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VOORWOORD 
 

Deze maand, februari, is het Carnaval 

(vanaf 22 februari) en dan is het ook voor-

jaarsvakantie. Voor diegenen met kleinkin-

deren zijn dat dagen om rekening mee te 

houden. Het is dit jaar ook schrikkeljaar, 

dus we hebben een dag extra. Misschien is het een idee om op 

die dag iets speciaals te doen, iets ongewoons waar je later met 

plezier aan terugdenkt.      

 

We weten het allemaal: regeren is vooruit zien. Dat motto geldt 

ook voor onze vereniging, ook al zou je daar misschien niet met-

een aan denken bij een vereniging van nogal wat gepensioneer-

den. Zo is het belangrijk dat we er alles aan doen om als V55+ 

in de toekomst nog steeds goed te functioneren en als het even 

kan nog beter dan nu al het geval is. Een absolute voorwaarde 

daarbij is dat we zorgen dat de financiën van de vereniging niet 

alleen nu maar ook in de toekomst op orde zijn. Veel leden heb-

ben al gemerkt dat we er niet aan ontkomen om na een paar 

overgangsjaren na het vertrek uit 'd'n hof', een beperkte bij-

drage te vragen om aan activiteiten deel te nemen. Gelukkig is 

daar alle begrip voor. In de Algemene Ledenvergadering van 19 

maart zullen we hier nog op terugkomen. Noteert u die datum 

alvast, naast de vergadering hebben we ook nog een interes-

sante verrassing voor u.  

 

Verder zijn we erg benieuwd naar de belangstelling voor onze 

nieuwe activiteiten zoals de Lezingencyclus en het Filmpro-

gramma in de komende maanden. De burgemeester van Vught 

was in november de eerste spreker, in januari sprak ons medelid 

Mariet Bogaerts en er wordt al gewerkt aan een interessante 

spreker voor maart. Ook de Filmclub is van start gegaan. Op 6 

februari wordt 'De Dirigent' vertoond, alom geprezen als een ju-

weeltje. We hopen op een royale opkomst. 

 

Veel leesplezier. 
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

FEBRUARI 2020 
 

HelvoirThuis 

Kloosterstraat 30  

5268 AC Helvoirt  
 0411-202010 

 

 

 

 

De vrijdagen 07-14-en 28 februari 

Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.   

 

Dinsdag 11 februari  

Kaarten aanvang 19.30u. 

 

Dinsdag 18 februari 

 Gezamenlijke lunch in 'Lunchroom Oom Dagobert' in 

Helvoirt aanvang 12.00u. 

 Thema-avond 'Dementie en ergotherapie' 

vanaf 19.00u. 

 

Woensdag 19 februari 

Inloop computeren (LastPass gelukt?-DigiD- 

Mijn overheid-CCleaner) van 09.30u.-11.30u. 

 

Donderdag 27 februari 

Wandelen om 10.00u. 

 

 

Donderdag 05 maart 

 

Film 'Les Femmes du 6e étage' aanvang 20.00u. 
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                       WEET JE DAT… 
 

 De samenstelling van deze editie van 't hofblad een nieuw 

record kent? 

 We daarmee meteen maar met de deur in huis vallen? 

 Het record 'meeste kopij ooit voor een uitgave' is? 

 We met alle kopij minstens twee edities hadden kunnen vul-

len? 

 Er gekozen is om het toch bij deze ene te houden? 

 Je onder het kopje Nieuws en 'extra artikelen' enkele we-

tenswaardigheden zelf kunt downloaden? 

 We wel heel wat vaste rubrieken voor één keer hebben laten 

vervallen? 

 Je de info uit deze rubrieken ook kunt vinden bij de vorige 

editie op de website www.55plushelvoirt.nl ? 

 Daar trouwens ook alle edities van het afgelopen jaar nog 

terug te lezen zijn? 

 Het ook nog steeds mogelijk is om 't hofblad elke maand in 

plaats van gedrukt digitaal te ontvangen? 

 Je alleen maar een mailtje met dit verzoek hoeft te sturen 

naar info@55plushelvoirt.nl ? 

 Je op die manier tevens milieubewust bezig bent? 

 Carnaval er de oorzaak van is dat 'Klassiek met Kees' in 

februari vervalt? 

 Je wel welkom bent bij iets andere muziek tijdens het 'Ouwe 

Keien Bal'? 

 De Algemene Leden Vergadering weer aanstaande is? 

 Je donderdag 19 maart daartoe beslist ook in je agenda 

moet zetten? 

 We, tot slot, hopen ook komende maand weer heel veel ko-

pij te mogen ontvangen? 

 

 

 

http://www.55plushelvoirt.nl/
mailto:info@55plushelvoirt.nl
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THEMA-AVOND DEMENTIE EN ERGOTHERAPIE 
 

"Mijn moeder vouwt de was niet meer op en ik merk dat ik de 

neiging heb het over te nemen. Hier heb ik samen met de ergo-

therapeute het volgende op gevonden: Als ik bij mijn moeder 

langs ga, zet ik de wasmand klaar en vraag ik haar de handdoe-

ken op te vouwen, terwijl ik een boodschap ga doen en iets lek-

kers ga halen voor bij de koffie. Als ik terugkom is de was ge-

deeltelijk opgevouwen, we maken het samen af en zo wordt de 

activiteit in goede sfeer afgesloten met een kop koffie.  

Ik merk dat het voor mijn moeder belangrijk is en een stimulans 

om dit te blijven doen." 

 

Op dinsdagavond 18 februari organiseert de 

werkgroep Dementie Vriendelijke Ge-

meente in het HelvoirThuis een avond 

waarin ergotherapie centraal staat. Nina 

Hagoort werkzaam bij 073ergotherapie én 

lid van de werkgroep zal tijdens deze bij-

eenkomst ingaan op wat de ergotherapeut 

te bieden heeft: Lukt het nog om uw bete-

kenisvolle activiteiten uit te voeren? Komt u 

als mantelzorger nog aan uw eigen activi-

teiten toe?  Hoe kunt u omgaan met geheu-

genproblemen en wat als het aankleden niet meer lukt?  

 

Koken, de was opvouwen, een kopje koffie zetten of aankleden. 

Allemaal dagelijkse handelingen die meestal heel vanzelfspre-

kend zijn. Wanneer iemand gaat dementeren zijn deze dage-

lijkse handelingen niet altijd meer vanzelfsprekend. Rollen en 

routines kunnen veranderen. Taken uit handen nemen is niet 

altijd de oplossing. 

 

Ergotherapie richt zich op mensen die deze alledaagse hande-

lingen steeds minder goed uitvoeren. 
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De ergotherapeut observeert en analyseert waarom deze han-

delingen niet meer lukken. Het kan zijn dat dit te complex wordt, 

dat men de spullen niet meer kan vinden of niet meer weet hoe 

voorwerpen gebruikt moeten worden. Binnen de ergotherapie 

worden deze handelingen getraind zodat ze tóch hun zelfstan-

digheid behouden. Soms door een taak aan te passen, bijvoor-

beeld door middel van stappenplannen of de omgeving aan te 

passen zodat er meer veiligheid of overzicht is. 

 

Nina geeft tijdens deze informatiebijeenkomst uitleg wat ergo-

therapie kan betekenen voor mensen met dementie én hun 

naasten. Wat kun je zelf doen om zo lang mogelijk veilig thuis 

te blijven wonen? U krijgt deze avond praktische tips waar u zelf 

mee aan de slag kunt gaan. Tevens zullen op deze avond ook 

verhalen van mantelzorgers aan bod komen en hun ervaring 

met de ergotherapie. 

Ergotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. 

 

U bent welkom in het HelvoirThuis inloop 19.00 uur, aanvang 

19.30 uur. 

 

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) Haaren be-

staat uit vrijwilligers en zorgprofessionals uit de vier kernen van 

de gemeente en wordt ondersteund door de gemeente. Meer 
informatie bij Ineke Matheeuwsen ( 06-83692717) of via 

dvghaaren@gmail.com.   
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TONEELCLUB STOPT ER MEE 
 

Onze senioren toneelclub 'Hier Zemme' stopt er mee. Noodge-

dwongen, want er gaan enkele leden stoppen en er zijn geen 

nieuwe leden die zich hebben aangemeld. Het leek er even op 

dat we dit jaar enkele (zelfs mannelijke) nieuwe leden zouden 

kunnen verwelkomen, maar door verschillende omstandigheden 

zijn die gestopt of gaan stoppen. Het lijkt erop dat toneelspelen 

geen hobby meer is waar mensen mee bezig willen zijn. 

 

Na vele, vele jaren, waarbij bijna elk jaar wel een productie op 

de planken werd gezet, komt er een einde aan een lange periode 

toneelspelen. Enkele tientallen jaren geleden waren het vooral 

boerenkluchten die gespeeld werden, maar de laatste jaren wer-

den het steeds meer spraakmakende voorstellingen met eigen-

tijdse problemen die op komische wijze werden uitgespeeld. En-

kele voorbeelden hiervan zijn: Wat moet ik met die ouwe vlam; 

Maar ik wil zelf naar het zorgcentrum; Praktijk aan huis; Wat 

doe ik met die prijs; Kerstpakket oh kerstpakket; Crisis met 

kerst; Lief en leed in het rusthuis; Familie Bruinsma in de bocht: 

groeten uit de Veluwe en dit jaar Wat een gedoe met Kerst. 

 

Vele leden hebben als toneelspeler / ster een bijdrage geleverd. 

Zonder mensen te kort te doen en in een willekeurige volgorde 

waren dat de laatste jaren o.a. Nel Traa, Harrie van Hattum, Piet 

van den Bijgaard; Nico Hes; Jos de Kroon; Riek van Rooy; Jo 

Sterke, Cor Assink; Jan ter Voort; Belinda Boerenboom en nog 

vele anderen. En dit jaar Dini van Haaren, Coby Backx, Annie 

Geurtz, Riek Pijnenburg, Theo van Hattum en Ted van Drunen 

met Annelies van de Graaf als souffleuse. 

 

Zo komt er aan alles een einde, jammer, maar de toneelclub, 

kan terugzien op een fijne en succesvolle periode die zowel voor 

de spelers als voor de vele toeschouwers in al die jaren tot on-

vergetelijke momenten hebben gezorgd. 

 

Frans van Lith. 
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"IK DOE AAN CABARET" 
Nou dat kan als je mee gaat doen 

met het op te richten cabaret OJEE. 

 

Cabaret is een populaire vorm van amusement, die meestal be-

staat uit de combinatie van verhalen vertellen, grappen maken, 

theater, dans, zang en / of poëzie. 

Bij cabaret gaat het altijd om veel humor, maar er zit vaak wel 

een serieuze ondertoon, rode draad of zelfs maatschappijkriti-

sche boodschap in. Om echt effectief te zijn moet een cabaretier 

of cabaretière nauw contact met het publiek hebben. In caba-

retvoorstellingen richten de artiesten zich vaak rechtstreeks tot 

het publiek of betrekken zij zelfs het publiek in hun voorstelling 

of grappen.  

 

Lijkt je het leuk om met een groep te werken aan een voorstel-

ling en deze ook af en toe voor publiek te spelen geef je dan op. 

Wie zoeken we: 

Enthousiaste senioren (m/v) die kunnen zingen / die theater 

kunnen spelen / die verhalen kunnen vertellen (conferences) / 

muzikanten (bv piano / gitaar / drums/ sax etc.)/ licht en ge-

luidsman of -vrouw / kostuum en decor makers / pr en publici-

teit medewerker(s) kortom mensen die samen met elkaar een 

fantastische cabaretvoorstelling gaan maken en presenteren.  

 

In de aanloop naar het maken van een voorstelling zijn er eerst 

een aantal workshops waarin je je eigen vaardigheden die nodig 

zijn voor het optreden, verder kunt ontwikkelen. De repetitiebij-

eenkomsten zullen plaatsvinden in het HelvoirThuis. Dat zal 

veelal overdag zijn. Welke dag van de week is nog niet duidelijk 

en kan in overleg met elkaar afgesproken worden. Als je meer 

informatie wil  of dit alles je aanspreekt geef je dan op bij: Frans 

van Lith, email: fransvanlith@xs4all.nl  : 0411-642635. 

 

 

 

 

mailto:fransvanlith@xs4all.nl
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GEZELLIG SAMEN LUNCHEN IN EIGEN DORP 
 

Het lijkt net of je lunch beter smaakt als je samen met anderen 

in een gezellige sfeer aan het eten bent. Deze maand gaan we 

dat doen bij  'Lunchroom Oom Dagobert' in Helvoirt aan het van 

Vincent van Goghplein.  

Kom ook eens  een keer mee lunchen, dinsdag 18 februari vanaf 

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

kontakten en deze keer in een ambiance in eigen dorp. De kos-

ten zijn voor eigen rekening. We willen in verband met afspra-

ken graag van te voren weten hoeveel deelnemers er komen.  

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

bruari het onderstaande, ingevulde strookje, in te leveren in de 

brievenbus van V55+ in de Huiskamer van het HelvoirThuis.  

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 op dinsdag 17 maart bij 'Lots' 

ook weer in Helvoirt. 

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

 

Ja ik kom gezellig samen lunchen op dinsdag 18 februari bij 

'Lunchroom  Oom Dagobert' te Helvoirt. 

 

Naam:______________________________________ 

 

 
Ik wil graag opgehaald worden. :________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

OUWE-KEIEN-BAL ZATERDAG 22 FEBRUARI BIJ 'DE KEI-

ZER' IN KEIESPELLERSDURP 
 

Beste keie-spellers en keie-spellerinnen van ietsje boven de 55… 

oftewel beste ouwe-keien! 

Hartelijk welkom op het ouwe-keien-bal. 

 

We gaan er weer een ouderwets gezellige verwenmiddag van 

maken! Net als vorige jaren, ontvangen mijn enthousiaste as-

sistentes u bij 'de Keizer'. 

Dankzij Rick en zijn personeel kunt u in de gezellige feestzaal 

een mooi plekske uitzoeken. Wij komen langs en zorgen voor 

koffie, thee en iets lekkers. Er is tijd genoeg om met alle ouwe-

keien bij te kletsen of samen een dansje te wagen. Ondertussen 

krijgt u een pilske, wijntje of glaasje fris. 

 

Ria en DJ Peter zijn ook weer van de partij en zorgen ervoor dat 

de ouwe carnavals krakers niet worden vergeten! Dus dans en 

zing gezellig mee! 

 

Prins Hendrik dun 2e, zijn adjudant en de raad 

van 11 zijn erbij!  

Vergeet de muzikale klanken van 'de Keikes' 

niet en we hopen een aantal Ouwe keien Prinsen 

te mogen begroeten op deze ouwerwetse gezel-

lig middag! 

 

Dus….. pak je partner, vriend, vriendin, buurman of buurvrouw, 

sportmaatje, collega of wie dan ook bij de arm en kom naar deze 

geweldige GRATIS middag! 

Wie weet ga je ook nog met een prijsje naar huis! 

 

Geen reden om niet te komen lijkt ons, dus tot dan. 

Fijn als u erbij bent, aan jullie hebben we tenslotte het bestaan 

te danken van ons eigen keiespellersdurp! 
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Wanneer?    zaterdag 22 februari 

Waar?          De Keizer 

Zaal open:   14.15 uur 

Aanvang:     14.30 uur 

 

Wij hopen jullie allemaal te zien, zodat we samen een gezellige 

middag hebben!! 

 

Mariska Wolfs, Noor Coppens,  

Jolanda Boom, Christel van den Boer  

en Mireille Melman.  

 

 

 

 

 

 

 

VRAAG NAAR BREIWOL  
 
Namens de zeer actieve groep dames, die elke donderdagoch-

tend vol ijver en met veel plezier zitten te breien en te haken in 

de Huiskamer van het HelvoirThuis vraag ik u het volgende: 

Wie heeft er nog breiwol liggen, die men niet meer gebruikt? 

Wilt u die afstaan? 

Zij zijn er erg blij mee. 

Ze breien voor mensen in Roemenië: sjaals, truien, mutsen, 

sokken enz. 

Wilt u de wol kwijt, neem dan contact op met Bep van Bohemen, 
 64 1415. 

 

Namens de dames heel hartelijk dank. 
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NIEUWS VAN HET ALZHEIMER CAFÉ 

 REGIO ’T GROENE WOUD 
 

Op maandag 17 februari 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: 

 

De werking van het geheugen en dementie 

 

Gastspreker: Mw. Drs. W. van Lieshout, psycholoog bij Van 

Neynsel. 

Toelichting: 

Een van de belangrijkste symptomen van dementie is de ver-

geetachtigheid. Vaak van kleine alledaagse zaken. In de loop 

van de dementie worden deze geheugenproblemen ernstiger en 

wordt de patiënt uiteindelijk steeds meer in het functioneren ge-

raakt. Hoe komt het dat onthouden steeds moeilijker wordt. Hoe 

komt het dat patiënten zich bepaalde informatie, met name van 

vroeger, nog wel herinneren, terwijl ze die van kort geleden 

meteen weer vergeten? Ook dat ze soms niet meer weten hoe 

ze bepaalde handelingen moeten uitvoeren, zoals afwassen of 

aankleden? 

 

Gespreksleiders zijn: 
Bianca Peters, Gz-psycholoog,  073-5443300 en 

Monique Wolters, Sociaal werker  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 
shertogenboschbommelerwaard@alzheimer-nederland.nl 
 

 

mailto:shertogenboschbommelerwaard@alzheimer-nederland.nl
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CARNAVAL IN KEIESPELLERSDURP VAN TOEN TOT NU 
 

Beste keiespellers, 

Er is een idee ontstaan om een historisch boekwerk te maken 

over de Helvoirtse Carnaval van het ontstaan tot en met het 

heden. Er is natuurlijk al heel veel bekend, maar er zit ook veel 

bij mensen in het geheugen. Wij willen al deze info, statistieken, 

anekdotes, verhalen enz. proberen te verzamelen en bij elkaar 

te brengen. Om dit mogelijk te maken hebben we natuurlijk de 

hulp nodig van iedereen in Helvoirt die iets van Carnaval weet….  

 

We zijn dus op zoek naar verhalen van de oprichters, wagen-

bouwers van toen en nu, carnavalsverenigingen / buurtschap-

pen van toen en nu, tonpraters, de cafés van het verleden  en 

heden. Kortom alles wat met carnaval in Helvoirt te maken 

heeft. 

 

Heb je informatie, ideeën of vragen, wij komen graag met u in 

contact. De komende tijd zullen wij hieraan meer bekendheid 

gaan geven. Waarbij we hopen dat het echt gaat leven onder de 

Helvoirtse inwoners en hun carnavalsvierders. Zodat er een 

mooie boekwerk kan gaan ontstaan over ons Keiespellersdurp.  

Kortom u hoort van ons…… 

 
Theo Hooft ( 06-53242849),  

Mariska Wolfs ( 06-23898469) en  

Edwin Pijnenburg ( 06-29331014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASISCURSUS FOTOGRAFIE 
 

Docente:   Vivian Bax                                                

Duur:            5 x 2½ uur  

Tijdstip:  dinsdag van 19.00-21.30 uur 

Cursusprijs:  € 62,50 

Start:   3 maart 2020 

Locatie: HelvoirThuis, Kloosterstraat 30 in  Hel-

voirt 

Deelnemers: 7 - 10 

 

BLOEMEN & PLANTEN 

TEKENEN NET ALS VAN GOGH 
 

Docente:  Irma van Osch                                                 

Duur:                 4 x 2½ uur  

Tijdstip:             donderdag van 19.00-21.30 uur 

Cursusprijs:       € 52,50 

Start:                  19 maart 2020 

Locatie:              HelvoirThuis, Kloosterstraat 30  

 in Helvoirt 

Deelnemers:     7 - 10  

 
Voor meer informatie ABZ:  073 657 20 00 of 

www.abzvught.nl of www.helvoirthuis.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.abzvught.nl/
http://www.helvoirthuis.nl/
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HOE STEUNEN WE DE KOOLMEZEN IN HUN STRIJD TEGEN 

DE PROCESSIERUPS? 
 

De gemeente Haaren heeft een fantasti-

sche actie gehouden door gratis vogelhuis-

jes weg te geven: wel meer dan 500 stuks. 

 

Zodra die allemaal zijn opgehangen, dan 

heeft de koolmees voldoende nestgele-

genheid om de processierupsen op de ei-

ken weg te vangen. Maar wat gaat de koolmees eten buiten die 

twee maanden om, als de rupsen op zijn?  

 

Waar vinden die prachtige jonge mezen, wel 5 tot 10 stuks per 

legsel, de insecten, zaden en noten als die processierups op is? 

De bermen zijn sterk 'vergrast' door de stikstof en hebben geen 

zaaddragende bloemen meer. 's Winters zijn de bermen en slo-

ten perfect gemaaid: maar er is niks te eten. Véél te netjes voor 

insecten om zich te kunnen verschuilen. Blad als schuilgelegen-

heid is weggeblazen door die verschrikkelijke bladblazers. Dus 

hoe gaan we die koolmezen met zijn allen helpen die andere 10 

maanden? Toch maar iets minder 'netjes' worden buiten? 

 

Met groene groet, 

Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten 
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FILM 'LES FEMMES DU 6E ÉTAGE' IN HELVOIRTHUIS 

 
De Filmclub van Vereniging 55+ Helvoirt vertoont, als vervolg 

op de in februari gestarte cyclus, op donderdag 5 maart 'Les 

Femmes du 6e étage'. Deze komische Franse film uit 2010 is 

geregisseerd door Philippe Le Guay en vertelt het verhaal van 

de wat saaie zakenman Jean-Louis Joubert en zijn vrouw, die 

geconfronteerd worden met het plotselinge vertrek van hun 

dienstmeisje. Zij nemen ter vervanging de levendige, jonge 

Spaanse Maria aan. Maria laat Jean-Louis kennismaken met de 

zesde verdieping van zijn Parijse appartementsgebouw, waar zij 

met andere Spaanse werksters woont. Zij leert hem weer plezier 

in zijn leven te hebben, tot ongenoegen van zijn vrouw. Een 

bijzonderheid is overigens dat het echtpaar in de film in het 

echte leven ook een echtpaar is. 

De film wordt beschreven als vrolijk, romantisch, warm, grap-

pig; een film in de beste Franse stijl.  

 

De filmvoorstelling is weer voor iedereen toegankelijk en wordt 

vertoond op donderdag 5 maart in de Huiskamer van Hel-

voirThuis. Aanvang 20.00 uur. De zaal en de bar zijn open om 

19.30 uur. De bar blijft na de voorstelling nog even open. Leden 

van Vereniging 55+ betalen € 5,-, niet leden € 6,-We verzoeken 

met gepast geld te betalen. Pinnen is helaas niet mogelijk. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

GAAT U MEE OP REIS?  
 

Gaat u mee op een muzikale reis die door heel Europa gaat?  Zo 

gaat u kennismaken met muziek uit Bulgarije, IJsland, Grieken-

land, Spanje, Italië, Armenië, de voormalige republiek van Joe-

goslavië maar natuurlijk wordt Nederland ook aangedaan.  

De Noten op de Noen muziekreis start zondag 16 februari om 

12.15 uur in de Oude Kerk van Helvoirt. Toegang is gratis, al 

stellen we een vrijwillige bijdrage op prijs.  

 

De muziekreis wordt verzorgd door het internationale trio Tour-

lou. Zij brengen folkmuziek uit heel Europa met een gevarieerd 

instrumentarium: twee violen, twee mandolines, een cello en 

een viola d’amore. Dit laatste instrument lijkt op een viool maar 

de tonen klinken langer.    

 

Het trio bestaat uit David Alameda Márquez uit Spanje, hij speelt 

viool en hij heeft twee passies: natuur en muziek. Anna Vala 

Olafdóttir uit Ijsland speelt cello en zingt. Als hobby heeft ze 

veganistisch koken en breien. Mayumi Malotaux uit Nederland 

speelt viool en mandoline en heeft interesse in Volksverhalen en 

volksmuziek vooral uit Zuid Oost Europese landen en uit Scan-

dinavische landen.  
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NEST 
 

Een klein geluk was uit zijn nest gevallen 

het piepte nog, het paste in één hand 

ik gaf het brood en water, mondjesmaat 

 

en allen wisten beter wat ik moest 

alleen iets geven als het erom vroeg 

en elke morgen even ermee praten 

 

het scharrelde wat op een oude krant 

water genoeg, en brood – voor zoiets kleins 

leek het van dichtbij veel te groot. 

 

 

 

Joke van Leeuwen. 

Uit de bundel: "Het moet nog ergens liggen". 

 

 
Joke van Leeuwen schrijft romans, poëzie en kinderboeken,  
ze tekent en treedt op. Haar werk is veelvuldig vertaald en  
bekroond. Ze werd geboren in Den Haag (1952), verhuisde  
op haar dertiende met het ouderlijk gezin naar Brussel, en  
woonde onder meer in Amsterdam en Maastricht. 

Meer weten? Kijk op Wikipedea 
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DE BELEVINGSTUIN IS KLAAR, NU HET ON-

DERHOUD NOG… EN EEN PAAR FIJNE ZIT-

PLAATSEN 
 

De Belevingstuin. Misschien ben je er inmiddels al een keer 

doorheen gewandeld en anders moet je het zeker doen. Hij is 

klaar. Vanaf eind augustus is er hard gewerkt door de mannen 

van Busser Tuinprojecten en een flinke groep vrijwilligers. De 

een meer dan de ander, maar met precies de juiste mensen op 

de juiste plaats. Ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten. Geluk-

kig liet het weer het toe om elke zaterdag te werken. Iedereen 

die heeft meegewerkt kijkt er met plezier op terug. En met te-

vredenheid. Naar het idee van twee samenwerkende tuinont-

werpers Marleen van Tilburg en Dorien Leijdens is er iets moois 

gecreëerd. Financieel is de aanleg mogelijk geworden door me-

dewerking van het Prins Bernard Cultuurfonds, VSB Fonds, Leye 

Fonds, Vrienden van ’t Heem, Beweegroute Helvoirt, Boeken- en 

platenmarkt Helvoirt en de gemeente Haaren.  

Gubbels Bedrijven leverde een materiele schenking voor de on-

dergrond van de kruiden/rotstuin. 

 

Zijn er nog wensen? 

Ja, die zijn er maar het geld is op. Zo zou het fijn zijn als er iets 

komt waar de bezoekers lekker gezellig kunnen buurten en bij 

mooi weer een kaartje leggen of een spelletje doen. Wie weet 

dat iemand dit leest en zegt: "Ik zorg daarvoor". Het kan iemand 

zijn die het bekostigt, maar voor hetzelfde geld staat er een be-

drijf of persoon op die zegt: "Oh, dat maak ik wel even". Op de 

foto zie je wat zo ongeveer de bedoeling is. En dat dan in twee-

voud.  
Bel of app dan Edward de Vries ( 06 16393276) of Christ van 

Iersel ( 06 10826054) die vertellen je erg graag meer over. 
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En dan het onderhoud 

De afspraak is dat het onderhoud door vrijwilligers wordt ge-

daan. De Belevingstuin vraagt vooral aandacht in de zomertijd. 

Elke twee weken komt er een groep van 5-6 personen op maan-

dagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur bij elkaar. Iedere mede-

werker komt zo 1x per maand aan de beurt. Het is geen zwaar, 

maar wel gezellig werk. In de pauze nuttigt iedereen zijn mee-

gebrachte pauzedrankje en buurten we lekker even bij in dit 

mooie gebiedje midden in het dorp. Om de groepen op sterkte 

te krijgen zijn we nog op zoek naar ongeveer 5 personen. Heb 

je zin of wil je nog wat weten neem dan even contact op met 
Christ van Iersel. Kan per telefoon of app:  06 10826054  

of via email: christvaniersel@gmail.com 

 

 

Het is een wens om in de Belevingstuin twee van dit soort zit-

gelegenheden aan te bieden. 

 

 

 

 

 

mailto:christvaniersel@gmail.com
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BESPIEGELINGEN 
 

 In museum Slager is t/m 19 april 

een overzicht van het werk van Jel-

mer Wijma te zien.  

Jelmer noemt zijn werk 'Kunst van 

de Straat'. "Door het zoeken naar 

onderwerpen in mijn onmiddellijke 

omgeving vind ik de zaken die wij 

dagelijks tegenkomen en waar onze 

ogen vaak achteloos aan voorbijgaan. In die gewone voorwer-

pen zit altijd een kunstwerkje verborgen! Je moet er alleen je 

ogen voor openen. Wanneer ik goed ga kijken, vallen veel de-

tails op en zie ik hoe complex en boeiend de wereld om ons heen 

kan zijn! Wanneer ik dat schilder, ontstaat 'Kunst van de 

straat'". 

 

De expositie 'Bespiegelingen' gaat over het resultaat van de 

laatste 10 jaar schilderen, alsmede aandacht voor het vroege 

tekenwerk. Een van de schilderijen is 'Artisjokken', waarvan het 

maakproces in een film in het museum te zien zal zijn.  

Jelmer, die sinds 2010 in Vught woont, zal voor een Meet & 

Greet aanwezig zijn op de zondagen 16 februari, 15 maart en 

19 april. 

 

Museum Slager kent in de Choorstraat 8 te 's-Hertogenbosch 

openingstijden van dinsdag t/m vrijdag van 11.00 – 17.00 uur 

en in het weekend van 13.00 – 17.00 uur met uitzondering van 

carnaval en Pasen.  

 

Nadere info staat op www.atelierjelmerwijma.nl  

 

 

 

 

 

 

http://www.atelierjelmerwijma.nl/
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LIEVE ENGELEN,  
 

Dankbaar en vele gasten aan tafel in 2019 

De kerstboom is het huis weer uit, de versiering opgeborgen en 

wat blijft zijn warme herinneringen aan kerst 2019! Wat was het 

geweldig hoe jullie allemaal op eigen wijze mooie en fijne enge-

lentafels gemaakt hebben. Schitterende reacties, gedichten, 

foto’s, verhalen, etc. Het ademt warmte en dankbaarheid. Echt 

fantastisch. Dank daarvoor en als je nog wilt delen: we ontvan-

gen het graag! 

 

De vleugels verder uit in 2020 

En wij kijken ook al weer vooruit. We gaan in gesprek met een 

organisatie om de EngelenTafel landelijk verder vleugels te ge-

ven. De website is inmiddels uitgebreid met een 'doneer-knop’, 

zodat men financiële bijdragen makkelijk kan overmaken aan 

ons. We plannen momenten om ervaringen te delen. We hebben 

bijeenkomsten om gasten contact te laten houden met el-

kaar.  We verzamelen ideeën en feedback voor het verder ver-

spreiden van het gedachtegoed en inspireren van anderen. Heb 

je tips, ideeën, etc etc; laat het ons weten graag.  

 

Jouw EngelenTafel in 2020 

En bovenal: doe je dit jaar weer mee en stel je huis en hart weer 

open om samen kerst te vieren? Dat zouden we super vinden. 

Geef het nu al door: dan houden we jullie op de hoogte! Aan-

melden kan via de volgende link: https://www.engelenta-

fel.nl/contact/ 

 

Graag tot snel ergens aan en om een EngelenTafel in 2020. 

Met een harte groet van   
Jeannette Saatrube Vernooij,  06-55331113 

 

 

 

 

 

https://www.engelentafel.nl/contact/
https://www.engelentafel.nl/contact/
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www.engelentafel.nl 

www.facebook.com/engelentafel 

www.instagram.com/engelentafel 

 

 
 

 

 

BOEKBESPREKING 'VOLLE BLOEI' DOOR 

HETTY KLEINLOOG 
 

Volle bloei is het verhaal van vijf vrouwen 

op leeftijd: Danny, Wanda, Lies, Anneke en 

Greetje. Ze ontmoeten elkaar op de be-

graafplaats, waar ze bloemen leggen op de 

graven van hun overleden echtgenoten. Als 

blijkt dat ieder van hen nog een droom te 

verwezenlijken heeft, nemen ze een be-

sluit: ze zijn weer zo jong als ze zich voelen 

en gaan overdoen wat overgedaan moet 

worden. 

Zo wil Danny, een rasechte Amsterdamse, nog één keer een hit 

schrijven én zingen. En Wanda, diplomatenvrouw, wil bewijzen 

dat ze ook in haar eentje een wereldreis kan maken. Lies, die 

altijd voor haar moeder heeft gezorgd, zou voor het eerst in 

haar leven een grote liefde willen én een orgasme. Anneke is op 

zoek naar haar ter adoptie afgestane zoon. En Greetje wil weten 

of ze de moord op haar man, waarvoor ze twaalf jaar heeft vast-

gezeten, wel echt heeft gepleegd. 

 

 

 

http://www.engelentafel.nl/
http://www.facebook.com/engelentafel
http://www.instagram.com/engelentafel
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De schrijfster Hetty Kleinloog 

Hendrika (Hetty) Kleinloog (Amsterdam, 24 juni 1958) is toneel-

schrijver, scenarioschrijver, tekstdichter, librettist, romanschrij-

ver, dramadocent, docent creatief schrijven en toneelregisseur.  

Van 1984 tot 1988 studeerde zij aan de Theaterschool Amster-

dam, de parttime opleiding Docent Drama. Als afstudeerproject 

richtte zij Theatergroep Mevrouw Jansen op. Bij deze theater-

groep was zij tot de opheffing in 2009 creatief leider, auteur, 

regisseur en tekstdichter. Voor diverse andere theatergroepen 

heeft zij toneelstukken geschreven, onder andere voor Theater-

groep Troost Gouden Kooistra (2012), over het leven van hore-

camagnaat Sjoerd Kooistra.  

Vanaf 2000 schrijft Hetty televisiedrama. Zij werkte als dialoog-

schrijver, storyliner en eindredacteur mee aan tv-series . 

Vanaf 1992 geeft Hetty les, onder andere als docent Drama en 

Creatief schrijven aan het ROC van Amsterdam, de opleiding 

Theater.  

 

Boeken geschreven door Hetty Kleinloog 

 2008 Alle tijd is meegenomen   

 2014 Vuurwerk 

 2018 Volle bloei 

 2018 Een goede kerst 

 2019 Volle kracht 

 

 

 

 

 

 

 

Wijsheid luistert alvorens te spreken, denkt alvorens te hande-

len, observeert alvorens zich over te geven en vraagt in geval 

van twijfel. 
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GEDICHT BIJ HET OPHEFFEN VAN DE TONEELCLUB HIER 

ZEMME PER 1 FEBRUARI 2020. 
 

Er staat een stukje in 't hofblad van januari 2015 met als titel 

'Toneel'. 

Het begint met "Wat is dat toch met het toneel?" en dit stukje 

vertelt veel. 

De toneelclub 'Hier Zemme' stopt met het opvoeren van een 

toneelstuk 

want met zo weinig leden is dit in zijn totaliteit een erg grote 

druk. 

Leeftijd, verhuizing, geen nieuwe leden en andere zaken hebben 

ertoe geleid  

dat we met ons toneelclub 'Hier Zemme' stoppen tot onze grote 

spijt. 

De  laatste 5 jaren hebben we met zijn allen vaak aan opheffen 

gedacht 

maar nu het een feit is komt het toch nog onverwacht. 

We begonnen dit jaar positief met 2 mannen als nieuw lid 

maar het waren geen blijvers, wij weten hoe het zit. 

Het jaar 2019 was daarom ons laatste jaar 

een kleine impressie van hoe het ging want we zijn nu klaar. 

Het begon altijd met het zoeken van een geschikt toneelstuk  

en dat was bladeren in veel boeken met enkele leden en men 

had het druk. 

De regisseur ging dan het stuk bewerken en maakte het met 

zijn invallen leuk 

en daardoor lagen wij dan af en toe in een deuk. 

Dan het lezen van het toneelstuk tot we wisten hoe de volgorde 

was 

dan het toneelstuk spelen met en zonder boek niemand was dan 

in zijn sas. 

De souffleuse  kwam dan in beeld en moest ons vaak bijstaan 

en in de regel is dat dan ook goed gegaan.  
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Zij zorgde voor de goede gang van zaken 

zoals bel, telefoon, pruiken verzorgen etc. waren enkele van 

haar taken. 

Op het laatst kende iedereen dan zijn tekst en gingen we echt 

spelen 

het hele toneelstuk met attributen en hoefden we ons niet te 

vervelen.  

Het werd dan leren en repeteren 2 x per week vol goede moed 

de kameraadschap die je met elkaar kreeg maakte veel goed. 

De pauze en koffiedrinken belangrijk voor sociale contacten 

met iets lekkers erbij daar zaten we soms echt op te wachten. 

Bij de uitvoering was de regisseur er voor het schminken, 

headsets en geluid 

dat was een hele klus maar hij kwam daar altijd wel uit. 

Als we speelden met decors was dat een heel karwei dat wil je 

niet weten  

er werd getimmerd, gezaagd, behangen, gesausd en gemeten. 

Allemaal, zelfs de aanhang, werkte mee voor een leuk geheel 

en dan naar de locaties toe, er was voor niemand iets teveel.  

Als afsluiting:  

er zijn door de toneelclub Hier Zemme sinds vele jaren toneel-

stukken gebracht  

van allerlei genre soms door hen zelf niet gedacht. 

Altijd met het idee dat het voor iedereen een leuke avond moest  

zijn  

waar men van kon genieten met plezier, lol en veel gijn. 

De spelers kregen het toi- toi-toi-toi gevoel al voor we begonnen 

aan het spel   

en gingen er dan iets leuks van te maken en meestal lukte dat 

wel. 

In het verleden hebben er veel mensen meegewerkt aan het 

toneel 

dank daarvoor allemaal want het was altijd heel veel.  

We noemen geen namen want we zullen er vast vergeten 

maar nogmaals dank voor ieder zijn inbreng dat mag men wel 

weten! 
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Een dank je wel ook aan iedereen die naar ons kwam kijken 

en daardoor z'n belangstelling voor ons lieten blijken. 

Dat werd door de leden van de toneelclub altijd zeer gewaar-

deerd  

dan had je in ieder geval niet voor niets geleerd. 

Het afgelopen jaar met 5 voorstellingen in Helvoirt, Biezenmor-

tel, Boxtel Lennisheuvel en Haaren, 

het was een leuke tijd en we zijn blij dat we de klus hebben 

kunnen klaren. 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan 

en voor de toneelclub 'Hier Zemme' breekt deze tijd nu aan. 

Er is echter ook alweer gebrainstormd over een nieuw idee  

dat zal straks wel in de diverse bladen te lezen zijn, O JEE!!!!!  

Hopelijk slaat deze formule dan aan 

en zullen we met iets nieuws de toekomst in gaan. 

 

Dini van Haaren,  

15 jaar lid van de toneelclub 'Hier Zemme'. 
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PROJECT IN HAAREN, ESCH EN HELVOIRT KAN VRIJWIL-

LIGERS GEBRUIKEN   
Plaats voor nieuwe gasten bij succesvol Dagje Thuis.  

 

De gemeente Haaren kent sinds 2016 'Dagje Thuis'. Het is een 

dagactiviteit die in drie van de vier kernen wordt gehouden: op 

maandagen in Helvoirt, op dinsdagen in Esch en 's woensdags 

in Haaren. Er is plaats voor zowel nieuwe deelnemers als vrij-

willigers. 

 

Door 'Dagje Thuis' kunnen mensen die afhankelijk zijn van man-

telzorg een keer per week een leuke dag doorbrengen met an-

deren. Tegelijkertijd hebben de mantelzorgers dan een dagje 

voor zichzelf.  

De gasten vinden het fijn om zo (weer) onder de mensen te 

komen; ze kijken er naar uit! Zodanig zelfs dat enkele deelne-

mers spontaan elkaar opzochten toen het 'Dagje Thuis' rond de 

kerstdagen even stillag.  

 

Het project kan bestaan dankzij de hulp van enthousiaste vrij-

willigers. Samen met hen en de professionele coördinator bepa-

len de gasten zelf wat ze op hun speciale dag willen doen.   

Denk aan wandelen in het dorp, bewegingsactiviteiten, muziek 

maken, een bezoek van de heemkundekring, ergens koffiedrin-

ken, een uitje naar een museum, een kerstshow of bloemschik-

ken.  

We gebruiken samen een warme maaltijd als lunch, verzorgd 

door Caatjes Catering. Een heel succesvol onderdeel, blijkt: gas-

ten zeggen steeds dat ze zo samen lekkerder en ook beter eten 

dan thuis alleen. 
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Foto: Woensdag 15 

januari deden de 

gasten van Dagje 

thuis in Den Domp 

in Haaren een bal-

lenspel. Dit valt elke 

keer bijzonder in de 

smaak, vooral door 

de 'strijd' om meer 

punten te scoren 

dan de andere gas-

ten. 

                          

 

Gasten 

Nieuwe deelnemers voor het 'Dagje Uit' zijn van harte welkom. 

U kunt uzelf aanmelden, maar ook mantelzorgers, familie of be-

kenden mogen gerust contact opnemen wanneer ze denken dat 

het goed is voor iemand om een dagje de deur uit te zijn of om 

de mantelzorger eens rust te gunnen.  

Voor vragen en/of aanmelden kunt u contact opnemen met 

Ineke Matheeuwsen: inekematheeuwsen@contourdetwern.nl  of 
 06 83692717.  

 

Vrijwilligers 

Om dit mooie project draaiende te houden kunnen we niet zon-

der vrijwilligers. Heb jij interesse om je in te zetten voor een 

'Dagje Thuis'? Neem dan contact op met Ineke (zie boven) of 

met Esther Schellekens: estherschellekens@contourdetwern.nl 
of  06 30042286.  Zij vertellen je graag alles. 

 

 

 

 

 

 

mailto:inekematheeuwsen@contourdetwern.nl
mailto:estherschellekens@contourdetwern.nl
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'THEE VOOR 2…' MET TRIO TRIPLE-X 
 

Op dinsdag 10 maart a.s. kunt u wederom 

genieten van de muzikale klanken voortge-

bracht door het Trio Triple-X. Na het succes 

van vorig jaar hebben we hen opnieuw uit-

genodigd een gezellige, muzikale middag te 

verzorgen.  

Niet alleen genieten van de muziek, maar 

men kan zeker ook een dansje wagen. Dus trek je dansschoenen 

aan en swingen maar! 

 

Nog even, wie is Triple-X: 

Het trio Triple-X maakt al meer dan 13 jaar muziek vooral ge-

richt op 55-plussers. Het bestaat uit een toetsenist / zanger, een 

gitariste / zangeres en een zangeres. Ze zingen 3-stemmig een 

breed repertoire, zowel om op te dansen, mee te zingen en / of 

om naar te luisteren. Het is Nederlandstalig, Engelstalig, Duits-

talig, zelfs een paar Spaanstalige nummers, in allerlei genres 

zoals volksmuziek, country, 'gouwe ouwe', noem maar op. Voor 

ieder wat wils.  

Kom het allemaal meemaken op dinsdag 10 maart in de Huis-

kamer van het HelvoirThuis van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open 

vanaf 13.30 uur. Kosten € 5,- (bij binnenkomst te voldoen) in-

clusief koffie of thee en een drankje in de pauze. Aanmelden is 

niet nodig. Komen wel!  

 

De eerst volgende 'Thee voor twee met…' is op dinsdagmiddag 

9 juni. 
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STERKERE SPIEREN MET THUISFITNESS 
In vervolg op deel één in ons januarinummer zie je hierbij nog 

een viertal oefeningen: 

 

Oefening 5: Bijna zitten en weer gaan staan 

Deze oefening is een fikse training voor de bovenbeenspieren. 

Kom staan voor een stoel, de achterkant van de benen raken 

net de zitting. Til de armen op totdat ze horizontaal zijn, gelijk 

aan de hoogte van de schouders. Dit geeft je meer balans. Buig 

door de knieën en kom naar beneden, alsof je op de stoel wilt 

gaan zitten. Net voordat je billen de zitting van de stoel raken, 

strek je de benen en kom je weer rechtop staan. Let er bij het 

naar beneden gaan op dat je de onderrug niet hol maakt. Dit 

doe je door de navel naar binnen te brengen, je houdt je buik 

iets in. Het is niet erg als de hakken iets van de vloer komen. 

Kijk tijdens de oefening naar een vast punt, bijvoorbeeld een 

stipje op de muur. Door je aandacht te fixeren op één punt ver-

lies je minder snel je evenwicht. Herhaal de oefening vijf keer 

en rust dan uit op de stoel. 

 

Oefening 6: Beenspieren trainen op de trap 

Sta onder aan de trap en pak met een hand de 

trapleuning vast voor balans. Stap met de 

rechtervoet op de eerste trede van de trap. Til 

vervolgens de knie van het linkerbeen een stuk 

op, totdat het bovenbeen horizontaal is. Zet 

dan de linkervoet naast de rechter. Je staat nu 

met twee voeten op de eerste trede van de 

trap. Stap met de rechtervoet terug naar beneden en plaats de 

linkervoet naast de rechter. Je staat nu weer onder aan de trap. 

Herhaal deze oefening vijf keer. Vervolgens doe je de oefening 

beginnend met de linkervoet, ook vijf keer. 
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In het begin moet je de hersenen misschien even flink kraken 

om de coördinatie van de oefening onder de knie te krijgen. Oe-

fen in een langzaam tempo, net zolang tot je deze zonder den-

ken uit kunt voeren. Vervolgens kun je het tempo iets versnel-

len. Zorg wel dat je te allen tijde je evenwicht bewaart. 

 

Oefening 7: De wervelkolom soepel maken 

Door regelmatig om je as te draaien (een beweging die we in 

het dagelijks leven niet zo vaak maken) groeien de wervels van 

de rug minder snel aan elkaar of scheef. Zo blijft je rug soepeler. 

Daar heb je op allerlei momenten profijt van; met een flexibele 

rug pak je gemakkelijker iets op. Doe deze oefening in het mid-

den van de kamer of zittend op een stoel. Zet de voeten een 

stukje uit elkaar. In iedere hand houd je een waterfles. Het ge-

wicht van de waterfles helpt om de rug rechtop te houden. Buig 

de armen, de waterflessen komen ter hoogte van je schouders. 

Houd de waterflesjes bij de schouders en draai de romp zo ver 

mogelijk naar links. Kom terug en draai de romp naar rechts. 

Kom terug naar het midden en herhaal de oefening. 

 

Oefening 8: De voeten en enkels trainen 

De voet bestaat uit tientallen spieren en gewrichten die je hel-

pen stevig te staan en soepel te lopen. Heb je ook nog eens 

sterke enkelspieren, dan heb je minder kans je enkel te ver-

zwikken. Doe de oefening bij voorkeur staand naast een stoel. 

Sta goed rechtop en leg een hand op de rugleuning van de stoel. 

Zet de voeten iets uit elkaar. Til nu langzaam de hakken omhoog 

en duw de tenen in de vloer. Rol je voet af en kom terug. Nu 

gaan we de andere kant op: til de tenen langzaam op en duw 

de hakken stevig in de vloer. Kom terug en plaats de hele voet 

weer op de vloer. Herhaal de oefening vijf tot tien keer. Gaat 

het gemakkelijk, blijf dan een paar tellen op je tenen en hakken 

staan voordat je terug beweegt naar de vloer. Verlies je snel je 

balans, dan kun je deze oefening ook zittend op een stoel doen. 

 

 

Bron(nen):  
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TUINGEDACHTEN 
 

Gezien de inhoud van dit stukje proza en mogelijk volgenden, 

zou je het ook als titel 'nostalgie' mee kunnen geven. 

Mijn jeugd speelde zich af op een traditionele oude boerderij in 

het westen van het land. Voor onze streek was het een middel-

grote boerderij. Misschien voor Brabantse begrippen in die tijd 

een grote, met ruim dertig stuks melkvee. Omdat het bedrijf in 

de vorige generatie in tweeën was gesplitst, was er een grote 

hooiberg bij. De 'barg' noemde wij het. De barg bestond uit vijf 

grote verticale palen, welke een rieten dak omhoog hielden. De 

hoogte van het dak werd aangepast aan de hoeveelheid hooi die 

er onder droog gehouden moest worden. In het voorjaar stond 

het dak op z'n laagst, omdat gedurende de winter het hooi was 

gevoerd aan het vee. De barg bevond zich direct achter de stal. 

Er zaten enkele meters tussen. 

Als in de zomer het hooi naar huis gehaald werd, moest op zeker 

moment het dak van de barg omhoog. Daar was een apparaat 

voor, dat bestond uit een houten constructie, waarop een paal 

omhoog geduwd werd. Wij noemden het apparaat 'het heeft'. 

Rien Poortvliet maakte een schitterend boek (Te hooi en te 

gras), waarin hij voornamelijk door middel van tekeningen het 

boerenleven in beeld brengt. Hij noemt dit apparaat 'bergheeft', 

dus het is een wijder bekend woord. Doordat het dak van de 

barg uit houten onderdelen bestond die met pen en gat verbon-

den waren, kon het wat bewegen en daardoor per paal omhoog 

gebracht worden. In de zomer tijdens de 'hooibouw' werd het 

dak geleidelijk omhoog gebracht en in de winter, tijdens de stal-

tijd werd het omlaag gebracht. 

Later meer over 'het heeft' en de barg als kinderspeelplaats. 

 

Jan van Bohemen.  
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UITNODIGING VOOR BIJEENKOMST 'POSITIEF EN GEZOND 

OUDER WORDEN'  
Deze informatieve middag word u gratis aangeboden door GGD 

Hart van Brabant en KBO Haaren. 

Op woensdag 4 maart in Den Domp te Haaren. 

Inloop 13.30 uur - start 14.00 uur – afsluiten ongeveer om 

15.30 uur. 

 

Gezond ouder worden, dat wil iedereen wel.  

Bij gezondheid denken we vooral aan niet-ziek-zijn, en als we 

wél iets mankeren aan behandeling en beter worden. Maar ge-

zondheid is meer! Je kunt je met een ziekte of beperking toch 

heel gezond voelen. Bij positieve gezondheid ben jij het middel-

punt en niet je ziekte. 

Door gezond te eten en actief te blijven zorg je goed voor je 

lichaam.  

We gaan met elkaar in gesprek over positieve gezondheid én 

het belang van gezonde voeding en bewegen bij het ouder wor-

den. 

Deze middag word gepresenteerd door mevr. Carla Schoot, GGD 

medewerkster, ook zal er een diëtiste en een fysiotherapeut 

aanwezig zijn die ons wat tips kunnen geven. 

We sluiten de bijeenkomst af met een quiz waarbij een paar 

prijsjes te winnen zijn.  

Leuk als je ook komt! 

 

We vragen u wel om even aan te melden voor deze gratis mid-

dag bij:  
Elly van der Heijden:  0411-623562  

of famvd.heijden@home.nl 
Mieke van Boxtel:  0411-622188  

Of jmvanboxtel@home.nl 

Cobie van Liempd:  0411-621722  

of gerritencobie@kpnmail.nl 

 

 
 

mailto:famvd.heijden@home.nl
mailto:jmvanboxtel@home.nl
mailto:gerritencobie@kpnmail.nl
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ONTDEK VINCENT VAN GOGH IN NUENEN 
 

Nuenen ligt tussen prachtige bossen en mooie weidelandschap-

pen. Die omgeving inspireerde Vincent van Gogh toen hij van 

1883 tot 1885 in Nuenen woonde. Hij was al bedreven in het 

tekenen, maar schilderijen had hij nog maar weinig gemaakt. 

Na veel voorwerk maakte Vincent het wereldberoemde schilderij 

'De Aardappeleters'. 

Veel van zijn inspiratiebronnen staan er nog steeds. Nuenen is 

een 'openlucht museum' met veel mooie plekjes, grote en kleine 

huizen, bomen en pleintjes. 

Maar liefst 21 plaatsen verwijzen naar het verblijf van Van Gogh 

in Nuenen waar hij meer dan 500 tekeningen en schilderijen 

maakte, een kwart van zijn totale werk! 

 

Vincentre 

In het Vincentre komt de wereld van 

Vincent van Gogh en zijn werken tot 

leven. Door middel van moderne au-

diovisuele technieken wordt u door 

het oude Nuenen van Van Gogh ge-

leid. Op prachtige wijze ziet u hoe het schilderij 'De Aardappel-

eters' tot leven komt. wandelend door het Vincentre ziet u hoe 

zijn beroemde kleurenpalet in Nuenen ontstaan is. Inwoners van 

toen vertellen over hoe zij Vincent beleefd hebben. Vincent 

schilderde de Nuenenaren en schrijft hierover aan zijn broer 

Theo. Een prikkelende beleving voor jong en oud. 

Audiotour beschikbaar in 8 talen (incl. Nederlands). 

 

Toegangsprijzen Vincentre:  

Entree volwassenen: € 7.00 en Audio Tour: € 1.75 

Na zoveel ervaringen in het Vincentre wilt u natuurlijk in het 

echt ontdekken wat Van Gogh heeft geïnspireerd. U wandelt of 

fietst door het prachtige Nuenen en omgeving. Onderweg ver-

tellen informatiezuilen alles over de plaatsen die hij heeft ge-

schilderd of getekend. 
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DIT MOET JE DOEN ALS JE GEBELD WORDT DOOR EEN ON-

BEKEND, BUITENLANDS NUMMER 
 

De telefoon gaat en er verschijnt een onbe-

kend nummer uit het buitenland, zoals Alge-

rije of Tunesië. Wat kun je dan het beste 

doen en vooral, wat niet?  

 

Criminelen proberen via allerlei digitale we-

gen toe te slaan. Ze verzinnen telkens 

nieuwe, frauduleuze trucs. Zo is er vrijwel wekelijks een nieuwe 

nepmail in omloop. 

 

Telefonische fraude 

Er zijn ook criminele bellers actief. Vaak bellen zij vanuit landen 

buiten Europa, zoals bijvoorbeeld Algerije. Je ontvangt een ge-

miste oproep van een telefoonnummer dat je niet kent, waar-

door je toch benieuwd bent wie er gebeld heeft. Bel je terug, 

dan hoor je een bandje of alleen een kiestoon, maar zonder dat 

je het door hebt lopen de kosten dan al flink op. Deze manier 

van fraude via buitenlandse telefoonnummers wordt ook wel 

'Wangiri fraude' genoemd. Een aantal klanten van Tele2 waren 

een tijdje terug slachtoffer en deden hun verhaal in het tv-pro-

gramma Kassa. Zij ontvingen aan het einde van de maand een 

verrassend hoge rekening van hun provider, omdat ze 'urenlang 

naar buitenlandse nummers gebeld zouden hebben'. 

 

Het advies 

Allereerst is het natuurlijk verstandig om niet op te nemen en 

niet terug te bellen als u een onbekende, buitenlandse oproep 

krijgt. Toch beweerden klanten van Tele2 die niet opnamen dat 

zij tóch een hoge rekening ontvingen. Sterker nog: sommigen 

hadden hun telefoon niet eens op zak op het moment dat ze 

gebeld zouden hebben. 
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Internetdeskundige Danny Mekić was te gast in Kassa. Volgens 

hem kan het gebeuren dat bepaalde Android-apps (vaak gratis 

spelletjes) automatisch toestemming geven voor oproepen, 

maar dit komt zelden voor. Het is natuurlijk mogelijk dat crimi-

nelen zelf een nieuwe manier hebben gevonden. 

 

Het is verstandig om het nummer even op te zoeken in Google. 

Misschien ziet u meer klachten voorbijkomen of staat het num-

mer al bekend als frauduleus. Als dit het geval is, dan kunt u 

het nummer blokkeren en uw provider informeren. Providers 

hebben namelijk de mogelijkheid om een buitenlands nummer 

van criminelen voor al haar gebruikers te blokkeren. Zo bewijst 

u uzelf en andere klanten van uw provider een dienst. 

 

Slachtoffer, wat nu? 

Als u een hoge rekening heeft ontvangen door deze criminele 

truc, adviseert internetdeskundige Mekić om ook contact op te 

nemen met uw provider. Die moet namelijk kunnen bewijzen 

dat u daadwerkelijk gebeld heeft. 

U kunt als u er niet uitkomt uiteraard ook naar de geschillen-

commissie of de rechter stappen. U heeft als consument rech-

ten, dus ons advies is: laat het er in geen geval zomaar bij zit-

ten. 

 

 

 
 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 

Met staven ophitsen   stangen 

Kleding afdragen   slijten 

Gezicht van een blazer  toet 

 

 

 



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

Vereniging 55+ Helvoirt

Vereniging 55+ Helvoirt


