fietsen met Jan en Thea,  

vertrek van 't kerkplein om 13.00u.  

 

Donderdag 22 augustus 

Wandelen om 10.00u. 

 

 

Maandag 26 augustus 

 

Fietsen, vertrek van 't kerkplein om 19.00u. 
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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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ACTIVITEITENPROGRAMMA  

AUGUSTUS 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 augustus: 

Iedere dinsdag: Zomer bridge, aanvang 14.00 uur.  

Donderdag 1 augustus: om 10.00 uur Ameezing ochtend, kom 

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

Vrijdag 2 augustus: om 14.30 uur optreden van  Frans van Lith 

met luisterliedjes, meezingliedjes, conference en een muzikale 

bingo. Entree € 3,- p.p. inclusief een kopje koffie of thee.   

Donderdag 15 augustus: om 14.30 uur optreden van Zangeres 

Jeanne Verbeek met herkenbare Marialiedjes en bekende mee-

zingers. Entree € 3,- p.p. inclusief  kopje koffie of thee. 

Donderdag 22 augustus: om 14.45 uur koffie en thee drinken 

met voorlezen korte verhalen van o.a. Toon Hermans en ande-

ren, door wethouder Adrienne Verschuren. 

 

Natuurlijk bent u van harte welkom!  
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WAT U BETER NIET KUNT DOEN MET UW CREDITCARD  
 

U krijgt een mail dat u een prijs heeft gewon-

nen. U hoeft alleen maar even uw creditcard-

gegevens door te geven. Natuurlijk trapt u daar 

niet in, want met die gegevens kunnen oplich-

ters op uw kosten gaan winkelen. We geven u zeven spelregels 

voor veilig gebruik van uw creditcard. 

1. Kaartgegevens afgeven 

Geef uw kaartnummer en vervaldatum bij voorkeur niet aan an-

deren. Geef alleen uw creditcardgegevens door als u zelf bewust 

een aankoop doet. 

2. Uw pincode geven 

Het lijkt een open deur, maar komt nog té vaak voor. Via bab-

beltrucs proberen oplichters pincodes te bemachtigen. Hun 

slachtoffers zijn vaak ouderen. Trap er niet in en geef uw pin-

code van uw betaalpas of creditcard nóóit aan anderen, ook niet 

aan uw bank. Uw bank zal u nooit om creditcardgegevens of 

pincodes vragen, ook niet via de mail of via de telefoon. 

3. Uw creditcard uit het oog verliezen 

Laat nooit iemand alleen met uw creditcard. Loop mee naar de 

kassa als u gaat betalen. Controleer of u na het betalen wel echt 

uw eigen kaart terug krijgt en geen 'nepkaart'. 

4. Een kopie geven van uw creditcard 

Stel u verkoopt iets op internet aan een onbekende. U kunt de 

koper uw naam en uw IBAN-nummer geven; deze gegevens 

heeft de koper nodig om u te betalen. Geef echter nooit een 

kopie van uw bankpas of uw creditcard. 

5. Betalen zonder 'slotje' 

Als u online iets koopt, let dan op of de betaling verloopt via een 

beveiligde verbinding. Controleer of u een hangslotje ziet boven 

in de menubalk van de browser. Kijk ook of het adres begint 

met https (in plaats van http). De 's' staat voor 'secure' (veilig). 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJ1rCLp9LjAhXN-qQKHU8pAqMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.finler.nl/creditcards/&psig=AOvVaw0NzDZIR1C05CKURB5OGZSm&ust=1564220859804587
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6. Afschrijvingen niet checken 

Het is belangrijk dat u regelmatig uw creditcardrekening bekijkt. 

Herkent u de betaling? Is het afgeschreven bedrag juist? Neem 

direct contact op met uw bank als u vermoedt dat er iets niet 

klopt. 

7. Uw gegevens via een computer delen 

Op de website van het televisieprogramma Radar klaagt een 

grootouder over misbruik van de creditcard door een kleinzoon. 

De grootouder betaalde via Pay Pal iets voor de jongen, waarna 

de betaalgegevens van de creditcard in het computergeheugen 

bleven staan. De jongen kon er vrijuit mee shoppen. Wees voor-

zichtig met betalingen op de computer van een ander. Let ook 

op wie u toegang geeft tot uw eigen computer. 

 

Bron: IkWoonLeefZorg 

 

 

 

 
WAT KUNT U DOEN AAN FINANCIEEL MISBRUIK?  

 

Maakt iemand financieel misbruik van u? Of 

is iemand in uw omgeving slachtoffer van fi-

nancieel misbruik? Maak het bespreekbaar 

of meld het. 

Financieel misbruik van ouderen komt vaak 

voor. Het kan op allerlei manieren gebeuren. 

Iemand die de boodschappen doet, betaalt 

bijvoorbeeld ook de eigen boodschappen 

van het meegekregen geld. Ouderen die het 

slachtoffer zijn van financieel misbruik schamen zich hier vaak 

voor. Meestal doen ze zelf geen aangifte. Soms zijn ze ook af-

hankelijk van de persoon die misbruik van hen maakt. Bijvoor-

beeld omdat deze ook de boodschappen doet, of klusjes in huis. 

Dat maakt het erg lastig om zelf stappen te ondernemen. 
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Meldpunt 

Is er iemand die financieel misbruik van u maakt? Of kent u 

iemand die vermoedelijk slachtoffer is van financieel misbruik? 

Dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, telefoon 0800-

2000. Dat is het officiële meldpunt van de overheid voor huise-

lijk geweld en kindermishandeling. Financieel misbruik valt daar 

ook onder. Dit wordt gezien als een vorm van huiselijk geweld. 

 

Advies of onderzoek 

Als u belt met Veilig Thuis komt u in contact met een deskundige 

uit uw eigen regio. Met deze deskundige kunt u uw zorgen be-

spreken. Afhankelijk van de situatie krijgt u advies over wat u 

zelf kunt doen. Maar het kan ook zijn dat er een onderzoek wordt 

ingesteld. Als u dat wilt, mag u de melding anoniem doen. 

 

Bank, notaris of politie 

U kunt financieel misbruik ook rechtstreeks melden bij de bank 

waar het slachtoffer een bankrekening heeft. Banken kunnen 

praktische tips geven om de kans op misbruik zo klein mogelijk 

te maken. U kunt financieel misbruik ook melden bij een notaris 

of bij de politie. Soms is een huisarts, een cliëntondersteuner of 

wijkverpleegkundige het eerste aanspreekpunt. Wat zij precies 

met de melding doen, hangt af van hoe concreet de melding is. 

Vermoedt u iets, of weet u het zeker? Afhankelijk daarvan zullen 

zij u praktisch advies geven of zelf onderzoeken wat er precies 

aan de hand is. 

 

Bron: IkWoonLeefZorg 

 

 

 

 

Twijfel wordt uit denken geboren, 

in voelen vind je antwoord… 
Patrick Mundus 
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INTERNATIONALE TAPTOE BELGIË "SOEVEREIN ARENA" 

LOMMEL ZONDAG 13 OKTOBER  

AANVANG 14.00 UUR 
 

KBO Haaren organiseert op veler verzoek - in samenwerking 

met de overige drie kernen van de gemeente Haaren - een be-

zoek aan de "Internationale Taptoe België" in Lommel. 

Tweeëneenhalf uur lang kunt u genieten van de mooiste muziek, 

uitgevoerd door meer dan 500 muzikanten, dit alles verpakt in 

een spectaculaire show.  

Voorafgaand aan ons bezoek aan de Internationale Taptoe 

2019, maken we onderweg een busstop bij Restaurant "Krui-

denlucht" te Casteren, voor een kop koffie of thee met eigenge-

maakt appelgebak. 

Prijs voor vervoer per luxe touringcar en zitplaats 2e categorie, 

1 consumptie in de pauze van de voorstelling én koffie met ge-

bak onderweg: € 53,00 per persoon (mits minimaal 40 personen 

deelnemen!).  

Betaling direct bij aanmelding op: IBAN rekeningnummer NL47 

RABO0118194097, t.n.v. KBO-Haaren, o.v.v. "Taptoe België 

2019". 

 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij!!! 

 

Reserveer vóór 1 augustus bij: 

Ton van Steen elstonvansteen@ziggo.nl                         
  0411 - 62 20 94  of 

Mieke van Boxtel jmvanboxtel@home.nl   
 0411 - 62 21 88 

 

Belangrijk! 

Aanmelden is belangrijk! Als u alleen geld overmaakt en u zich 

niet persoonlijk even aanmeldt, kan het fout gaan bij de ver- of 

indeling van de plaatsen. 

Vertrektijd 

Deze wordt, bij doorgaan van het bezoek aan de Internationale 

Taptoe België, tijdig aan u bekendgemaakt. 

 

mailto:elstonvansteen@ziggo.nl
mailto:jmvanboxtel@home.nl
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GEZOCHT: EEN VRIJWILLIG(ST)ER VOOR HET 1X PER 

WEEK VERSCHONEN VAN EEN KATTENBAK BIJ EEN OUDERE 

DAME 
  

Om vereenzaming te voorkomen, willen wij 

onze moeder op leeftijd (81 jaar) een oudere 

poes uit het asiel geven.  

Onze moeder houdt veel van katten en een 

poes zou sterk bijdragen aan haar levens-

vreugde en kwaliteit van leven. 

  

Wij denken dat wij alle aspecten van het heb-

ben van een poes goed hebben doordacht:  

Het is een senioren-appartement op de begane grond en er is 

een mogelijkheid voor een kattenluikje naar buiten. 

De kinderen zorgen voor een regelmatige aanvoer van katten-

voer en kattengrit en eten geven kan onze moeder zelf doen. 

  

Het probleem is echter het regelmatig verschonen van de kat-

tenbak. 

Onze moeder is fysiek niet in staat om een bak of een zak met 

kattengrit op te tillen en de kinderen wonen ver weg. 

Mogelijk wordt die kattenbak weinig gebruikt vanwege het kat-

tenluikje, maar 1x per week verschonen is natuurlijk wel nodig. 

  

Graag zouden wij in contact willen komen met iemand in Hel-

voirt of omgeving die hierbij zou willen helpen. 

Wij kijken uit naar mogelijke reacties. 

  

Ruud Offenberg 

 06 - 14.59.63.83 

r.offenberg@gmail.co 
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DE LANEN IN EN DE PADEN OP BIJ DE LEYETOCHT   
 

Veel bewegen is goed voor lijf en leden. Dat weten we allemaal. 

Je kan het alleen doen of in een groepje. Of met de familie en 

de kleinkinderen. In de maand augustus staat al jaren de Ley-

etocht in Helvoirt op de kalender. Neem je op zondag 18 au-

gustus deel aan dit fietsfestijn en lever je een formulier in van 

Vereniging 55+ Helvoirt dan krijg je na afloop een aardige en 

praktische herinnering: een bidon. Deze drinkbus is handig bij 

een fietstocht met vrienden. Door het praten op de fiets krijg je 

een droge keel. Met een gevulde bidon binnen handbereik is het 

snel opgelost. 

 

Er zijn dit jaar meerdere redenen op te sommen waarom de 

Leyetocht over 25 of 39 km mee te fietsen. Nooit eerder bracht 

deze fietshappening een bezoek aan zorgpark Voorburg met 

haar prachtig aangelegde park in Engelse stijl. Liefhebbers zul-

len genieten van mooie strakke lanen met omvangrijke bomen 

die er staan er te pronken. Je voelt je de koning te rijk als je 

met de fiets onder een dak van kruinen fietst die alle zonnestra-

len tegen houden. Een indrukwekkende ervaring met de rust om 

je heen. Op alle plekken zie je statige bomen staan in een 

groepje of alleen. De route bevat een onverhard pad met een 

soort trouwlaantje. De beukenbomen vormen een soort erehaag 

voor de deelnemers aan de fietstocht met zijn inmiddels ruim 

veertigjarige geschiedenis.  

 

Carillon  

Op het terrein van Zorgpark Voorburg in Vught staat  een toren 

met een carillon. Het dak van deze heel oude toren van de ge-

sloopte kerk van zorgpark Voorburg is nog met leien voorzien 

door loodgieter Gerard Bergman uit Helvoirt. Een carillon die elk 

kwartier van zich laat horen.  
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Op het zorgpark is een pauzeplaats met terras om de benen te 

strekken en een bezoek te brengen aan de gebruikte kleding-

markt in een van de gebouwen. Of even binnen te lopen bij de 

kadoshop. Daar zijn producten ter verkoop gemaakt door cliën-

ten. De route loopt voor een paar kilometer over het terrein. 

Daarmee passeren de deelnemers een geschiedenis van meer 

dan een eeuw. Voor de kleintjes zijn er bijzondere kippen en 

varkens te zien in de ligweide van deze dieren. Opvallend is de 

watertoren nabij de pauzeplaats. Ooit gebouwd om voldoende 

waterdruk te hebben bij een eventuele brand op het terrein. Op 

dit moment is de toren niet meer in bedrijf. Hij staat er nog wel 

zodat je er niet omheen kunt.  

 

Isabella  

De beide gezinstochten van 25 en 39 km brengen naast het 

Zorgpark Voorburg een bezoek aan de Isabellakazerne even-

eens op Vughts grondgebied. Het is een voormalige kazerne 

(1917-1993) aan de Reutsedijk in Vught genoemd naar Isabella 

van Spanje (1566-1633). Het complex biedt op dit moment on-

derdak aan bedrijven en studenten. Er is een pauzeplaats gere-

geld voor de Leyetocht. Rustend op het plaatselijke terras is het 

genieten van de geschiedenis uit de vorige eeuw. Grote steiger-

doeken geven een beeld van een regiment wielrijders weer met 

de gebruikte materialen in de jaren 1922 tot 1940. Het brengt 

de passant echt terug in de tijd.  

 

Pannûkoek 

Het poortgebouw is trekpleister bij het vertrek van pauzeplaats 

'pannenkoekenhuis Pannûkoek'. Het is een bezoek zeker waard. 

Na deze tweede stop gaat het verder de lanen in en de paden 

op.  
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   Deelnemerskaart 
   
   De Leyetocht 18 augustus 2019 

 
Naam :_____________________________ 

 
 
Adres :_____________________________ 

 
 

Woonplaats:_________________________ 

 

 

 

 

VOORAANKONDIGING  
 

Voor de thema-avond op 26 september heb je geen deelnemers-

kaart nodig. Integendeel, je bent van harte welkom op een bij-

zondere avond omtrent dementie. Via de theatervoorstelling 

'Strepen op het raam' (google maar eens!) willen we bewust-

wording rondom dementie vergroten en de discussie openen 

over de urgentie van een dementievriendelijke samenleving.  

Het programma biedt gemeente, organisaties en ondernemers, 

maar vooral ook onszelf concrete handvaten om actief aan de 

slag te gaan met het dementievriendelijk maken van onze om-

geving. In de volgende uitgave van 't hofblad volgt verdere in-

formatie. 
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TALENTEN GEZOCHT VOOR EEN FILMCLUB OF EEN WIJN-

CLUB 
 

Het bestuur denkt aan twee nieuwe activiteiten voor leden van 

de vereniging. Een filmclub en een wijnclub. 

 

EEN FILMCLUB 
Zijn er talenten met ervaring en / of interesse 

om een filmclub op te richten binnen onze 

vereniging? Wij zoeken mensen voor: de se-

lectie en programmering van de films, de 

technische ondersteuning, de zaalinrichting 

en de projectie van de films, communicatie 

met andere filmhuizen en met leden van onze 

vereniging, de invulling van de avond zelf. 

 

Filmthema's 

Wij denken aan een filmtheater dat films heeft met levensbe-

schouwelijke en / of  culturele inhoud en / of artistieke inhoud. 

Wij hebben geen vast thema bepaald en laten ons graag verras-

sen door de initiatieven van de filmtalenten.  

 

Wij denken niet aan massaal bezochte filmzalen maar aan een 

bezoekersaantal van ongeveer 30 leden per filmavond. Bij voor-

keur leden die samen de filmclub vormen. 

 

Ons idee is om in de wintermaanden van oktober t/m april een 

keer per maand een film te hebben in een voor ons beschikbare 

ruimte in het HelvoirThuis. Wij willen het ook aantrekkelijk ma-

ken voor leden die nog werkzaam zijn en dus gaan wij uit van 

een avondvoorstelling. 
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Deze filmactiviteiten moeten budget neutraal worden ingericht. 

Met andere woorden de opbrengsten en kosten van de activitei-

ten moeten in evenwicht zijn. 

 

Wie van jullie meldt zich aan om invulling te geven aan de film-

club? 

Bij voorkeur aanmelden per e-mail: pfmvanhoof@hotmail.com 

(Peer van Hoof). 

Geef in deze mail aan dat het betrekking heeft op de Film-

club55+. En welke bijdrage jij aan de filmclub zou willen leve-

ren. 

 

 
 

EEN WIJNCLUB 
Zijn er talenten met ervaring en/ 

of interesse om een wijnclub op 

te richten binnen onze vereni-

ging? 

 

Korte schets wijnclub 

Proefavonden 

Wij denken aan een zestal proeverijen  in het HelvoirThuis van 

3 tot 4 rode en 3 tot 4 witte wijnen uit de prijsklasse tussen de 

€ 7,50 en € 15 per fles. 

De beoordeling van de wijnen vindt plaats onder professionele 

begeleiding van een deskundige van een wijnwinkel en op basis 

van de invulling van een individueel beoordelingsformulier. 

 

Het aantal deelnemers per bijeenkomst tussen de 12 en 20 per-

sonen. Elke avond een apart thema ( regio/druivensoort/ berei-

dingswijze, biologisch etc). 

De avonden worden ingevuld door slijters uit Helvoirt en Vught. 

Mitra en de Wijnwinkel uit ons dorp en de Gouden Ton en het 

Wijnkopershuis uit Vught hebben reeds toegezegd hieraan mee 

te willen werken. 

 

 

 

mailto:pfmvanhoof@hotmail.com
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Invulling van de avond: toelichting / presentatie thema en wij-

nen door "slijter". Proeven van de wijnen en invulling proefnoti-

ties en gezellig uitwisselen van de individuele wijnervaringen op 

die avond. 

 

Om ook onze werkende leden in de gelegenheid te stellen hier-

aan deel te nemen denken wij aan winteravonden, 6 avonden 

van ongeveer van 20 tot 22 uur. 

 

Ook deze activiteit willen wij budgetneutraal invullen en denken 

aan kosten per persoon per avond van € 15,- tot € 20,-. 

 

De resultaten van de proeverijen moeten worden samengevat 

en worden gepubliceerd in 't hofblad én op de website. 

 

 

Overige activiteiten wijnclub 

Wij denken aan het bezoeken van relevante locaties in Neder-

land (wijngaarden/ kassen/ wijncollectie/ proeverijen etc). 

Wijnreizen? 

Uitwisseling info en tips over wijnen. 

 

Wie van jullie meldt zich aan om invulling te geven aan de wijn-

club? 

Bij voorkeur aanmelden per e-mail: pfmvanhoof@hotmail.com 

(Peer van Hoof). 

Geef in deze mail aan dat het betrekking heeft op de Wijn-

club55+ en welke bijdrage jij denkt te leveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pfmvanhoof@hotmail.com
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GEZONDE (EN GEZELLIGE) HIGH TEA  

VOOR ALLE 55 PLUSSERS UIT HELVOIRT 
 

GGD Hart voor Brabant en se-

niorenvereniging 55+ Helvoirt 

organiseren samen een ge-

zonde High Tea als onderdeel 

van het stimuleringspro-

gramma "Gewoon gezond", 

een initiatief dat wordt onder-

steunt door de gemeente 

Haaren. 

 

Gezondheid is belangrijk, zo niet het belangrijkste in ons leven. 

Steeds meer mensen gaan bewuster om met hun gezondheid. 

Natuurlijk beslis jij zelf hoe jij dat doet. 

 

Een gezonde leefstijl is belangrijk als je gezond oud wilt worden. 

De GGD kan je hierbij adviseren en helpen door mensen ge-

zonde kansen te bieden om alles uit hun leven te halen. Dat is 

het doel van de GGD: want als mensen zich gezond voelen, helpt 

dit hen om mee te doen in de samenleving. Dat maakt gelukki-

ger én zelfredzamer.  

 

De speerpunten van een gezonde leefstijl zijn gezonde voeding 

en voldoende beweging. Maar ook dingen die je beter kan laten, 

zoals (te veel) alcohol en roken. 

Een gezonde leefstijl begint bij gezonde voeding. Maar wat is 

nou eigenlijk gezond? Hoeveel groente moet je eigenlijk op een 

dag eten en is het wel slim om zuivel te drinken? Maar zijn die 

gezonde gerechten en hapjes dan nog wel lekker? 

 

Om u daarover te informeren en te laten ervaren organiseren 

wij, GGD en V55+Helvoirt samen, op dinsdagmiddag 10 sep-

tember een gezellige, informatieve "gewoon gezonde" High Tea 

in de Huiskamer van het HelvoirThuis. 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwic09el-NfjAhVOsKQKHUYlDQQQjRx6BAgBEAU&url=https://indebuurt.nl/haarlem/eten-drinken/8-x-plekken-voor-een-lekkere-high-tea-in-haarlem~57046/&psig=AOvVaw1dtN9z2ip2JSwTeB27wrh2&ust=1564414397871262
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Wat is een High Tea? 

Een High Tea, of ook wel "afternoon tea" zoals ze het noemen 

in Engeland, is een ware theeceremonie die bestaat uit een aan-

tal kleine hartige en zoete gerechten. Samen met vrienden, 

vriendinnen, familie geniet je volop van diverse heerlijke high 

tea hapjes, klaar gemaakt door een groepje enthousiaste vrij-

willigers van V55+Helvoirt. De High Tea is deze keer klaarge-

maakt aan de hand van diverse bijzondere high tea recepten: 

gewoon gezond! Daardoor is deze High Tea net even wat anders 

dan anders. Bij de High Tea hapjes drink je natuurlijk ook een 

heerlijke kopje thee (of koffie).  

 

Tijdens de High Tea vinden er enkele presentaties plaats: zo 

wordt er tijdens de middag informatie gegeven over gezond oud 

worden en voeding, is er een spelprogramma met kleine prijsjes 

en vindt er een kort, komisch optreden plaats. 

 

Wanneer:  dinsdagmiddag 10 september 

Tijd:   14.00 uur tot 16.00 uur 

Plaats:  Huiskamer van het HelvoirThuis 

Entree:  gratis 

 

Deelname is gratis voor alle 55 plussers uit Helvoirt. 

Vooraf opgeven via email: fransvanlith@xs4all.nl  of  
 642635 of onderstaand strookje, in te leveren in de brieven-

bus van V55+ in de Huiskamer van het HelvoirThuis. 

 

 

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

 

 

Naam:_____________________________________________ 

 

komt naar de High Tea op dinsdagmiddag 10 september van 

14.00 uur – 16.00 uur. 

 
Wil opgehaald worden: ______________________________ 

 

mailto:fransvanlith@xs4all.nl


18 

 

 

 
ER KOMT EEN BELEVINGSTUIN IN HELVOIRT! 
 

Waar eens de vlindertuin was bleek een jaar geleden een groot 

stuk van die grond verkocht. Gelukkig bleef er nog voldoende 

over om er nu, samen met de grond aan 't Hofpad, een bele-

vingstuin van te maken. 

 

Een werkgroep van betrokken burgers heeft, samen met de ge-

meente, het voortouw genomen, resulterend in gesprekken met 

aanwonenden en vandaaruit een ontwerp dat door Marleen van 

Tilburg en Dorien Leydens is gemaakt. De kosten van het ont-

werp kwamen voor rekening van de gemeente, die vervolgens 

nog €10.000 beschikbaar stelde als eerste stap richting realise-

ring.  

 

Met dit plan zijn vervolgens verschillende fondsen benaderd en 

tot nu toe hebben het VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuur-

fonds respectievelijk €15.000 en €10.000 toegezegd. Samen 

ook nog met de €2.000 die de Beweegroute kreeg als landelijk 

winnaar van Kern met Pit is inmiddels driekwart van de beoogde 

gelden bijeen. Het is onze hoop en verwachting dat het reste-

rende deel ook goed komt. 

 

Dit alles zal betekenen dat de voormalige vlindertuin, die nu vol 

staat met een eenjarig zomermengsel, meteen na de vakantie 

zal worden 'omgetoverd' in een Belevingstuin. In ongeveer twee 

maanden tijd zal de firma Busser samen met vrijwilligers een 

tuin creëren waarin biodiversiteit uitgangspunt is en die onder 

meer zal bestaan uit een kruiden- en pluktuin, een zonnige zit-

plaats en een schaduwterras, een boomgaard en een waterput 

en natuurlijk een scala aan planten én voor ieder begaanbare 

paden. 
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De werkgroep hoopt dat de Belevingstuin straks voor de aan-

wonenden een permanent mooi uitzicht zal bieden, de kwaliteit 

van leven van de bewoners van een zorgafdeling met een be-

zoekje aan deze tuin kan worden verbeterd en dat  kinderen van 

de aangrenzende basisschool betrokken kunnen worden bij 

groeien en bloeien, alsook de hele bevolking lekker kan genieten 

van al het moois in de tuin. 

Als dat lukt krijgt Helvoirt een ontmoetingsplaats, waar iedere 

bezoeker ontspannen en relaxed kan rondlopen en/of zitten en 

die gedragen wordt door de hele Helvoirtse gemeenschap.  

 

 

EEN BANKSKE TER VERWELKOMING 
 

Het idee komt van Cor de Jong en moet een creatief bankje 

worden dat bezoekers (vooral ook uit de nieuwe gemeente 

Vught) de mogelijkheid biedt kennis te maken met en informatie 

te krijgen over ons mooie Helvoirt.  

Het idee spreekt ook Plein Helvoirt én DEH zodanig aan dat zij 

zich nu samen met Vereniging 55+ hebben aangemeld voor de 

actie Rabo ClubSupport.  

 

U kent deze actie onder haar vorige naam: 

de Rabobank Clubkas Campagne, die onze 

vereniging vorig jaar een nieuwe website 

heeft opgeleverd. Vooruitlopend op de dan 

gebruikelijke stemperiode voor leden van 

de Rabobank doen we nu alvast een oproep aan al die leden om 

in september uw stem uit te brengen op zowel Vereniging 55+, 

Plein Helvoirt én DEH. 

 

Een bankske met als uitgangspunt duurzaamheid, waar veel 

kennis te halen valt over Helvoirt en dat via de kracht van ver-

binding tot stand komt én uitnodigend is voor bezoekers, zo'n 

bankske moet er komen, toch? 

 

(wordt vervolgd in de volgende editie van 't hofblad) 
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UW TELEFOON BEDIENEN MET UW STEM  

 

De meeste mobiele telefoons hebben een 

spraakassistent. Wilt u iemand een berichtje stu-

ren? U zegt het gewoon tegen uw telefoon en uw 

mobiel zet uw gesproken tekst om in een tekst-

bericht. Berichten typen is niet langer nodig. 

 

Gebruik uw assistent 

De spraakassistent van iPhone  en iPad heet Siri. 

U zegt 'Hé, Siri' en vervolgens spreekt u een 

vraag of opdracht in. U kunt gewoon in het Ne-

derlands praten. Als uw model een homeknop 

heeft, kunt u deze indrukken. Vanaf iPhone X gebruikt u de zij-

knop. Vervolgens kunt u meteen uw vraag stellen of opdracht 

geven. Siri is standaard ingeschakeld. Werkt Siri toch niet, con-

troleer dan in de instellingen of Siri wel is ingeschakeld. Ga hier-

voor naar Instellingen (dit is een app op het beginscherm met 

een raderwieltje) en tik op 'Siri en zoeken'. 

 

Op telefoons en tablets met Android als besturingssysteem kunt 

u Google Assistent laten assisteren. Deze werkt ook op iPhones. 

Ook deze assistent verstaat en spreekt Nederlands. Op de nieu-

were telefoons is de assistent standaard aanwezig. Op iets ou-

dere toestellen kunt u de assistent gratis downloaden in de 

Google Play Store. Zeg 'Ok Google' om de assistent te activeren. 

U kunt ook op de homeknop drukken. Daarna kunt u meteen 

een vraag stellen. Werkt de Google Assistent niet meteen, dan 

moet u misschien iets aanpassen in de instellingen. Hoe dat 

moet, leest u op internet op de pagina van Google Assistent. U 

kunt ook iemand vragen om dit voor u te doen. 
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Wat kunt u de spraakassistent vragen? 

De spraakassistent kan u helpen om iemand te bellen of een 

berichtje te sturen. Stel u wilt uw dochter Annelies bellen. Dan 

kunt u tegen de telefoon zeggen: 'Bel Annelies.' Dat scheelt u 

zoeken in uw lijst met contacten met het risico op verkeerd tik-

ken. Er zijn nog veel meer zaken waarbij de assistent u kan 

helpen, maar sommige vragen en opdrachten zullen niet meteen 

resultaat opleveren. Als u bepaalde muziek wilt laten afspelen 

bijvoorbeeld, heeft u een app nodig voor muziek. Andere vragen 

en opdrachten kan de assistent ook op internet opzoeken. On-

derstaand vindt u een paar voorbeelden van vragen die de as-

sistent in principe kan beantwoorden. Lukt het op uw telefoon 

niet direct, vraag dan iemand u hierbij te helpen.  

  Weer (Wat is het weerbericht voor vandaag?) 

  Restaurants (Waar is een pizzeria?) 

  Openingstijden (Is de supermarkt nog open?) 

  Navigatie (Hoe rijd ik naar de Anemoonstraat?) 

  Feitelijke vragen (Wie was minister-president in 1973?) 

  Berekeningen (Hoeveel is 21% van 23,56 euro?) 

  Woordenboek (Wat betekent mantelzorg?) 

  Sportuitslagen (Wie heeft Wimbledon gewonnen?) 

  Verkeer (Waar staan files?) 

  Muziek (Speel Mozart) 

  Koken (Lees een recept voor appeltaart voor.) 

  Nieuws (Wat is het laatste nieuws van de NOS?) 

 

WhatsApp berichten inspreken 

Gebruikt u graag WhatsApp, maar vindt u typen op een 

smartphone lastig? Dan kunt u op het toetsenbordje van Whats-

App tikken op de microfoon. Spreek het berichtje dat u wilt ver-

sturen hardop uit. Het wordt dan in tekst getoond, zodat u het 

kunt controleren. Klopt het? Dan kunt u tikken op versturen. Zit 

er een fout in? Dan kunt u de fout met de hand verbeteren of 

de boodschap nog een keer inspreken. 
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Dit hulpmiddel kunt u ook gebruiken voor sms'jes, mailtjes en 

alle andere functies waarin u het toetsenbord gebruikt. Zowel 

Android-telefoons als iPhones kennen het spraakgestuurde toet-

senbord. 

 

Google luistert mee 

Google neemt de stemcommando's op. Hiermee wil Google de 

dienst verbeteren en bepalen welke advertenties bij u zouden 

passen. Dat is nadelig voor uw privacy. U kunt zien wat Google 

over u heeft opgeslagen in uw Google-profiel. Dit kunt u raad-

plegen als u bent ingelogd bij Google. Op SeniorWeb kunt u hier 

meer over lezen. 

 

Bron: IkWoonLeefZorg 

 

 

 

 

 

    WEET JE DAT… 

 

 

 De Leyetocht weer aanstaande is? 

 Deze tocht je een fraaie bidon kan opleveren? 

 Je daartoe op 18 augustus de deelnemerskaart uit 't hofblad 

moet inleveren bij de stand van Vereniging 55+? 

 Je drie dagen later gezellig met Jan en Thea richting Spoor-

donk kunt fietsen? 

 Je daartoe om 13.00 uur op het kerkplein verwacht wordt? 

 Frans van Lith hoopt dat iemand zich bij hem zal melden als 

hulp-bieder bij belastingaangiften? 

 Je dan degene wordt die mensen helpt bij het invullen van 

een eenvoudige aangifte? 

 De foto op de cover gemaakt is in wat straks de belevings-

tuin wordt. 
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AFSLUITING GYMCLUB 
 

We zijn met de gymclub het seizoen gaan afsluiten met een 

fietstocht naar de Rustende Jager. 

En met een wandeling van 20 minuten, afgesloten met koffie, 

thee en iets lekkers. 

 

Groetjes,  

Marijke Pijnenburg 
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BOEKBESPREKING 'BRAVE NIEUWE WERELD' DOOR DAAN 

REMMERTS DE VRIES 
 

'Ik heb wel eens gedacht dat het niet slecht 

was om te worden opgevoed door mensen 

die zich moeilijk tot elkaar verhouden – om-

dat zo'n opvoeding op een vanzelfsprekende 

manier zorgt voor wat barsten in je wereld-

beeld… Blijkbaar zijn er scheuren, ergens 

tussen al die onbevattelijke regels en prak-

tische bepalingen, en door die scheuren kan 

het licht naar binnen komen. Het licht waarin 

iets groeit… De zonnestralen van de twijfel…' 

 

Aan het woord is Kas van Wallenstege: indi-

vidu. Weerbarstig levend in een dorp, in een omgeving waarin 

iedereen, iedereen tracht te controleren. "Het leven is toch voor-

namelijk wat anderen ervan maken," aldus Kas. 

Als hij dan plotseling verdacht wordt van een misdrijf, raakt hij 

langzaam maar zeker steeds meer afgezonderd. Op filosofische 

wijze vertelt hij het ijzingwekkende verhaal van een eenling in 

een brave, nieuwe wereld… 

 

De schrijver Daan Remmerts de Vries 

Daan Remmerts de Vries (Leeuwarden, 5 april 1962) is een Ne-

derlands schrijver van kinderboeken en boeken voor volwasse-

nen, en illustrator. 

Hij volgde de opleiding Tekenen en handvaardigheid aan De 

Witte Lelie in Amsterdam. Hierna heeft hij een half jaar les ge-

geven en veel gereisd. Hij debuteerde als kinderboekenschrijver 

in 1990 met Zippy en Slos, vernoemd naar zijn eigen katten.  
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Remmerts de Vries heeft verscheidene prijzen gewonnen, zowel 

als schrijver van kinderboeken als illustrator. Daarnaast heeft 

hij boeken voor volwassenen geschreven. 

 

Boeken geschreven door Daan Remmerts de Vries 

 IJspaleis (2003)   

 Zo zal ik bij je zijn (2006)  

 De Harpij (2014) onder het pseudoniem A.N. Ryst 

 

Aan dat laatste boek werkte hij naar eigen zeg-

gen 23 jaar. Remmerts de Vries koos ervoor het 

boek onder een pseudoniem uit te brengen om 

het een eerlijke kans te geven bij recensenten 

en publiek, die naar zijn ervaring minder snel 

geneigd zijn een kinderboekenschrijver literair 

serieus te nemen. Kort na het uitkomen lekte 

uit dat Remmerts de Vries de auteur achter het 

pseudoniem is.  

 

 

 

SUNNY SUNDAY JAZZ OOK IN DE HERFST 
 

Ook in de komende maanden kunt u genieten van 

een maandelijks optreden van het dixielandorkest 

Sunny swing in de brasserie 'Het Verlangen' van 

Hotel & Brasserie De Guldenberg, Guldenberg 12  

te Helvoirt  van 16.00 uur – 18.00 uur. Welkom op 

elke eerste zondag van de maand. De toegang is gratis. 

 

De data zijn:  

zondagmiddag 1 september / 6 oktober / 3 november en 1 de-

cember. 
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KLUSJESMAN AAN DE DEUR, WAT NU?  
 

De bel gaat. Voor de deur staat een wildvreemde 

man in overall met gereedschap. Hij biedt zich aan 

om klusjes te doen, zoals de schoorsteen vegen, 

het dak renoveren of de tuin onderhouden. Vaak 

zijn dit geen echte klusjesmannen, maar oplichters 

die slecht werk afleveren tegen veel te hoge kos-

ten. Ze zijn op uw geld uit. 

 

De politie waarschuwt regelmatig tegen deze 'klusjesmannen'. 

Vaak gaat het bij deze onbetrouwbare klusjesmannen om Ierse 

Travellers, rondtrekkende Britten en Ieren. Ze bellen aan of be-

naderen mensen in de buurt van hun huis. De klusjesmannen 

proberen hun slachtoffers te overtuigen dat er iets mis is aan 

het huis en dat zij dat kunnen oplossen. Denk aan het controle-

ren van het dak na een flinke storm. Als u ze een klus uit laat 

voeren vragen ze meestal een hoge aanbetaling. Vaak 'ontdek-

ken' ze daarna meer problemen aan het huis, die ze kunnen 

verhelpen. Natuurlijk tegen betaling. Sommige problemen zijn 

verzonnen. Zo spuiten ze muren nat en zeggen dan dat het lekt. 

Bij het betalen komen ze vaak bedreigend over. 

 

Ga nooit in op het aanbod van een klusjesman die zich aan de 

deur aanbiedt. Als u een klusjesman nodig heeft, neem dan zelf 

contact op met een bedrijf dat goed bekend staat. Maak goede 

afspraken en leg deze vast op papier. Onbetrouwbare klusjes-

mannen spreken bijna nooit goed Nederlands. Ook benaderen 

ze u zelf, zonder dat u hierom heeft gevraagd. Verder zijn ze 

erg duur. Soms rekenen ze duizenden euro's voor simpele klus-

jes. Belt een klusjesman bij u aan en vertrouwt u hem niet? Dan 

kunt u altijd de politie bellen: 0900-8844. Heeft u toch een klus 

laten uitvoeren en bent u opgelicht? Doe dan in ieder geval aan-

gifte bij de politie. 

 

Bron: IkWoonLeefZorg 
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WIE MOET HET STIKSTOFPROBLEEM OPLOSSEN? 
  

"Nederland leeft op de pof", zo vond de hoogste rechter en ver-

bood de PAS-regeling. Geen bouwvergunning meer door te be-

loven dat je - in de toekomst - stikstofuitstoot gaat verminde-

ren.  

   

Waarom is die stikstofuitstoot zo erg? Omdat die de natuur (dus 

onze leefomgeving) 'verstikt'. 

En nu zit Nederland op slot en hebben we een groot probleem. 

Belangrijke bouwplannen moeten pas op de plaats maken: weg-

verbreding van de A27, opening van luchthaven Lelystad … ja 

zelfs dijkverzwaringen. Het kan niet meer!  

  

Een groep juristen is door de verantwoordelijke minister aan het 

werk gezet om een oplossing te zoeken. Gaat het werken om 

(spel)regels te veranderen? De stikstof zal er niet minder van 

worden. Men wijst naar de landbouw als de grote boosdoener… 

die vervolgens naar de industrie wijst … die weer het vervoer de 

schuld geeft. Maar mensen, dit lost niets op. Het is ook niet eer-

lijk, want álle sectoren werken gewoon voor consumenten: ze 

stoten al die stikstof uit voor ONS! Daarom moeten (en kunnen) 

wij zélf, gewoon direct aan de slag met de oplossingen!  

 

Rij bijv. maximaal 100 km per uur (ook al mag je harder). Eet 

veel minder vlees en zuivel (je hebt het echt niet elke dag no-

dig). En koop véél minder spullen (of tweedehands). Logisch en 

simpel toch? Maar … wél even wennen!  

  

Met groene groet,  

Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten.   
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LESSEN: "BEWEGEN MET AANDACHT". 
Als je weet wat je doet, kun je doen wat je wilt. 

 

Veters strikken. De krant oprapen. Gaan zitten, of juist opstaan. 

Een jas aantrekken. Of een boek lezen. We bewegen de hele 

dag. Veel bewegingen - groot en klein - zijn zo vanzelfsprekend, 

dat we ze achteloos maken. We denken er niet bij na. En we 

merken niet of die bewegingen ons lichaam belasten of niet. 

Onze aandacht ligt bij wát we moeten doen, niet bij hóe we be-

wegen. 

 

Als u iemand bent die: 

 nieuwsgierig is naar de manier waarop hij of zij beweegt en 

functioneert; 

 wil leren 'gebruikersvriendelijk' te zijn voor zichzelf bij alle-

daagse of heel specifieke handelingen (denk aan sporters, 

dansers, musici, ouderen etc.); 

 gemakkelijker wil zitten, staan of lopen; 

 rug, nek, schouders en knieën wil ontlasten; 

 af wil van herhaalde (sport)blessures of deze wil voorko-

men, 

dan zijn de lessen 'Bewegen met aandacht' (uitgaande van o.a. 

de methode Feldenkrais) op maandagochtend in de Notenkra-

ker, Kastanjelaan 12 in Helvoirt, iets voor u. 

 

Wat gaan we doen? 

Veel bewegingen - groot en klein - zijn zo vanzelfsprekend, dat 

we ze achteloos maken. Dag in dag uit, zonder erbij na te den-

ken. En we merken niet of die bewegingen ons lichaam belasten 

of niet. 

In de lesbijeenkomsten kijken we juist naar het hóe van de tal-

loze bewegingsmogelijkheden waarover we beschikken. 
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 We ontdekken hoe we bewegen, via nieuwe en ongewone, 

eenvoudige en speelse bewegingscombinaties (liggend of 

zittend op de grond). 

 We ervaren waarin we onszelf belemmeren en hoe we óók 

kunnen bewegen. 

 We worden ons bewust van de manier waarop bewegingen 

verlopen, van de relatie tussen skelet, spieren, zenuwstelsel 

en onze manier van waarnemen, voelen en denken. 

 We leren hoe een beweging efficiënter, gemakkelijker en 

vloeiender is te maken. 

 

Hoe wordt er 'gewerkt'? 

Zélf het lichaam in beweging leren waarnemen en voelen: be-

wust worden van de manier waarop je beweegt. Vervolgens on-

derzoeken we nauwgezet verschillende nieuwe mogelijkheden.  

De begeleidster leidt de groepslessen. Zij nodigt de deelnemers 

uit te bewegen. Het gaat om series bewegingen, alledaagse han-

delingen, rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld: rollen, zitten, 

staan. De begeleidster doet de bewegingen niet voor. Zij stimu-

leert de deelnemers om zélf waar te nemen en te voelen welk 

effect een beweging heeft op het lichaam. De deelnemers ob-

serveren zo zichzelf, via hun bewegingen. De leidster corrigeert 

niet, maar begeleidt en stimuleert zelfwerkzaamheid en zelfver-

trouwen. Dit maakt de methode ook bijzonder geschikt voor 

jong en oud. 

 

De meeste groepslessen beginnen liggend op de rug, omdat de 

zwaartekracht dan anders inwerkt. Er is geen druk op de voeten. 

Daardoor is het zenuwstelsel bevrijd van gebruikelijke prikkels, 

die op hun beurt verbonden zijn aan gebruikelijke bewegings-

patronen. Hierdoor ligt de weg open voor subtieler waarnemen. 
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Deze manier van werken is afgeleid van en maakt gebruik van 

de methode Feldenkrais: 

"Het proces van ontdekkend leren bewegen is wat Feldenkrais 

voor ogen stond bij het ontwikkelen van zijn methode. Die be-

staat uit talloze lessen die ongekende mogelijkheden van het 

spier- en zenuwstelsel onderzoeken. Lessen die mensen - jong 

of oud, soepel of stram - helpen zich bewust te worden van hun 

bewegingen. Die helpen de sleutel te vinden tot optimaal gezond 

functioneren."  

 

De lessen worden gegeven op maandagochtenden van 

09.30 uur – 11.00 uur en van 11.10 uur – 12.40 uur  en begeleid 

door Roosje Lampe. Verdere informatie en opgave om deel te 

nemen bij: Roosje Lampe-Cordang  0411 623595   E: roosje-

lampe@hetnet.nl 

 

Bewegen met aandacht: 

Verrassend anders, verjongend, versterkend, versoepelend, di-

rect effectief, zélf ontdekken, ervaren en leren benutten van be-

wegingsmogelijkheden. Voor jong en oud, mannen en vrouwen. 
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KWF KANKERBESTRIJDING 
 

Had U ook zo’n bewondering voor de 

gigantische prestatie van Maarten 

van der Weiden. Heel Nederland leefde met hem mee en wat hij 

daarmee bereikte was aandacht voor het kankeronderzoek en 

een grote financiële bijdrage voor het KWF-fonds. Ook in Hel-

voirt kunt U hierbij een bijdrage leveren.  

 

Van 1 t / m 7 september komen collectanten bij U langs.  

Hij / zij kan zich legitimeren en is te herkennen aan het rood-

wit-blauwe logo met de krab en hoopt dat U iets in de collecte-

bus doet. Heeft U de collectant gemist? Dan kunt u toch een 

bijdrage leveren door online te doneren via kwf.nl/doneren. Dit 

jaar kunt U bij de collectant ook gebruik maken van Uw bank-

app op Uw smartphone. 

 

Verder kunt U zelf ook nog een enorme bijdrage leveren door 

mee te gaan collecteren. Met spoed worden er nog enkele col-

lectanten gezocht, want met het huidige bestand kan helaas nog 

niet overal in Helvoirt gecollecteerd worden. Dit betekent in de 

praktijk dat U één avond 2 of 3 uur enkele straten voor Uw re-

kening neemt. Graag Uw hulp. 

 

U kunt reageren via kankerbestrijdinghelvoirt@ziggo.nl of 
 06 37474344. 

 

 

 

 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 

Speelinsect    vlo   

Is niet meer klaar   afwas   

Vrouw die niet stond   Jetlag  

 

 

 

mailto:kankerbestrijdinghelvoirt@ziggo.nl
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TUINGEDACHTEN  
 

De vakantie leent zich erg voor het lezen van boeken, waar je 

anders niet aan toekomt. Zo las ik enkele boekjes in de vakan-

tie, die dit jaar in juni viel. Net als vele voorgaande jaren trou-

wens. De boekjes waren getiteld: "Sla met suiker" en "Belgen 

op zondag". De onderwerpen hadden totaal niets met elkaar te 

maken, maar toch was het leesvoer dat me interesseerde. De 

eerste titel was maar een miniem onderdeeltje van het boek. 

Het boek ging over de strijd van een vrouw die op latere leeftijd 

(als ze al een gezin gesticht heeft) tot de ontdekking komt dat 

ze 'anders' is, namelijk lesbisch. Ze blijft houden van haar man, 

die er natuurlijk helemaal niets van begrijpt. Het is ook een 

langzaam proces. Het voert te ver om dat proces hier te om-

schrijven. Waar was de titel nou aan ontleend? Haar vader (waar 

ze een moeilijke verhouding mee had) die ze in het boek ook 

omschrijft, was gek op sla met suiker. In zekere zin was met 

haar ook zoiets vreemds aan de hand, door haar late 'roeping'. 

 

Het boekje "Belgen op zondag" is daar tegen-

over heel amusant. Het begint met een elf-

kroegentocht in Antwerpen, door de schrijver. 

Daarbij schrijft hij 'markante' uitspraken op. 

Zoals: "Ik heb een kater, daar drink ik op." En: 

"Wat een lelijk vest … maar ze past wel bij je". 

Een praatje over de was: "De regel voor kleren 

met kleuren is: als je er koppijn van krijgt, 

moet het in de bonte was". Reactie daarop: 

"Daar moet jíj dan ook in". 

 

Kortom, er is veel interessants te lezen, maar je moet er de tijd 

voor nemen.  

 

Jan van Bohemen.  
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WITLOFSCHOTEL MET BOERENKAAS  

EN GEBAKKEN AARDAPPELEN 
Hoofdgerecht voor 4 personen 

 

Benodigdheden: 

1 kg vastkokende aardappelen, 

- 750 gr. witlof, - 200 gr. ge-

kookte ham, - 150 gr. geraspte 

belegen (boeren)kaas, - 1 eetle-

pel verse tijm (of 1 theelepel ge-

droogde), - 200 ml kookroom, - 

75 gr. boter of vloeibaar bakpro-

duct, - paprikapoeder, - zout en versgemalen peper. 

 

Bereidingswijze: 

Schil de aardappelen en halveer ze, kook ze in water met zout 

gedurende 15 minuten en giet ze af.  

Verwarm de oven voor op 200°C.  

Maak de witlof schoon en halveer ze in de lengte.  

Verhit de helft van de boter en bak hierin de witlof zachtjes ge-

durende 10 minuten.  

Meng de kookroom met de kaas, tijm, peper en zout. 

Leg de witlofstruikjes met de snijkant naar boven  naast elkaar 

in een ovenschaal. 

Snij de gekookte ham in repen en leg die over de witlofstruikjes, 

verdeel het kaasmengsel hierover. 

Zet het gerecht gedurende 20 minuten in het midden van de 

oven. 

Snij de aardappelen in plakjes, bestrooi ze met paprikapoeder 

en bak ze in de rest van de boter. 

 

P.S. Houdt u niet van witlof? Vervang die dan door prei, net zo 

lekker.  
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SELECTIEVAKJES IN DE VERKENNER GEBRUIKEN 
 

Meerdere bestanden tegelijk aanklikken gaat handig met selec-

tievakjes in de Verkenner. Schakel de vakjes in via de opties 

van de Verkenner. 

Om meerdere bestanden te selecteren, houdt u de Ctrl-toets in-

gedrukt tijdens het aanklikken van de bestanden. Wie dat lastig 

vindt, kan ook selectievakjes gebruiken. Klik simpelweg op de 

vakjes voor de bestanden waar u iets mee wilt doen, zoals ko-

piëren of verplaatsen, om ze te selecteren. Het werkt overigens 

ook voor mappen. 

 

Selectievakjes activeren in de Verkenner 

 Schakel de selectievakjes in via de opties van de Verkenner. 

 Start de Verkenner via het Startmenu of het pictogram op de 

Taakbalk. 

 Klik op het tabblad Beeld. 

 Rechts in het lint staat Weergeven / verbergen. 

 Zet een vinkje voor Selectievakje voor items. 

Wilt u de selectievakjes toch weer uitschakelen? Volg dan bo-

venstaande stappen en verwijder het vinkje voor Selectievakjes 

gebruiken om items te selecteren. 

 

Bestanden selecteren met vinkjes 

Als de functie is ingeschakeld, kunt u bestanden en mappen se-

lecteren via de selectievakken. 

 Beweeg de muisaanwijzer over de bestanden die u wilt selec-

teren.  

 Zodra u een bestand aanwijst, verschijnt linksboven het be-

stand een vakje. Klik op dat vakje om het bestand te selec-

teren. 

 In het selectievakje staat nu een vinkje en het bestand is 

geselecteerd. Het vakje blijft zichtbaar, ook al wijst u een 

ander bestand aan. 

Klik nogmaals op het vakje om het vinkje te verwijderen en het 

bestand of de map te de-selecteren. 
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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 73 

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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