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VOORWOORD
De maand september: aan de bomen (al
veel vallende eikels) en struiken te zien
wordt het al vroeg herfst in de natuur na
al die droogte en zonneschijn: het was
een echte ouderwetse zomer hoewel augustus weer wat nattigheid bracht. Hopelijk hebt u ervan genoten en niet te
veel last gehad van de warmte. De vakantie is nu echt voorbij
en we gaan weer van start met een nieuw seizoen boordevol
activiteiten. Doe eens mee, zorg dat je erbij bent. Ergens aan
mee doen levert gezelligheid op en contacten.
Deze maand treft u ook een kleurrijke folder aan met informatie
over onze vereniging als onderdeel van de ledenwerfactie. Doe
(er iets) mee.
Alle vaste activiteiten gaan weer van start en ook u kunt daar
aan meedoen. Achter in 't hofblad staan de contactpersonen van
de activiteiten die wij organiseren voor u. Informatie en opgeven
voor deelname kan via de telefoonnummers die daar vermeld
staan.
Naast al die vaste activiteiten blijven we zoeken naar nieuwe
activiteiten of leuke invullingen van bestaande activiteiten:
aparte lunch locaties / 'Gezonde High Tea' in het kader van de
drie maandelijkse activiteit 'Thee voor twee' / filmclub / wijnclub
etc. (u heeft er al over kunnen lezen in het augustusnummer en
u kunt het nalezen op onze website). Mocht u ideeën hebben,
geef ze door aan de activiteitencommissie.
Het fietsseizoen loopt ten einde maar de wandelaars gaan gewoon door en ook de gezamenlijke lunches, waar steeds meer
mensen aan deel nemen, gaan ook dit seizoen weer door. Dat
en nog veel meer in dit nummer.
Veel leesplezier.
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
SEPTEMBER 2019
HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

De vrijdagen 6-13-20 en 27 september
Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.
Dinsdag 10 september
Gezonde High Tea van 14.00u.–16.00u.
Kaarten aanvang 19.30u.
Woensdag 11 september
Najaarstocht 4 kernen naar Rotterdam, vertrek vanaf 't kerkplein om 08.50u.
Woensdag 18 september
Fietsen met Jan en Thea,
vertrek vanaf 't kerkplein om 13.00u.
Donderdag 19 september
Gezamenlijke lunch in herberg 'De Drie Linden' te Drunen, aanvang 12.00u.
Dinsdag 24 september
Klassiek met Kees van 14.00u.-16.00u.
Kaarten aanvang 19.30u.
Donderdag 26 september
Wandelen om 10.00u.
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
Maandag:
Line-dance
Biljartcompetitie

11.00u.–12.00u.
13.00u.–17.00u.

Dinsdag:
Hobbyen, schilderen
en glas-in-lood
09.00u.–11.30u.
Vrij kaarten &
Biljarten
13.00u.–17.00u.
Vrij biljarten
19.00u.–21.00u.
Woensdag:
Bewegen Moet 1
Bewegen Moet 2
Gymnastiek
Kienen
Driebanden
Donderdag:
Naaiklusjes en
breien
Wandelen
(vier kernen)
Vrij kaarten &
Biljarten
Vrijdag:
Vrij biljarten
Vrij bridgen

3

09.00u.–09.45u.
09.45u.–10.30u.
10.45u.–11.30u.
14.00u.–15.30u.
19.00u.–21.00u.

Van Goghzaal
Huiskamer

Huiskamer
Huiskamer
Huiskamer
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Hofkamer
Huiskamer

09.00u.–12.00u. Huiskamer
10.00u.
(zie wisselende activiteiten)
13.00u.–17.00u.

Huiskamer

09.00u.–12.00u.
13.30u.

Huiskamer
Van Goghzaal

SAMEN LUNCHEN?… JA GEZELLIG
De maandelijkse gezamenlijke
lunch is deze keer in herberg
'De Drie Linden', Giersbergen 8
te Drunen en wel op donderdag
19
september
om
12.00u.
Herberg 'De Drie Linden' is gelegen aan de bosrand van natuurpark De Loonse- en Drunense Duinen, met speeltuin en groot
terras gelegen op het westen is dit de ideale uitvalsbasis voor
een activiteit in de natuur met aansluitend een kopje koffie en
gebak, een borrel of zelfs lunch of diner. Niet voor niets zegt
men: Buitenlucht maakt hongerig!
De gezamenlijke lunches zijn elke maand in een andere locatie
en altijd erg gezellig. Iedereen is welkom. De kosten zijn voor
eigen rekening.
We willen in verband met afspraken graag van te voren weten
hoeveel deelnemers er komen. Daarom vooraf opgeven als u
wilt deelnemen door vóór 13 september het onderstaande, ingevulde strookje, in te leveren in de brievenbus van V55+ in de
Huiskamer van het HelvoirThuis.
Maakt u gebruik van een dieet, vermeld dat dan op het opgavestrookje. Ook wanneer u geen vervoer hebt en wilt worden opgehaald, laat het ons weten door uw telefoonnummer in te vullen.
Eerst volgende gezamenlijke lunch is op 15 oktober in de Kerkhovense Molen in Oisterwijk.
---------------------------------------------------------------Ja ik kom lunchen op donderdag 19 september in herberg 'De
drie Linden' te Drunen.
Naam:_____________________________________________
Ik wil graag opgehaald worden. _______________________
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DE BELEVINGSTUIN KOMT ER AAN!
Het zal velen van jullie ontgaan zijn, maar op vrijdag 30 augustus is er een put gespoten voor de watervoorziening in wat de
Belevingstuin gaat worden. In feite is dat het begin van de werkzaamheden. Zo gaat de firma Busser in de eerste week van september beginnen met het grondwerk. Enerzijds worden daarmee alle paden aangelegd en anderzijds worden aldus de contouren van de Belevingstuin duidelijk.
Dat moet ook, want op donderdag 19 en vrijdag 20 september
zullen een aantal vrijwilligers druk doende zijn met wat in het
geheel van de Belevingstuin het onderdeel 'kruidentuin' moet
gaan worden, een tuin die vooral ook voor de bereikbaarheid
qua kleur en geur en uiteraard - vanwege de ingrediënten die
kunnen leiden tot meer smaak van een maaltijd – te plukken
zijn. In de weken daarna zal het accent steeds meer komen te
liggen op de aanplant van bomen, struiken en planten. Naar
verwachting moet er dan rond 1 november een prachtige Belevingstuin zijn ontstaan. Weliswaar zal die meteen 'winterklaar'
genoemd kunnen worden, maar de basis voor een rijk groeiende
en bloeiende tuin ligt er dan. Door de firma Busser en door vrijwilligers is er dan een natuurlijke biotoop gecreëerd die zowel
voor mens, vogels, bijen en insecten een heerlijke plek is om in
te vertoeven.
En natuurlijk kunnen we nog hulp gebruiken! Dus heb je zin om
een of meer dagdelen mee te komen helpen, meld je dan bij
Christ van Iersel, Tilburgstraat 4,  0411 641529
of  0610826054.
Email: christvaniersel@gmail.com
Christ zal je van harte welkom heten en je graag nader informeren!
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ACTIVITEITENPROGRAMMA
SEPTEMBER IN RESTAURANT LEYENHOF

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 september:
Donderdag 5 september: om 10.00 uur Ameezing ochtend,
kom en zing mee, entree € 3,- p.p. inclusief koffie of thee.
Om 15.15 uur Boekenuitleen.
Extra in oktober :
Donderdag 17 oktober: om 14.00 uur modeverkoop door
Vincken Mode.
Natuurlijk bent u van harte welkom!
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NOTEN OP DE NOEN
De Noten op de Noen concerten gaan weer beginnen. De periode
2019/2020 is onze 49e jaargang. Op 15 september treden voor
u op: Judith Noordzij (viool) en Sven van de Voorde (accordeon)
in de oude kerk van Helvoirt. Zoals gewoonlijk begint het concert om 12.15 uur.
De combinatie viool en accordeon is een niet alledaagse
combinatie. Judith: "Viool en
accordeon is een fijne combinatie omdat het natuurlijk
mooi klinkt samen en geschikt
is voor een breed repertoire.
Accordeon kan als begeleidingsinstrument de rol van piano of zelfs orgel innemen, waardoor deze combinatie zich goed leent voor allerhande muzikale
stijlen. Wij spelen nu zo'n drie jaar samen. Ik kom uit een muzikale familie. Er wordt door iedereen iets gespeeld. Mijn eerste
kennismaking met muziek: mijn vader die hard de Matthäus
Passion op heeft staan en cassettebandjes van Bert en Ernie in
de auto."
'De muzikale hokjes voorbij'.
Sven studeerde jazz, speelde klezmer en houdt van Franse
chansons. Klarinettist en accordeonist Sven Van De Voorde is
Master of Music Performance klarinet aan de prestigieuze Sibelius Academy in Helsinki en deed de Masteropleiding accordeon
aan het Fontys Conservatorium in Tilburg.
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NIEUWS VAN HET ALZHEIMER CAFÉ
REGIO ’T GROENE WOUD
Op maandag 23 september wordt in Restaurant Zaal
'De Nachtegaal' aan de Boxtelseweg 15 in Schijndel wederom
een avond georganiseerd van het Alzheimer Café. Het thema
van deze bijeenkomst is:
Casemanager dementie
Toelichting:
Actief blijven is belangrijk voor mensen met dementie.
Maar hoe doe je dat wanneer je steeds meer wordt geconfronteerd met missers. Dat geldt ook voor het contact met andere
mensen, Zeker als het deelnemen aan gesprekken steeds moeilijker wordt. Ook ervaren ze steeds meer problemen om de eigen dag met zinvolle bezigheden te vullen.
Hoe blijf je zo lang mogelijk actief? Welke mogelijkheden zijn er
thuis en buitenshuis? Kun je een beroep doen op familie en buren?
Esther Tetteroo schetst de mogelijkheden aan de hand van voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk als casemanager dementie.
Gespreksleiders zijn:
Bianca Peters, Gz-psycholoog,
Monique Wolters, Sociaal werker

: 073-5443300 en
: 06.20587089

Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom.
De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.
De toegang is gratis.
Alzheimer Nederland,
Afdeling regio ’s-Hertogenbosch
Secretariaat: Nieuwland 19, 5283 AJ Boxtel
cvanandel@alzheimer.regio.sh@kpnmail.nl
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VIERING 75 JAAR BEVRIJDING IN HELVOIRT
Zoals in geheel Nederland het geval zal zijn, zal ook in Helvoirt
aandacht geschonken worden aan het feit, dat ons dorp 75 jaar
geleden werd bevrijd. Aangezien er op de werkelijke datum (26
oktober) al andere activiteiten in HelvoirThuis plaatsvinden hebben we gekozen voor een week eerder, namelijk zaterdag 19
oktober a.s.
Een kleine werkgroep is bezig met de voorbereidingen van een
aantrekkelijk programma, waarbij uiteraard de bevrijding van
Helvoirt niet zal worden vergeten.
Een aantal lezers zal zich mogelijk nog wel de viering van 50
jaar bevrijding in 1994 herinneren, waarbij zo'n tachtig oudstrijders van de 51. Highland Division aanwezig waren om de
festiviteiten bij te wonen. Bij de viering van 75 jaar bevrijding
zullen we het helaas (waarschijnlijk) zonder onze Schotse oudstrijders moeten doen, maar desalniettemin hopen we dat we
een leuk programma kunnen gaan bieden voor de Helvoirtse bevolking.
Op deze dag gaan we proberen een tentoonstelling in te richten
waarbij we materiaal en gegevens van 75 jaar geleden hopen te
kunnen laten zien. Tevens willen we de destijds door Hos-tv gemaakte filmopnamen tonen en hebben we medewerking van
Harmonie Kunst Adelt, dat het avondprogramma zal openen.
Deze vereniging is in voorbereiding naar een muziekconcours
eind november en heeft daar, bij toeval, een tweetal werken op
het programma staan, die op de Tweede Wereldoorlog betrekking hebben. Daarna zal de muziek worden verzorgd door 'Full
Stage Collective'.
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Ongetwijfeld zijn er onder de lezers van 't hofblad nog mensen,
die de oorlog en de bevrijding van dichtbij hebben meegemaakt.
Mogelijk dat we met hen een gesprekje kunnen hebben, waarin
ze kunnen, maar vooral willen vertellen over hun ervaringen in
die tijd. Mochten er onder jullie mensen zijn, die ons zouden
kunnen helpen aan bijvoorbeeld foto's en / of krantenknipsels,
of voorwerpen uit die tijd, dan zouden wij dit heel graag zo spoedig mogelijk vernemen.
We zijn nog bezig met een verdere invulling van het programma
en hopen zo snel mogelijk een definitieve invulling te kunnen
geven.
Voor meer informatie of het melden van de beschikbaarheid van
materiaal kunt u contact opnemen met Ans Beijens
( 0411-64377 of 06-15603532) of met Joseph Pennings
( 06-53760133).
Noteer de datum van 19 oktober alvast in uw agenda. De nadere
invulling van het programma hopen wij u in de volgende uitgaven van 't hofblad en ook 't Pomphuiske te kunnen geven.
Werkgroep 75 jaar Bevrijding.
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STEM OP HET BANKSKE!
In de vorige editie schreven we het al: samen met Stichting Plein
Helvoirt én DEH [Coöperatie Duurzame Energie Haaren] doet
onze Vereniging een poging om een idee van Cor de Jong te
realiseren. Het gaat om een 'bankske' dat onszelf, maar ook vele
bezoekers van ons mooie dorp de kans moet bieden om lekker
bij te buurten én nieuws over ons mooie dorp aan de weet te
komen. Tegelijkertijd zal het 'bankske' eenieder herinneren aan
het gegeven dat Helvoirt niet langer dorpskern is van de gemeente Haaren, maar juist van Vught.
De Rabobank Clubkas Campagne biedt een goeie mogelijkheid
om voldoende gelden te vergaren om dit doel te
bereiken. Maar dan hebben we wel jouw stem nodig!
Als lid van de Rabobank ontvang je een uitnodiging om vanaf 27
september te stemmen. Doe dit op zowel Vereniging 55+ als op
Coöperatie Duurzame Energie Haaren én op Stichting Plein Helvoirt. (Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu jouw
lidmaatschap aan, zodat je straks jouw stem uit kunt brengen…)
Dankzij je dubbele voorkeurstem kun je op deze wijze in totaal
4 stemmen geven aan het 'bankske'.
Het is de bedoeling dat het 'bankske' door dorpsgenoten wordt
verfraaid en dat het een oplaadpunt én een plattegrond van dorp
en omgeving zal bevatten en natuurlijk dat het er op 1 januari
2021 zal staan.
Een van de mooiste kenmerken van Helvoirt is dat het de kracht
van verbinding kent. Dat heeft al tot bijzondere resultaten geleid, denk bijvoorbeeld aan het HelvoirThuis. Doe je via jouw 4
stemmen mee om opnieuw een prachtig doel te realiseren?
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LEDEN WERVEN LEDEN: EEN FOLDER!
Doet u mee?
Het doel van Vereniging 55+ Helvoirt is de belangen te behartigen van alle 55 plussers in Helvoirt en haar leden in het bijzonder. Dat doen we door allerlei activiteiten te organiseren, bezigheden van het bestuur, adviseurs en de inzet van onze vrijwilligers: kortom bij V55+ zit u goed als lid. Niet alleen doordat
volop ontspanning wordt geboden, maar ook doordat u cultureel, informatief en educatief aan uw trekken kunt komen met
activiteiten, cursussen, lezingen en uitstapjes. Ook kunt u op
hulp rekenen als u ergens problemen bij ondervindt. U voelt zich
er thuis. Wij hopen dat u dat ook met enthousiasme wil uitdragen naar anderen:
'Leden werven leden'
Wat wij u als bestuur nu vragen is om, in het kader van onze
ledenwerfactie, in uw omgeving senioren van 55+ over te halen
om lid te worden door de folder die in dit hofblad is bijgevoegd,
aan iemand te geven ter informatie over onze vereniging, in de
hoop dat deze folder èn uw enthousiasme ertoe bijdraagt dat
men zich aanmeld als lid van onze b(l)oeiende vereniging.
Mogen we op u rekenen?
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HET REISLOKET
65 plus? Bezoek het Reisloket voor informatie, advies en gratis
OV-chipkaart.
Met welke bus kan ik naar mijn familie? En hoe zit dat nou met
de OV-chipkaart? Bij het Reisloket kunt u terecht met al uw vragen over het openbaar vervoer. De deskundige OV-ambassadeurs nemen alle tijd voor u en weten welke vragen senioren
hebben. Kom langs voor antwoord op uw praktische vragen of
een persoonlijk reisadvies. In het Reisloket kunnen 65-plussers
ook gratis een persoonlijke OV-chipkaart aanvragen (u bespaart
€ 7,50).
Het Reisloket is op dinsdag 12 november van 10.00 uur tot
15.00 uur aanwezig bij het HelvoirThuis (Kloosterstraat 30, Helvoirt). Neem voor het aanvragen van de OV-chipkaart uw legitimatiebewijs en een pasfoto mee.
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WE

GAAN GEWOON DOOR MET TWEE KEER PER MAAND

KAARTEN

Op dinsdagavond 10 september starten
we weer met een nieuw seizoen kaartavonden in de 'Huiskamer' van het HelvoirThuis
voor onze leden en wel op elke tweede en
vierde dinsdag van de maand. In deze tijd
van donker wordende dagen blijkt het enthousiasme voor deze avond zo groot dat
we besloten hebben er mee door te gaan.
Voor het gemak zetten we de data voor de rest van 2019 even
op een rijtje:
dinsdagavond 10 en 24 september / 8 en 22 oktober / 12 en 26
november / 10 december. 24 December vervalt wegens Kerstavond.
Uiteraard gaan we er in het nieuwe jaar mee door.
De avonden worden begeleid door Annie en Sjaantje. Graag bij
hen opgeven als je mee wil doen (telefoonnummers in het activiteitenoverzicht in 't hofblad) of met een briefje in de brievenbus van V55+ in het HelvoirThuis en meteen vermelden of je wil
jokeren of rikken.
De toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening, we beginnen de avonden om 19.30 uur.
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THEATERVOORSTELLING OVER DEMENTIE
De dorpen van de gemeente Haaren tellen op dit moment samen
zo’n 250 inwoners met dementie. Gemiddeld genomen vragen
zij per persoon zo’n 20 uur per week aan zorg en aandacht.
Verwacht wordt dat er rond 2040 zo’n 600 inwoners dementie
hebben en dat zij samen een beroep zullen doen op ongeveer
1300 mantelzorgers.
Deze toename van het aantal mensen met dementie vraagt absoluut onze aandacht. We krijgen er immers allemaal mee te
maken, hetzij in onze directe omgeving, hetzij in de buurt, binnen onze vereniging of gewoon in een winkel. Het ideaal is dat
mensen met dementie en hun families een zo normaal mogelijk
leven kunnen leiden en overal aan mee kunnen doen, zolang als
dat mogelijk is. Dat vraagt van ieder van ons een positieve benadering. Maar hoe doe je dat?
'Strepen op het Raam'
De bewustwording rondom dementie vergroten en de discussie
openen over de urgentie van een dementievriendelijke samenleving is iets waar de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren voor staat. Dat doet zij bepaald niet alleen, want
dit geldt ook voor Stichting Zet, de Brabantse organisatie die
zich op allerlei manieren inzet voor een Dementievriendelijk
Brabant. Stichting Zet heeft
in samenwerking met De Kwekerij Theaterproducties 'Strepen
op het raam' ontwikkeld, een lichtvoetige theatervoorstelling
over dementie.
De voorstelling laat de verwarring en twijfel zien waarmee zowel
de persoon met (beginnende) dementie zelf als zijn naasten geconfronteerd worden. Eerst lijkt het om 'gewone' vergeetachtigheid te gaan, maar als vader zichzelf steeds vaker in de problemen brengt wordt de ernst van de situatie duidelijk.
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De voorstelling is licht-melancholisch van toon, maar heeft ook
oog voor de absurde momenten die deze ziekte met zich meebrengt. Zowel thuis, als in contact met de buitenwereld.
De voorstelling duurt 30 minuten en wordt gevolgd door een
nagesprek waarin deskundigen van Stichting Zet hun kennis en
ervaring delen, zodat alle aanwezigen concreet aan de slag kunnen om hun eigen omgeving dementievriendelijk te maken.
Uitgave boekje
Op verzoek van de werkgroep heeft Carry Dirkx een aantal mensen geïnterviewd die allemaal direct te maken hebben met dementie. Deze artikelen zijn gepubliceerd, maar nu ook – met
steun van de gemeente – samengevoegd in een handzaam
boekje. Dit boekje, dat ook allerlei tips én adressen bevat zal
voorafgaand aan de theatervoorstelling worden gepresenteerd
en nadien aan alle belangstellenden worden uitgereikt.
Praktische informatie:
De werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren organiseert samen met Zorgstichting 't Heem, waartoe onder meer
Haarensteyn en de Leyenhof ressorteren, deze bijzondere avond
op donderdag 26 september in den Domp te Haaren. Inloop
vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur en einde 21.30 uur. De
toegang en de koffie of thee zijn gratis. U bent meer dan welkom!
'Een dagje thuis in het HelvoirThuis'
We dagen je uit om op maandag eens binnen te lopen bij dit
project in het HelvoirThuis. Dan kun je aan den lijve ervaren hoe
mooi het is om samen iets te betekenen voor mensen die een
steuntje in de rug nodig hebben.
Belangstelling? Bel Ineke Matheeuwsen 06 8369 2717 voor
meer info. Gewoon doen!!!

17

LEZING: VAN GOGHS INTIMI
Deze lezing gaat over de intimi van Vincent van Gogh en met
speciale aandacht voor de vrouwen in zijn leven. Hij heeft meerdere relaties gehad, maar waarom liepen die steeds stuk?
Speelde de tijdgeest een rol? Wat was de invloed van zijn familie
en vrienden? Waarom kon hij als kunstenaar tot ongekende
prestaties komen, maar zat een langdurige relatie er niet in? U
krijgt er antwoord op in deze lezing. Het Noordbrabants Museum
presenteert van 21 september 2019 t/m 12 januari 2020 een
unieke tentoonstelling over Vincent van Gogh: Van Goghs intimi.
Vrienden, familie, modellen.
Speciaal voor de Maand van de Geschiedenis wordt er een themalezing aangeboden op zondag 20 oktober a.s. Kunsthistoricus
Barbara Mensink verzorgt deze lezing over de intimi van Vincent
van Gogh en met speciale aandacht voor de vrouwen in zijn leven.
Praktische info
Datum: 20 oktober
Programma
14.15 uur: Aankomst Het Noordbrabants Museum en inloop Statenzaal
14.30 uur: Themalezing Van Goghs intimi
15.30 uur: Bezoek museum en tentoonstelling Van Goghs intimi. Vrienden, familie, modellen
17.00 uur: Einde
Deelnemen
Voor de entree van Het Noordbrabants Museum geldt het reguliere tarief van € 15,00 p.p. of gratis op vertoon van een Museumkaart. De themalezing bedraagt € 7,50 p.p. Er dient vooraf
gereserveerd te worden (dit is binnenkort mogelijk).
Bezoekadres: Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch
Afdeling Publieksservice:  073-6877 820
E reservering@hnbm.nl Website: www.hnbm.nl
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UITNODIGING BOEKPRESENTATIE
Ik wil u van harte uitnodigen voor mijn boekpresentatie op zaterdag 14 september in het HelvoirThuis van 14.00 tot 16.00
uur.
In 2014 ben ik begonnen met een roman over de drie zussen
van Vincent van Gogh, uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de
roman: 'Vincent was onze broer'.
Gelukkig vond ik uitgeverij SKRPT bereid om mijn boek uit te
geven en onderstaand bericht staat vermeld op de website van
de uitgever.
Dit najaar verschijnt ‘Vincent was onze broer’. Een historische
roman die zich afspeelt aan het eind van de 19e, begin 20e
eeuw. De levenswandel van de zussen van Vincent van Gogh,
hun relaties en verhoudingen binnen de familie komen goed in
beeld. De auteur, Els Knoope, zet de beklemmende beslotenheid
die toen nog zo gewoon was – het niet vrij en open uitspreken
van gedachten en gevoelens – treffend neer. Vrouwenrechten
moeten nog bevochten worden, maar sommigen hebben de
moed om die strijdbijl al op te pakken, en zijn niet van plan ooit
op te geven.
Hopelijk mag ik u 14 september begroeten in het HelvoirThuis.
Els Knoope.
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HELVOIRT
Beste 55+-er,
Zoals u al hebt kunnen lezen op bladzijde 9 gaat de kern Helvoirt
tussen 19 en 27 oktober a.s. het feit herdenken dat wij 75 jaar
geleden zijn bevrijd na een bezetting van 5 jaar. Ongetwijfeld
ook zullen er onder de lezers mensen zijn, die dit van nabij zelf
hebben meegemaakt en daarover willen vertellen, zodat hun ervaringen ook voor het nageslacht bewaard kunnen blijven. Uw
medewerking wordt daarom bijzonder op prijs gesteld, want we
mogen nooit vergeten.
Ook de jeugd moet beseffen wat onderdrukking / onvrijheid doet
met mensen. Wat het is als je elkaar niet meer kunt vertrouwen,
hoe het is om in angst te leven, hoe het is als je je vrienden weg
ziet voeren en ze nooit meer terug ziet. Jongeren hebben vooral
beelden van films in hun achterhoofd, als het over oorlog gaat.
En dat zijn dan vaak de bravourescenes en de stoere verhalen.
Door jullie verhalen zou de jeugd meer begrip kunnen krijgen
wat oorlog betekent en hoe ontwrichtend het is..
In het kader van onze herdenkingen hebben we ook contact gehad met de Dr. Landmanschool. Deze school is zeer positief en
wil graag hieraan haar medewerking verlenen. Met hen hebben
we afgesproken dat de leerlingen van de groepen 3 en 4 tekeningen gaan maken, de leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan
gedichten maken en die van de groepen 7 en 8 willen interviews
gaan afnemen bij ouderen.
Het is de bedoeling dat leerlingen van deze laatste groepen in
groepjes van 2 of 3 kinderen onder begeleiding van een ouder
of groepsleerkracht met u een gesprek hebben over hetgeen u
hebt meegemaakt.
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Dit kan gebeuren op de basisschool (is in het HelvoirThuis),
maar zou ook bij u thuis mogen. Dit zal plaatsvinden in de week
van 21 t/m 25 oktober en dan tijdens de schooluren.
Wij zouden graag weten welke van de lezers hieraan hun medewerking wil verlenen om met deze kinderen in gesprek te gaan.
Aan het einde van de week worden de verhalen verzameld en
gebundeld.
Wilt u hieraan mee werken, dan verzoeken wij u onderstaande
strook in te (laten) vullen en vóór 1 oktober af te geven bij
een van de hieronder genoemde adressen. U mag ook uw gegevens mailen of telefonisch contact opnemen.
Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, geven wij dit door
aan de Dr. Landmanschool, waarna zij met u contact opnemen
over het door u gewenste tijdstip.
Namens de werkgroep,
Ans Beijens
Schilderstraatje 25, Helvoirt
 643777
email: beijens@home.nl
Joseph Pennings
Raamse Loop 7, Helvoirt
 642022
email: jfpennings@kpnmail.nl
-------------------------------------Ondergetekende wenst mee te werken aan de interviews door
leerlingen van groep 7 en 8 in het kader van de viering 75 jaar
Bevrijding:
Naam: ____________________________________________
Adres:_____________________________________________
: ___________________________
Dag en tijdstip voorkeur van gesprek met scholieren:
__________________________________________________
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WELKE SMOES GEBRUIK JIJ?
Het blijkt toch moeilijk te zijn om mensen zoals jij (en soms wij
ook hoor) in beweging te krijgen om stappen te zetten voor een
beter milieu en klimaat. Een scala aan argumenten (psychologische valkuilen) houdt ons blijkbaar tegen:

Het valt allemaal wel mee … (overdreven optimisme);

Dat bepaal ik zelf wel! (reactance);

Maar ik doe toch al iets? (morele toestemming);

Als het écht zo erg was, dan greep iemand toch wel in?!
(omstanderseffect);

Ik wil het niet weten (cognitieve dissonantie);

Maar iederéén doet het … (kudde gedrag).
(Bron: artikel Irene van den Berg, BD 17-07-2019)

En ondertussen doen we niks of te weinig, terwijl de urgentie
steeds meer toeneemt. Denk aan de heetste juli ooit dit jaar.
Hoeveel tijd hebben we nog om het tij te keren?
Welke smoes gebruik jij?
Wanneer kom jij echt in beweging?
Met groene groet,
Tiny en John Vermeer,
Voor Duurzame Diensten.
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AARDAPPELSALADE MET GROENTE EN EI
Voor 2 personen
Ingrediënten:
500 gram vastkokende aardappelen
2 stengels bleekselderij
4 eieren
ca. 2 eetlepels citroensap
2 eetlepels olie
½ eetlepel mosterd
4 augurken
100 gram kerstomaatjes
1 bosje radijs
200 gram wortel
75 gram spinazie
Bereiding:
Boen de aardappelen goed schoon. Maak de bleekselderij
schoon en snijd de stengels in smalle boogjes.
Kook de aardappelen in weinig water in ca. 20 minuten gaar.
Kook de bleekselderij de laatste minuut mee met de aardappelen. Kook de eieren in 9 minuten hard. Maak een dressing van
citroensap, de olie, de mosterd en wat peper. Snijd de warme
aardappelen in blokjes. Schep de dressing door de nog warme
blokjes aardappel en bleekselderij. Laat dit afkoelen. Snijd de
augurken in plakjes. Was de tomaatjes en de radijs. Halveer de
tomaatjes en snijd de radijs in vieren. Maak de wortelen schoon
en rasp ze grof. Was de spinazie en laat de groente goed droog
worden. Meng de augurken, de tomaatjes, de radijs en de wortel
door de aardappelen. Verdeel de spinazie over een schaal en
schik de aardappelsalade erop. Pel de eieren en snijd ze in parten. Leg de parten ei op de salade.
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BOEKBESPREKING 'DIT
DOOR CHRIS DE STOOP

IS MIJN HOF'

De Hedwigepolder, de beroemdste polder van
de lage landen, schrijlings op de ZeeuwsVlaamse grens, moet en zal onder water worden gezet. Deze polder is symbool geworden
voor het oude boerenland dat moet wijken
voor nieuwe natuurgebieden. Dit raakt de bevolking diep in de
ziel.
Schrijver Chris de Stoop, boerenzoon uit de streek, keert terug
naar de ouderlijke hoeve, die van de ene op de andere dag leeg
is komen te staan. Terwijl hij de boerderij bestiert, ziet hij hoe
het landschap om zich heen verandert. Hij is zo iemand die nog
in vervoering kan raken van een mooi gevormde koe. Hij kan
nog lyrisch worden over een vers geploegde akker. De auteur
ziet om naar het boerenleven dat het land maakte tot wat het
was, duizend jaar lang. En hij kijkt met verbijstering naar het
geradbraakte land dat het geworden is. Dit is mijn hof is een
aangrijpend, persoonlijk relaas over het ellendige verdwijnen
van de boeren, iets wat zich nu overal in Europa voordoet, maar
nergens zo schrijnend als hier.
De schrijver Chris Stoop
Chris De Stoop (Sint-Gillis-Waas, 1958) is een Vlaams auteur en
journalist. Chris de Stoop is auteur van fictie en non-fictie. Werk
van hem werd in een tiental landen vertaald en werd bekroond
met literaire en journalistieke prijzen.
Hij werd in 1958 geboren op een boerderij in de Wase polder en
studeerde vanaf 1976 Germaanse filologie en Communicatiewetenschappen aan de universiteit in Leuven.
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Na zijn studies ging hij in 1982 als reporter aan de slag bij Knack
magazine.
In zijn eerste boek, 'Ze zijn zo lief meneer' (1992), beschreef hij
als eerste de internationale vrouwenhandel van binnenuit, wat
grote beroering veroorzaakte in België en onder meer leidde tot
de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. Hij
mocht hierover ook spreken in de begrafenisdienst van koning
Boudewijn in 1993. In 2004 ontving De Stoop voor 'Zij kwamen
uit het Oosten', het vervolg op zijn eerste boek, de Gouden Uil
Publieksprijs. Hij was ook in 2008 genomineerd voor de AKO
Literatuurprijs met Het complot van België. Voor zijn werk 'Dit
is mijn hof' uit 2015 ontving hij in 2016 de eerste Confituur
Boekhandelsprijs en de Zeeuwse Boekenprijs.
Enkele van de vele boeken geschreven door Chris Stoop
2018 Wanneer het water breekt
2019 Ex-reporter
2015 De bres
2015 Vrede zij met u zuster

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Huilen in Oostenrijk
Een knuffelroofdier
De sleutel van een wandelaar
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Wenen
Beer
Loper

CIRKEL
Als ik blijf kijken
zoals ik altijd heb gekeken,
blijf ik denken
zoals ik altijd heb gedacht.
Als ik blijf denken
zoals ik altijd heb gedacht,
blijf ik geloven
zoals ik altijd heb geloofd.
Als ik blijf geloven
zoals ik altijd heb geloofd,
blijf ik doen
zoals ik altijd heb gedaan.
Als ik blijf doen
zoals ik altijd heb gedaan,
blijft mij overkomen
wat mij altijd overkwam.
Maar als ik mijn ogen sluit
en voel mijn ware zelf van binnen,
dan kom ik deze cirkel uit
en kan steeds weer opnieuw beginnen.

26

TUINGEDACHTEN
Als je zo buiten bezig bent en je ziet de vogels, kom
je al gauw op de gedachten dat vliegen een extra
dimensie geeft. Wij, onbeholpen individuen, kunnen ons maar twee dimensionaal bewegen, alleen
in het platte vlak dus. Wat zouden onze leefomstandigheden veel anders zijn, als we ons ook drie
dimensionaal zouden kunnen bewegen. Geen trappen meer,
geen liften meer. De voordeur op een willekeurige hoogte, met
alleen een landingsplaatsje ervoor. In het verkeer geen kwetsbare voetgangers meer. Je vliegt gewoon boven het verkeer, of
boven de voortuinen, of boven de bermen, of gewoon recht toe
recht aan, zonder op wegen en dergelijke te letten. Je zou dan
ongetwijfeld meer vliegende voertuigen hebben, maar dat blijven dan maar lompe dingen t.o.v. de vliegende mensen. Je zou
dan heel ingewikkelde regels moeten afspreken. Verkeershufters zouden bij drukte niet alleen vaak van rijbaan wisselen,
maar ook van hoogte.
Van hoogte veranderen vraagt bij stijgen extra energie en bij
dalen heb je weer een makkie. Als je naar vissen kijkt, kom je
op de gedachten dat die het nog gemakkelijker hebben, die gaan
net zo gemakkelijk op en neer als heen en weer. Maar die zijn
weer beperkt in de afstand, ze kunnen niet verder dan de bak
met water waar ze zich in bevinden. En dat is soms héél beperkt.
Dat geldt natuurlijk ook voor vliegende wezens, als je ze opsluit
kunnen ze ook maar weinig.
Kortom, we zijn maar onbeholpen wezens, ook al zijn we steeds
vindingrijker in het ontwikkelen van hulpmiddelen om onze beperktheid enigszins op te heffen.
Jan van Bohemen.
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COMPUTERCLUB
Vaste bezoekers zijn het gewend: de
computerinloop met het eerste uur een
actueel thema en het tweede vrijwel altijd
antwoord op de vraag waar jij op jouw
computer of tablet tegen aan loopt. Op de
woensdagen 16 oktober en 20 november
én 18 december is de Hofkamer gereserveerd van 9.30 tot 11.30 uur.
Het is er gezellig, leerzaam én het lost je vraagstuk op!

COMPUTERCURSUSSEN
Gebrek aan belangstelling heeft het afgelopen seizoen helaas
moeten leiden tot het niet doorgaan van alle geplande cursussen
op één na. Die ene is de cursus fotobewerking, waarvan zonder
meer gesteld kan worden dat die vele erg mooie (en goed bewerkte) foto's heeft opgeleverd. En we gaan ermee door!
Komend seizoen willen we je gerust weer helpen om je vaardigheden op je iPad of je tablet te verbeteren. En we zijn ook beschikbaar als je wat meer wilt kunnen met Word of Excel of gewoon meer met je computer wilt gaan doen. Ons voorstel? We
doen geen aanbod aan cursussen, maar we willen graag van jou
horen waar je iets van wil leren. Stuur een mailtje naar
info@55plushelvoirt.nl en je krijgt gegarandeerd reactie.
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DEZE SITES IETS VOOR JOU?
Op internet kwamen we deze sites tegen. Deze pagina staat ook
op onze website, zodat een klik op de link je meteen verder kan
helpen.
https://seniorensociety.nl
Iedereen wil graag lang comfortabel in de vertrouwde omgeving
blijven wonen. Maar bij het ouder worden komen op een gegeven moment de ongemakken.
Bij Senioren Society vindt u ideeën en creatieve oplossingen
voor velerlei problemen die zich mettertijd kunnen voordoen.
https://www.tipsenweetjes.nl/tag/senioren
Op deze site tref je, naast reclame, allerlei tips en weetjes op
het terrein van gezondheid, huis en tuin, mode en beauty en
nog meer. We zagen als onderwerp onder meer: 'Lege eierdozen
over? Dit kun je er allemaal mee', maar ook '6 simpele dingen
die je kunt doen om je fitter te voelen.' Kortom, een scala aan
onderwerpen, waar vast iets interessants bij zit.
https://www.seniorennet.be/Pages/Vrije_tijd/spelletjes.php
Dankzij de tientallen spelletjes die je hieronder vindt, kan je jezelf vele uren bezig houden en zal dit je plaats worden voor veel
ontspanning. Neen, het zijn geen spelletjes waar je tientallen
mensen moet neerschieten of met een auto mensen moet omver
rijden. Het zijn wel kleine, maar zeer leuke spelletjes om je
urenlang te amuseren!
https://www.daguitje.nl/65-uitje
Wil je een dagje uit en wil naar een uitje dat goed toegankelijk
is? Deze site geeft je allerlei ideeën.
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VERANDER

DE ZOEKBALK IN EEN DEGELIJK ZOEKPICTO-

GRAM

Steeds meer mensen zien een breed zoekvak op de
Taakbalk, in plaats van een icoon van een vergrootglas. Dat komt door een update van Windows 10.
Maar een simpele knop opent de functie 'Zoeken in Windows'
ook gewoon. Hebt u dat liever? Vervang de zoekbalk dan door
het pictogram van een vergrootglas:
 Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op de Taakbalk.
 Klik op Zoeken > Zoekpictogram weergeven.

BESCHRIJVING TONEN VAN KNOPPEN OP DE TAAKBALK
Geopende programma's zijn op de Taakbalk in Windows 10 te zien als knoppen met een logo. Meerdere geopende vensters worden samen achter één
knop verstopt. Wijzig de instellingen van de Taakbalk zodat vensters van elkaar worden gescheiden
en er tekst op de knoppen komt te staan.
 Klik met de rechtermuisknop op een lege plek in de Taakbalk. Dat is een plek waar geen pictogrammen staan.
 Klik op Taakbalkinstellingen.
 Klik op het keuzemenu onder 'Taakbalkknoppen combineren'.
 Klik op Wanneer taakbalk vol is.
Op de Taakbalk krijgt elk venster nu in principe een eigen knop
met de naam van het actieve programma of document uitgeschreven. Alleen als er heel veel vensters openstaan, worden de
vensters van één programma gecombineerd.
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT
4 het leven
Activiteitencie
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Consulent Thuisadministratie
Computeren
Fietsen
Fotografie
Glas in lood
Gymnastiek
Haak- / breigroep
en naaiklusjes
Helvoirt Uit: vervoer
Hobby-handwerk
Kaarten
Kienen
Klusjesdienst
Line-dance
Luisteren naar
Klassieke Muziek
Reizen
Schilderen
Toneelspelen
Wandelen
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Crista Schuurmans
Lucie van de Pas
Jeanne van Bergen
Jan van Zon
Nico Hes
Maartje Mathijssen
overzicht55plus
@gmail.com
Edward de Vries
Mien van Asten
Edward de Vries
Kees van Haaren
Annie Timmermans

64
60
64
64
06

33 91
79 21
24 63
14 00
54343249

64
64
64
06
21

37 94
18 04
37 94
12325783
89 47

Bep van Bohemen
Josée van Dongen
of Jan Tielemans
Cor de Jong
Sjaantje Traa
en Annie Pollaerts
Anny van de Ven
Arianne van Oerle
Marinus van Iersel

64
06
06
64
64
64
64
64
64

14 15
23646657
27086113
18 44
23 89
17 73
26 06
11 09
27 72

Kees van Rijt
Lucie van de Pas
Henk van Paassen
Dini van Haaren
Jan Tielemans

60
60
64
21
06

75 32
79 21
40 54
10 11
27086113

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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Vereniging 55+ Helvoirt

Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
Telefoon: 0411- 202010

