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VOORWOORD 
 

Het warme weer is voorbij en de scholen 

zijn weer begonnen. Voor onze leden zijn 

veel activiteiten van start gegaan. Maar 
nog niet alle. Het coronavirus belemmert 

ons. We moeten bij de activiteiten die wel 

doorgaan rekening houden met de beper-

kende maatregelen. En onder ander de filmclub en de lezingen-
club zijn zich aan het voorbereiden om in dit najaar op gepaste 

wijze toch iets te doen. De activiteitencommissie is ook druk 

bezig om in oktober en december iets bijzonders te organiseren. 

 
We zijn door het coronavirus 'op afstand geplaatst'. Handen 

wassen en ontsmetten, 1,5 meter afstand, geen knuffel of han-

den schudden, geen schouderklopje, wel mondkapjes enz. We 

worden als leden van onze vereniging op de proef gesteld en het 

duurt langer dan ieder van ons zou wensen. 
Maar we doen dit voor elkaar.  

 

Ons hofblad wordt ook getroffen. Edward en Ria spannen zich 

elke maand in om een voortreffelijk verenigingsblad te maken 
en wij vinden dat zij daar zeer succesvol in zijn. Het verenigings-

nieuws is door het coronavirus beperkt. Wij verwijzen jullie naar 

hun oproep om hen te helpen bij het vergaren van interessante 

zaken waar andere leden veel leesplezier aan kunnen beleven. 
Zo helpen we elkaar. 

 

Veel leesplezier! 

 
Namens het bestuur van Vereniging55+ 

Peer van Hoof 
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BERICHT VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 

Op 27 augustus hebben we een gezellige lunch gehad op de Na-
tuurspeeltuin. 

We hebben in onze laatste vergadering zitten brainstormen wat 

we verder nog kunnen organiseren, maar het is en blijft op dit 

moment nog erg moeilijk om bijeenkomsten te plannen, omdat 

het niet veilig kan. 
En veiligheid staat voorop! 

We hopen dat er snel verbetering komt in deze voor veel men-

sen moeilijke tijd. 

We blijven bedenken wat er eventueel wel zou kunnen. Maar het 
is lastig. 

Bedenk, dat we jullie niet zijn vergeten en we doorgaan om weer 

leuke middagen te organiseren zodra de toestand het toelaat. 

We hopen u snel weer te kunnen begroeten. 
Mededeling over de vierkernenreis op 7 oktober, deze kan he-

laas toch niet doorgaan. 

Alle deelnemers zijn persoonlijk benaderd door de organisatie. 

 

Namens de Activiteitencommissie  
Lucie van de Pas 
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KAARTEN OP DINSDAGAVOND VOORLOPIG UITGESTELD 
 

Al een aantal jaren wordt er in de 

winterperiode in de huiskamer van 

het HelvoirThuis op de tweede en 
vierde dinsdag van de maand ge-

kaart. 

Echter door het nu bij iedereen be-

kende probleem van het coronavirus dat rondwaart en de daar-
bij horende veiligheidsregels is het niet mogelijk om daarmee in 

september te starten. Op 1,5 meter kaarten gaat niet lukken. 

Helaas. 

We hebben besloten om het kaarten in de maanden september 
tot en met december nog niet te laten doorgaan. 

 

Mochten, en dat is wat wij hopen, de omstandigheden verbete-

ren, de regels versoepelen en wij het veilig vinden, dan starten 

we in januari 2021. Maar dat is nog even de grote vraag. 
 

Blijf intussen gezond en houd de moed erin. 

 

Activiteitencommissie  
Lucie van de Pas 
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KIENEN NOG NIET IN SEPTEMBER!! 
 

Zoals u misschien gehoord en / of gele-

zen hebt, zijn er een aantal activiteiten 

weer opgestart in het HelvoirThuis. 

Het is afhankelijk van de activiteiten 

van een bepaalde groep of men weer 
kan starten op een veilige manier. 

Voor het kienen is dat nog lastig. 

In overleg met Anny van de Ven is er 

besloten om in de maand september 
nog niet te kienen. 

Men wil eerst even kijken hoe een en ander gaat lopen zo met 

de start van het schooljaar enz. 

Daarna wil de leiding van het kienen in september bekijken of 
het veilig mag en kan. 

 

Hebt u vragen of wilt u verder geïnformeerd worden over het 

kienen dan kunt U Anny bellen.  
 0411-642606. 

 

Namens de Activiteitencommissie en Anny van de Ven, 

Lucie van de Pas 
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CORONATEST ONLINE AFSPRAAK MAKEN DOE JE ZO 
 

Op de nieuwe overheidssite coronatest.nl kun je vanaf vandaag 

een afspraak maken voor een coronatest. Bovendien kun je daar 
ook de uitslag van je coronatest opvragen. 

 

De afgelopen tijd neemt het aantal coronabesmettingen helaas 

weer toe. Het kabinet neemt daarom extra maatregelen om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Een van die maatre-

gelen is dat je nu online een afspraak kunt maken met de GGD 

voor een coronatest, waar dat voorheen alleen telefonisch kon. 

Hiermee hoopt het kabinet de testdrempel te verlagen en om de 
tijd tussen de besmetting en het bron- en contactonderzoek te 

verkleinen. 

 

Gemakkelijk 

De overheid wil natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen gebruik-
maken van de nieuwe site. Daarom is coronatest.nl ook zo ge-

makkelijk mogelijk gemaakt. Iedereen vanaf 7 jaar met een ei-

gen DigiD, telefoonnummer en e-mailadres kan hier een online 

afspraak maken. Wel moet je dus je gebruikersnaam en wacht-
woord van je DigiD bij de hand hebben, want daarmee log je in.  

 

Vervolgens geef je aan of je een afspraak wilt maken en of de 

uitslag van je coronatest wilt bekijken. Bij het maken van een 
afspraak worden een aantal vragen gesteld over de ernst van 

de klachten, of je in aanraking bent gekomen met besmette 

mensen en of je een contactberoep hebt. Daarna hoef je alleen 

nog maar je postcode in te typen en kun je zien op welk tijdstip 
je langs kunt komen voor een coronatest. 
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Geen DigiD, afspraak kind tot 6 jaar of toerist? 

Wil je een afspraak maken voor 

een kind tussen 0 en 6 jaar? Of 
heb je geen DigiD? Bel dan  
 0800-1202 dagelijks tussen 

8.00 en 20.00 uur. Je hebt dan 

wel je Burgerservicenummer no-
dig. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANNIE TIMMERMANS 
 

In 't hofblad van januari 2018 stond in een terugblik op de kerst-

viering onder andere:  

Annie Timmermans, 20 jaar vrijwilligster in onze vereniging en 
met name in de activiteitencommissie wil stoppen. Wethouder 

Johan v.d. Brand bracht, naast een mooie bos bloemen en een 

overzicht van al haar werkzaamheden voor onze vereniging, een 

vrijwilligersoorkonde van de gemeente Haaren voor haar mee 
als grote waardering en dank voor haar inzet. Namens onze ver-

eniging bood Josée van Dongen haar een prachtige bos bloemen 

aan en werd zij door haar en velen in de zaal gefeliciteerd met 

haar oorkonde, maar ook voornamelijk bedankt voor haar vele 
werkzaamheden gedurende zo lange tijd. 

 

Op 20 augustus kwam er een einde aan haar leven en enkele 

dagen later werd zij begeleid naar haar laatste rustplaats. Moge 

zij rusten in vrede. 
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NOTEN OP DE NOENCONCERT IN CORONATIJD 
 

Op 20 september begint het 

nieuwe seizoen van Noten op de 
Noen. Het is een heel bijzonder 

seizoen, niet alleen door de coro-

natijd, maar vooral omdat dit ons 

50e seizoen is. Vijftig jaar Noten 
op de Noen, wij willen een po-

dium bieden aan artiesten, som-

mige bekend andere op weg om 

bekend te worden. Wij bieden 

bovendien een heel grote variatie 
er is altijd wel een concert voor u 

bij. Is het wel veilig om in deze 

tijd naar een concert te gaan? Ik 

hoor u de vraag al stellen en ik 
kan deze vraag met een volledig 

ja beantwoorden. Alle plaatsen zijn volledig coronaproof. Dat wil 

zeggen, 3 plaatsen voor, achter en naast u zijn vrij. Iedereen 

wordt naar zijn plaats gebracht. Daarom zijn er in de kerk maar 
55 plaatsen. Als u zeker wilt zijn van een plaats moet u reser-

veren via: notenopdenoen@ziggo.nl Maar u mag ook gewoon op 

de dag zelf beslissen of u wilt gaan. Als er nog plaats is dan mag 

u beslist naar binnen.  

 
Op 20 september treedt voor u op een bijzonder duo MadeIn-

Berlin. Dit is een klassiek duo bestaande uit sopraan Markéta 

Palová en gitarist Johan Timmermans. Ze hebben een gevari-

eerd programma in musical stijlen en verschillende talen. 
 

Plaats: oude kerk, 20 september 2020 om 12.15! 

 

 
 

 

 

mailto:notenopdenoen@ziggo.nl
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ILLUSTREREN 
 
In een prettige sfeer maak je kennis met illustreren, de grote 

passie van de docent. Je leert wat je met illustreren kunt en hoe 

veelzijdig en afwisselend het is om een illustratie te maken. 

Met verschillende technieken en materialen zullen we diverse 

illustraties maken. We gaan o.a. schilderen met acryl en/of wa-
terverf, kleuren met kleurpotlood, tekenen met pen en inkt. 

De illustraties worden gemaakt bij een verhaal, een krantenar-

tikel, een woord, een gedicht, een scene uit een (kinder)boek of 

eventueel bij een zelfgeschreven verhaal of gedicht. Je leert 
hierdoor bij verschillende soorten tekst en voor steeds een an-

der publiek, telkens een andere illustratie te maken. Zo kom je 

er ook achter wat je het beste ligt. Bij een mogelijk vervolg gaan 

we werken aan het verder ontwikkelen van een eigen stijl. 
 

Docent:   Saskia van Oversteeg 

Aantal lessen:  12 

Duur:    2½ uur 

Tijdstip:           donderdag van 9.00-11.30 u 
Start:   1 oktober (1x per 14 dagen) 

Cursusprijs:      € 120,- 

Deelnemers:    7 - 10 

Locatie:             HelvoirThuis, Kloosterstraat 30  
   in Helvoirt 

 

Voor meer informatie: 

www.abzvught.nl   
 073-657 20 00 

 

 

 

 

http://www.abzvught.nl/
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DAGJE THUIS IN HET GEMEENSCHAPSHUIS 
 
De zomer loopt weer ten einde en daarmee ook de vakantie van 

kinderen, kleinkinderen en mantelzorgers. Terwijl de mensen in 

uw omgeving weer gaan beginnen met school en werk vindt u 

het misschien ook wel heel prettig om een eigen activiteit op te 

pakken.  
 

Op maandag in Helvoirt, op dinsdag in Esch en op woensdag in 

Haaren wordt 'Dagje Thuis' georganiseerd. 

Dagje Thuis in het Gemeenschapshuis is een gezellige dag voor 
zelfstandig wonende ouderen. Naast koffie drinken met een ge-

zellig praatje en een heerlijke lunch tussen de middag staat niks 

vast deze dagen. De gasten mogen zelf aangeven waar ze zin in 

hebben om te doen, zoals bijvoorbeeld: wandelen, bewegings-
oefeningen, spelletjes, iets creatiefs of een uitje. Ook in deze 

coronatijd is het mogelijk om met gepaste afstand deel te ne-

men aan deze activiteiten, uw gezondheid vinden wij heel be-

langrijk.  

Zo zijn we laatst zowel in Haaren als Helvoirt met de groep naar 
de kerk geweest voor een rondleiding, maar ook gaan we aan 

het eind van het jaar jaarlijks naar een tuincentrum voor de 

kerstshow. 

 
Tijdens de zomervakantie hebben de groepen geschilderd met 

als thema zomer. 

 

Het belangrijkste van 'Dagje Thuis' is dat onze gasten lekker 
even de deur uit zijn en onder de mensen komen en tegelijker-

tijd dat hun mantelzorger een dag voor hem / haar zelf heeft. 
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Lijkt het u leuk om deel te gaan nemen, of bent u mantelzorger 

van iemand voor wie u denkt dat het goed zou zijn om deel te 
nemen, neem dan via onderstaande gegevens contact op met 

Ineke, Petra of Esther om te bespreken wat Dagje Thuis voor u 

kan betekenen. 

 
 Ineke Matheeuwsen:  06-83692717 of  

 inekematheeuwsen@contourdetwern.nl 

 
 Petra van der Pas:  06-82444219  of  

 petravanderpas@contourdetwern.nl 
 

 Esther Schellekens:  06-30042286 of  

 estherschellekens@contourdetwern.nl  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:inekematheeuwsen@contourdetwern.nl
mailto:petravanderpas@contourdetwern.nl
mailto:estherschellekens@contourdetwern.nl
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RING VIDEO DEURBEL, EEN VEILIG IDEE 
De Ring video deurbel vergroot het gevoel van veiligheid en laat 
je overal zien wie er voor je deur staat 

  

Weet wie er voor je deur staat geeft een veilig 

gevoel. Ben je nu wel of niet thuis, de Ring 

video deurbel laat je overal waar je maar 
bent, zien wie er door je voortuin loopt of wie 

er aanbelt. Via je smartphone of laptop ont-

vang je een berichtje als iemand in de buurt 

van de Ring deurbel komt. Je kunt alvast kij-
ken wie er loopt. Belt de persoon ook aan dan 

kun je middels de smartphone ervoor kiezen om hem of haar te 

woord te staan. 

 
Eerst kijken voor je de deur opent 

Staat er een bezorger voor de deur met een pakket dan kun je 

via de smartphone laten weten wat hij ermee moet doen. Ook 

wanneer je net lekker in het zonnetje zit, ergens op een mooi 

hagelwit strand. Ouderen, kinderen of kleinkinderen die net 
even alleen in huis zijn, hoeven de deur niet meer te openen, 

voor ze hebben gezien wie ervoor staat. De ingebouwde camera 

heeft een breed blikveld van 160 graden en de weergegeven 

beelden op de smartphone of laptop zijn duidelijk genoeg om te 
zien om welke persoon het gaat. Belangrijk is wel om te weten 

dat geen andere personen in de omgeving worden gefilmd, dan 

die wie er voor jouw deur staan. Test dus even uit hoe en waar 

je de deurbel ophangt. 
 

Installatie van de Ring deurbel is niet lastig 

De installatie van de Ring video deurbel valt mee. Iemand die 

een beetje handig is kan de installatie heel goed zelf. De Ring 
wordt aangesloten op de bestaande bedrading van je oude deur-

bel. Let hierbij wel even op de wisselspanning. 
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Een slimme deurbel werkt op een andere wisselspanning. Ring 

levert daarom ingesloten ook een transformator mee. Verwijder 

de oude transformator en hang de nieuwe op waarna hier de 

Ring op aangesloten wordt. De oude deurbel kun je wel in zijn 
geheel verwijderen want de Ring levert ook een nieuw, naar 

wens in te stellen geluid. Door de stekker ergens in huis in het 

stopcontact te drukken, ontvang je daar een geluid wanneer ie-

mand voor de video deurbel zich laat zien. Door een abonne-
ment af te sluiten worden opgenomen beelden 60 dagen be-

waard voor een bedrag van 3 euro per maand. 

 

Samengevat kan er worden gesteld dat de Ring Video deurbel 
handig in gebruik is en het gevoel van veiligheid vergroot. 

 

 

 

 

 

KLEDING-, BOEKEN- EN PLATENMARKT 
 

Op zaterdag 19 september organiseren we voor de 77e keer in 

de oude Dokter Landmanschool onze markt. 
In maart kon dit door corona niet doorgaan. 

 

Met inachtneming van de RIVM regels hebben we een route uit-

gezet om coronaproof langs de kleding, de boeken, de langs-

peelplaten, de dvd's en cd's te lopen. Afstand houden en gezond 
verstand blijven daarbij belangrijke uitgangspunten. 

 

De boekenmarkt schenkt deze keer de opbrengst aan drie goede 

doelen te weten: de voedselbank, het kindercarnaval en pastoor 
James die met dit geld goed werk doet in India. 

 

We starten om 10.00 uur en blijven tot 15.00 uur onze spullen 

verkopen. 
 

 

 



 
14 

 

 

TROTSE (SCHOON)OUDERS 
 

Eerst even terug naar 1997… Dochter Susan is verliefd op Joost 
Oppers. Joost zat eerst op de landbouwschool  in Boxtel, volgde 

daarna een opleiding bosbouwkunde in Velp en was vervolgens 

bij de bedrijfsverzorging gaan werken. Maar in maart 1997 ver-

trok hij naar Denemarken om daar te gaan werken bij een van 

oorsprong Nederlandse boer. Een half jaar later ging Susan hem 
achterna en begon een opleiding 'Deens' te volgen. Ze hadden 

al meteen contact met de Deense buren wiens vrouw een soort 

van 'tafeltje dekje' regelde. Zij was het die aldus bij een boer 

terecht kwam, die zijn bedrijf wilde verkopen… 
 

Aan het woord zijn Wim en Jo van Riel en zij vertellen dat de 

boerderij in kwestie op maandag werd gekocht en dat op de 

woensdag daarna beide jongelui begonnen met 56 hectare en 
59 koeien. Een jaar later al werd er een naburige boerderij bij 

gekocht en inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot 500 hectare 

grond met 540 koeien. En vol trots vertellen ze dat Joost daar-

mee directeur geworden is van een bedrijf waar 18 mensen, on-

der wie enkele Denen en verder mensen uit  Oekraïne werken.  
Susan verzorgde er tot circa 10 jaar geleden de kalfjes en heeft 

daarnaast nog 18 jaar als apothekersassistente gewerkt. Twee 

jaar is ze daarmee gestopt en sindsdien werkt ze 3 dagen mee 

op kantoor.  
 

Dat het kantoor een belangrijke rol speelt blijkt ook uit het ge-

geven dat er naast het werk op de grond en voor de koeien 

sprake is van een transportbedrijf in melk, want 2 grote tank-
wagens gaan dagelijks langs bij 25 grote melkboeren om melk 

op te halen. Een derde vrachtwagen is er voor mesttransport. 

En daar waar Joost de zorg voor zijn koeien steeds beter wilde 

maken heeft hij een machine ontwikkeld die voederbieten snijdt, 
machines die nu ook aan Noorwegen, Zweden en Duitsland wor-

den verkocht. 
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Eveneens ging hij aan de slag met een strooisnijmachine: je 
gooit er een pak strooi in en de machine maakt het kort en ver-

spreidt het tussen de koeien in de ligboxen.  

 

Wat natuurlijk ook verteld moet worden is dat Susan en Joost in 
2000 zijn getrouwd en dat zij nu samen met hun 4 kinderen op 

zo'n 25 km. van Legoland in het stadje Sønder Felding wonen. 

Wim en Jo gaan er jaarlijks een keer of 4 

naar toe, een reis van ongeveer 800 kilome-
ter. "We vertrekken dan om een uur of 5 en 

dan zijn we er 's middag rond half drie", vertelt Jo. Zo rond de 

eeuwwisseling vond Jo het best wel lastig, dat hun dochter zo 

ver weg wilde gaan wonen, maar intussen overheerst het gevoel 

dat het hen daar goed gaat. Ook Wim heeft zich er helemaal in 
gevonden, vooral omdat hij er elk jaar vooruitgang ziet plaats-

vinden. Toch zeggen beiden in koor "wat zou het mooi geweest 

zijn als al die ontwikkelingen hier in Nederland hadden kunnen 

plaatsvinden. Natuurlijk is de afstand lastig, maar gelukkig komt 
het gezin ook zo'n keer of 4 tot 5 per jaar naar Nederland en 

kunnen we videobellen!". 

 

 
 

 

 

VERSPREIDING HOFBLAD 
 
Velen onder u zullen weten dat Marinus van Iersel al jaren de 

coördinatie verzorgt van de verspreiding van 't hofblad. Echter, 

zijn ziekzijn verhindert hem dit te (blijven?) doen. Adrie van 

Hattum neemt deze taak nu op zich. Wij wensen haar succes en 
Marinus alle goeds. 
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BOEKBESPREKING 'GAAN, GING, GEGAAN' 
DOOR JENNY ERPENBECK 
Een ontdekkingsreis naar een wereld die tot 

zwijgen is veroordeeld, maar midden onder 

ons is... 

 
Richard is net met pensioen en probeert enigs-

zins in paniek grip te krijgen op zijn nieuwe 

bestaan. Geconfronteerd met de verhalen 

over de stroom vluchtelingen in de kranten en 

op de televisie, zoekt hij op een goed moment 
contact met een aantal Afrikaanse jongemannen die in het cen-

trum van de stad hun tenten hebben opgeslagen. Hoe gaan zij 

om met de enorme veranderingen in hun leven? 

Hij slaagt erin het vertrouwen van de mannen te winnen en 
raakt met hen in gesprek. Hoe hebben zij weten te overleven? 

Hoe is hun reis verlopen? Hoe ervaren zij het bestaan in hun 

nieuwe omgeving? Hoe gaan zij om met hun herinneringen? Er 

ontstaat een fascinerende dialoog, waarin niet alleen de verha-
len van de vluchtelingen tot leven komen, maar ook een ant-

woord wordt gezocht op universele vragen over tijd en verlies, 

over grenzen, verschillen en macht, over vriendschap en over 

de rol van verhalen en muziek. 

 
De schrijfster Jenny Erpenbeck 

Jenny Erpenbeck (1967) is een van de toonaangevende Duitse 

schrijfsters van dit moment.  

Zij is geboren in Oost-Berlijn. Erpenbeck is de dochter van de 
natuurkundige, filosoof en schrijver John Erpenbeck en de Ara-

bische vertaler Doris Kilias. Haar grootouders zijn de auteurs 

Fritz Erpenbeck en Hedda Zinner. In Berlijn bezocht ze een Ad-

vanced High School, waar ze afstudeerde in 1985.  
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Ze voltooide vervolgens een twee jaar durende stage als boek-
binder voordat ze bij verschillende theaters als rekwisieten en 

garderobe supervisor werkte. 

Van 1988 tot 1990 studeerde Erpenbeck theater aan de Hum-

boldt Universiteit van Berlijn.  
In de jaren negentig begon Erpenbeck naast haar regie ook een 

schrijfcarrière. Ze is auteur van verhalende proza en toneelstuk-

ken. 

 
Erpenbeck's werken zijn vertaald in het Deens, Engels, Frans, 

Grieks, Hebreeuws, Nederlands, Zweeds, Sloveens, Spaans, 

Hongaars, Japans, Koreaans, Litouws, Noors, Pools, Roemeens, 

Arabisch, Ests en Fins. 

Erpenbeck woont in Berlijn met haar zoon en haar man, dirigent 
Wolfgang Bozic.  

 

Boeken geschreven door Jenny 

Erpenbeck. 
 2009 Wolfskers 

 2009 Huishouden 

 2014 Een handvol sneeuw 
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OPROEP!! 
 

Daar waar 't hofblad voorheen aardig gevuld 

werd met verenigingsnieuws, heeft corona ervoor 
gezorgd dat we iets anders moesten doen. We 

stonden voor de keuze: of 'n hofblad met minder 

pagina's of op zoek naar mogelijk interessante 

onderwerpen met behoud van de normale 36 pa-
gina's. Juist ook omdat corona met zich meebracht dat we alle-

maal minder te doen hadden en we toch iets wilden bieden heb-

ben we gekozen voor het laatste. 

 
En wat blijkt? Als je jezelf zo af en toe afvraagt of hetgeen je 

leest, tegenkomt op internet of gewoon iets is wat je heel leuk 

vindt, wellicht ook interessant kan zijn voor de lezers van 't hof-

blad, dan lukt het om elke editie weer helemaal 'vol' te krijgen. 

Echter, daar waar het voor de ons, kleine redactie, elke maand 
behoorlijke inspanning kost om op zoek te gaan naar dat wat 

mogelijk interessant is voor jullie, komen wij tot het volgende: 

 

Het kan niet anders dan dat jullie, onze lezers, ook regelmatig 
iets tegenkomen waarvan je je kunt afvragen of datgene ook 

interessant of gewoon leuk kan zijn voor anderen. Onze oproep 

is derhalve, stuur het aan ons door via info@55plushelvoirt.nl  

En dat het werkt blijkt! We spraken er zeer onlangs over met 
onze voorzitter en nog geen 48 uur later stuurde hij dit bericht 

door: "Er is een nieuwe virtuele inspiratie tip (VIT) gepubliceerd 

op https://vomvit.nl/ ". 

Wat ons betreft: zeer de moeite waard om er ook eens op te 
klikken. Er zit vast wel een interessant onderwerp voor je bij! 

 

Goed voorbeeld doet goed volgen? 

 

 
 

 

mailto:info@55plushelvoirt.nl
https://vomvit.nl/
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Gedicht van Frank Eerhart, geplaatst in het eerste nummer van 

"Dichter", gedichten voor kinderen van 6 tot 106.       

Uitgaven: Plint 

STEMMING 
 
Europa zou Euroma moeten heten 

het zou beter worden bestuurd 

teveel opa’s die het toch niet weten 

het heeft te lang geduurd 

 
geen ruzie meer over wapens 

geen ruzie meer over geld 

geen ruzie meer over vluchtelingen 

gewoon omdat ieder mens telt 
 

oma’s passen beter op 

aroma’s geven meer smaak 

opa’s hebben hun kans gehad 
Euroma is in de maak! 
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HEET – HETER – HET HEETST …. WAT VOLGT?  
 
We zeiden het in 2018 al: "wa was ’t toch wèrrum!" In 2019 

kwam ’t kwik boven de 40 graden en dit jaar hadden we een 

hittegolf van maar liefst 18 dagen… Waar moet dat toch naar 

toe? 
 

Van oudsher bestrijden we in onze streken een hittegolf door 

overdag luiken, ramen en gordijnen dicht te houden en ’s-nachts 

de boel tegen elkaar open te zetten. Dat hielp een dag of 3 en 
dat was genoeg want dan koelde het na een onweersbui weer 

af. Maar dat helpt nu niet meer ☹.  

En dus investeren we in airco’s en zwembaden in de tuin. Niet 
echt duurzaam, want het zijn energie- en waterverslinders. 

Maar wat moet je anders?! 

 

Wij denken nu vaak terug aan vakanties in Zuid Europa: huizen 

met dikke muren en kleine raampjes: goed geïsoleerd dus! En 
schaduwrijke terrassen met druivenpergola’s … Prachtig was 

dat! En dat kan hier ook! Speel dus in op de klimaatverandering 

en laat je inspireren via www.welkombijkant.nl  

 
En denk nu niet van "maÑana maÑana", want "dit was nog een 

koele zomer", zo zeggen onze weerprofeten…  

 

Met groene groet,  
Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.welkombijkant.nl/


 
21 

 

 

LIMOEN AVOCADO CHEESECAKE 
Lichtgroene cheesecake die niet in de oven hoeft en heerlijk fris 

van smaak is. 
 

Ingrediënten: 

400 gr. verse roomkaas 

200 ml. crème fraîche 

250 ml. slagroom 
2 avocado's 

200 gr. witte basterdsuiker 

3 limoenen 

200 gr. theebiscuits 
50 gr. boter (gesmolten) 

Grote springvorm (26 cm) 

 

Bereiding: 
Maal de koekjes fijn met een keukenmachine en voeg de ge-

smolten boter toe. Leg een stukje bakpapier op de bodem van 

de springvorm en leg hier de ring op en klik vast. Knip het res-

terende papier er om heen er af. Verdeel het koekmengsel over 

de bodem en druk aan met een bolle kant van een lepel. Zet de 
vorm in de koelkast.  

Mix de roomkaas met de suiker romig in een kom. Voeg de avo-

cado’s toe en mix er door heen. Rasp 1 limoen en voeg dit sa-

men met het sap van deze limoen en een tweede limoen toe. 
Mix in een andere kom de slagroom luchtig en mix op het laatst 

de crème fraîche er door. Meng dan het groene roomkaas avo-

cadomengel met het slagroommengsel. 

Giet dit op de koekjesbodem en strijk glad. Zet de vorm mini-
maal 12 uur in een goed gekoelde koelkast tot hij is opgesteven. 

Garneer op het laatst met partjes van de overgebleven limoen 

en eventueel wat rasp. Bewaar de cheesecake maximaal 3 da-

gen in de koelkast. Door het limoensap verkleurt de avocado 
nauwelijks. 

 

Smakelijk genieten!  
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VEILIG FIETSEN OP LATERE LEEFTIJD 
 
Veel senioren durven niet meer te fietsen of voelen zich niet 

meer zo zeker op de fiets, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn hun 

evenwicht te verliezen. Maar met deze tips kun je langer veilig 

fietsen. 
 

Nog geen e-bike? 

De komst van de e-bike heeft het voor veel mensen mogelijk 

gemaakt om langer door te trappen. Het fietst gemakkelijker 

door de trapondersteuning en sommige modellen hebben een 
ideale lage instap. Maar let wel op de hogere snelheid die je 

hiermee kunt halen. En wil je er een kopen, test dan verschil-

lende modellen en kies het model dat het beste bij jou past. 

 
Gebruik je medicijnen? Controleer of je mag fietsen 

Sommige medicijnen hebben invloed op de rijvaardigheid, bij-

voorbeeld omdat ze slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

Als je een nieuw medicijn krijgt, dan moet je arts of apotheker 
je hierover informeren. Maar je kunt het ook terugvinden in de 

bijsluiter of aan een waarschuwing op de verpakking. Wil je ze-

ker weten of jouw medicijn invloed heeft op de rijvaardigheid? 

Controleer het op deze site. 

 
Helm 

In Nederland kennen we geen helmplicht. Toch 

is veelvuldig uit onderzoek gebleken dat een 

helm bij veel ongevallen ernstig letsel kan voor-
komen. Ook het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat raadt het gebruik van de fietshelm 

aan, met name bij gebruikers van een e-bike. 
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Draag je een bril? 
Leesbril, varifocus, tv-bril: elke bril is anders en niet elk exem-

plaar is even geschikt om mee te fietsen. Informeer daarom bij 

je opticien of je met jouw bril veilig de weg op kunt. 

 
Twee of drie wielen? 

Een driewieler is niets om je voor te schamen. Integendeel zelfs: 

als je moeite hebt met je evenwicht, houdt een fiets met twee 

wielen voor of achter je altijd veilig in balans. Houd alleen wel 
rekening met de extra breedte! 

 

Zien en gezien worden 

Goed zicht is essentieel, zowel voor je eigen veiligheid als die 

van anderen. Zorg daarom voor goed werkende verlichting, 
maar ook voor kleding met lichte of opvallende kleuren en even-

tueel reflecterende strepen. Tip: maak regelmatig je lampen en 

reflectoren schoon. 

 
Spiegeltje, spiegeltje… aan het stuur 

Als je moeite hebt met achterom kijken of daardoor snel je 

evenwicht verliest, kan een spiegel op het stuur uitkomst bie-

den. Vooral aan de linkerkant is dat handig, want dan hoef je 
niet meer over je schouder te kijken. Maar een tweede spiegel 

aan de rechterkant zorgt ervoor dat je net wat meer zicht naar 

achteren hebt. Laat je goed adviseren over de spiegel die bij jou 

past en de juiste plaatsing hiervan. 
 

Eén been 

Je kunt jezelf trainen om beter je evenwicht te bewaren. Bij-

voorbeeld door ’s ochtends en ’s avonds tijdens het tandenpoet-

sen even op één been te gaan staan. Wissel links en rechts af; 
op die manier train je elke dag om beter je evenwicht te bewa-

ren. 
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Antislip pedalen 

Er bestaan speciale pedalen die de kans op het wegslippen van 
je voeten kleiner maken. Maar wat voor pedalen je ook gebruikt, 

pas bij voorkeur ook je schoenen aan: met rubberen zolen glij-

den je voeten veel minder snel van de pedalen dan met leren 

zolen. 
 

Verdeel bagage over je fiets 

Probeer om zo weinig mogelijk grote en zware spullen mee te 

nemen op de fiets, zoals boodschappentassen. Doe je dit toch, 
verdeel de bagage dan zo goed mogelijk over de fiets, bijvoor-

beeld door twee fietstassen te gebruiken. 

 

Fiets opnieuw (laten) afstellen 

Het kan geen kwaad om je fiets opnieuw af te stellen of dit te 
laten doen. Bijvoorbeeld door het zadel lager te zetten om op- 

en afstappen gemakkelijker te maken. Je kunt dan sneller rea-

geren op onverwachte situaties omdat je met je voeten beter bij 

de grond kunt. En door je stuur in de juiste positie te zetten, 
kun je eenvoudiger een rechtere fietshouding aannemen. 

 

Zet de ondersteuning uit 

Zeker als je een e-bike hebt met een rotatiesensor, dan is het 
veiliger om de ondersteuning pas in te schakelen als je goed en 

wel op het zadel zit. Op die manier voorkom je dat je fiets er 

tijdens het lopen naast de fiets opeens door de ondersteuning 

vandoor gaat. 
 

Oversteken? Afstappen! 

Als je een straat moet oversteken, kun je het beste even afstap-

pen. Zeker als je moeite hebt met achterom kijken. Kijk rustig 

beide kanten op en steek dan pas de straat over, lopend of fiet-
send. 
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PUZZELEN OP INTERNET  
 
Veel mensen houden van puzzelen. Urenlang nadenken over dat 

ene woord in een cryptogram dat op het puntje van uw tong ligt. 

Of lekker aan tafel aanschuiven en een mooie legpuzzel maken. 

Via internet kunt u ook puzzelen, of u nu van Sudoku's, kruis-
woordpuzzels of doorlopers houdt op internet komt iedere puz-

zelaar aan zijn of haar trekken. 

 

Kruiswoordpuzzels 

Aan kruiswoordraadsels geen gebrek op internet. Op Puzzel-
stad vindt u deze soort puzzels, zelfs tientallen verschillende. 

 

Cryptogrammen 

Wie van flink nadenken en vrij associëren houdt aan de hand 
van omschrijvingen, kan zijn ei kwijt in cryptogrammen. Ze zijn 

er op elk niveau zodat ook beginners ermee aan de slag kunnen. 

De grootste Nederlandstalige website op dit gebied is Jaspers 

Cryptogrammen Site. Daar vindt u de puzzels uit dag- en week-
bladen en kunt u hulp vragen aan andere internetters. 

 

Sudoku 

In een paar jaar tijd zijn Sudoku's zeer populaire puzzels gewor-

den. Sudokunet.nl is een van de plaatsen waar u deze puzzel 
online terugvindt. Het aanbod op Sudokuweb is zeer uitgebreid. 

U vindt er genoeg puzzels om uzelf uren mee te kunnen verma-

ken. Er zijn normale puzzels te vinden maar ook diverse varian-

ten zoals de Supersudoku. Uiteraard staat er voldoende uitleg 
bij zodat u weet wat u te doen staat. Ook op Pzzl.com staan 

meerdere puzzels. 

 

 
 

http://puzzelstad.nl/kruiswoordpuzzels/
http://puzzelstad.nl/kruiswoordpuzzels/
http://www.jasperscryptogrammensite.com/index2.php
http://www.jasperscryptogrammensite.com/index2.php
http://www.sudokunet.nl/
http://www.sudokuweb.nl/
https://www.pzzl.com/nu-puzzelen/
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Legpuzzels 
Wie van panoramafoto's houdt van verschillende landen moet 

eens een kijkje nemen op de site van Lies Smit. U vindt er hon-

derden digitale legpuzzels van plaatjes uit heel de wereld. Stan-

daard staan de puzzels ingesteld op 100 stukjes, maar via het 
menu op de site kunt u dat aanpassen. 

Wie geen probleem heeft met de Engelse taal kan eens een 

kijkje nemen op Jigzone.com. Op deze uitgebreide site kunt u 

puzzels leggen, maar ook zelf puzzels maken van uw foto's en 
deze met anderen delen. 

 

Puzzelwoordenboeken 

Wie geregeld puzzelt, zal het zo nu en dan handig vinden om 

eens wat op te zoeken in een puzzelwoordenboek. Ook die zijn 
op internet genoeg te vinden. Woordenboek.nu is een professi-

oneel opgezette site waar u woorden, anagrammen, synonie-

men en dergelijke kunt vinden. Ook kunt u woorden met ont-

brekende letters invullen waarna de site het goede puzzelwoord 
aan zal vullen. Ook Mijnwoordenboek.nl biedt zoiets aan, alleen 

dan een stuk minder uitgebreid. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.liessmit.nl/php/puzzels/puzzels
http://www.jigzone.com/
https://puzzel.woordenboek.nu/
http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/
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Terwijl we proberen onze kinderen alles te leren over het leven, 
leren onze kinderen ons waar het leven om draait. (Angela 

Schwindt) 

Persoonlijk vind ik dit een prachtige gedachte. We kunnen na-

melijk zo veel leren van kinderen. We kunnen zo veel her-ont-
dekken. Neem de tijd voor wat heerlijke positieve energie met 

onderstaande 10 levenslessen. Geniet ervan. 

 

DE 10 LEVENSLESSEN DIE KINDEREN ONS LEREN: 
 
1. Iedere dag is een fris, nieuw begin 

Iedere dag zit vol nieuwe belevenissen. En het mooie is, dat de 

volgende dag dit opnieuw heeft. Een nieuwe dag betekent mo-

gelijkheden om nieuwe vrienden te maken, nieuwe avonturen te 
beleven, nieuwe dingen te leren. 

2. Creatief zijn is leuk en goed voor je 

Het is toch heerlijk om kinderen te zien tekenen, kleien, kleuren, 

zandkastelen bouwen, knutselen en schilderen. Creatieve bezig-

heden waar ze helemaal in op gaan. En die ook nog eens be-
langrijk voor ze zijn. Trots tonen ze de resultaten. 

3. Kinderen tonen lef 

Ze zingen luidkeels en dansen wanneer ze er zin in hebben. Een 

kind legt zichzelf weinig beperkingen op. Ze beginnen gewoon 
en genieten van de stappen die ze zetten. Ze omarmen het le-

ven. 

4. Ze lachen iedere dag 

Kinderen bezitten de prachtige vaardigheid om overal plezier te 
vinden. Met wildvreemden ineens gaan spelen op welke plek dan 

ook. 

5. Kinderen zijn actief 

Verstoppertje, tikkertje, rondrennen totdat ze helemaal buiten 
adem zijn. Vol energie zijn de kinderen bezig. Terwijl volwasse-

nen lichaamsbeweging gaan zien als ‘vervelende fitness’. 
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6. Ze koesteren vriendschap 

Ze lachen veel samen en delen hun plezier. Kinderen kijken uit 

naar verjaardagsfeestjes. Lekker met vriendjes en vriendinne-

tjes spelen. 
7. Kinderen zijn de held in hun eigen verhaal 

Als een kind je een verhaal vertelt, zijn ze meestal de held van 

hun eigen verhaal. De wereld draait om hen. Als volwassenen 

bagatelliseren we onze prestaties. Dit doen we zodat anderen 
zich niet minder voelen. Gewoon zijn wordt ineens een bewon-

derenswaardige kwaliteit. 

8. Wonden worden getoond 

Als een kind iets breekt, schrijft of tekent iedereen iets op het 
gips. Ze worden de supersterren van de klas. Ook de kleinere 

wondjes worden vrij getoond. Kinderen zien een litteken nog als 

een teken van kracht en een verhaal om te delen. Als we ouder 

worden proberen we onze littekens te verbergen. Onze wonden 

worden onze geheimen. 
9. Kinderen proberen nieuwe dingen gewoon uit 

Kinderen zijn niet bang om een nieuwe sport uit te proberen. Ze 

kunnen razendsnel leren skiën. Als volwassenen vrezen we het 

onbekende en houden we voortdurend rekening met wat zou 
kunnen gebeuren. We verblijven veilig genesteld in onze com-

fort zone. Terwijl avontuur ons juist bevrijdt. 

10. Kinderen merken de kleine gave dingen nog op 

Kleine dingen kunnen ze enorm veel plezier opleveren. Ze liggen 
soms helemaal in een deuk van kleine bijzonderheden. Ze zien 

dagelijks veel meer wonderlijke dingen. 

 

Prachtig wat we van kinderen kunnen leren… 
door Mark Verhees 
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TUINGEDACHTEN 
 
Nostalgie blijft je bezig houden als je rustig 

kunt nadenken, zonder stress of dagelijkse 

zorgen. 
Zo kom ik op de gedachten dat mijn ge-

boortehuis erg veel bedsteden had. Bijna 

iedere kamer had wel een of twee bedste-

den. Zelfs de woonkamer had een bed-

stede. Dat was in de winter bijzonder inte-
ressant voor ons kinderen. Want mijn vader 

stond iedere morgen om half vijf op om het 

melken te starten en daarom ging hij na de 

(warme) middagmaaltijd een dutje doen.  
 

Het slaapvertrek van mijn ouders was de zogenaamde 'opka-

mer', de kamer boven de kelder. Daar was het in de winter 

(vroeger waren er nog echte winters) 'stervens koud'. Dus koos 
hij voor de bedstede in de woonkamer, ook zijn werkplunje ging 

uit in de woonkamer en daar waren wij in het weekend. We kon-

den dan zijn degelijke lange onderbroek aanschouwen, dat was 

best spannend! In de opkamer was weliswaar ook een stookge-

legenheid, maar dat was een heel gedoe en werd alleen aange-
maakt en aangehouden als er (weer) een kindje gebaard of ge-

voed moest worden. Want ook dat laatste moest achter gesloten 

deuren gebeuren. 

 
Over bedsteden gesproken. Ik heb jaren samen met een tien 

jaar oudere broer in een bedstede geslapen. Dat kon net, want 

de bedsteden waren eigenlijk te klein voor twee personen, maar 

ander en half kon net. De bedsteden waren niet alleen te smal 
voor twee volwassenen, maar ook erg kort. Mijn betreffende 

broer had dan ook al vroeg een kale schedel. Hij plaagde mij 

later met de opmerking dat hij mij wat om schoof (hij ging na-

tuurlijk later naar bed), om van mijn warme plaatsje te profite-
ren. Ik kon hem terug plagen met op zijn kale hoofd te wijzen. 

 

Jan van Bohemen.  
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WAT VINDEN OUDEREN ZELF BELANGRIJK? 
 

Wat vinden ouderen écht waardevolle ver-

beteringen als het gaat over wonen, wel-
zijn en zorg? Niemand kan deze vragen be-

ter beantwoorden dan ouderen zelf. Het 

ouderenplatform van BeterOud heeft aan-

dachtspunten opgesteld en heeft verbeter-
projecten getoetst vanuit het perspectief van ouderen. De uit-

komsten zijn zojuist vastgelegd in een toetsingskader, oftewel: 

'de meetlat van de ouderen'. 

Deze meetlat, oftewel het toetsingskader, geeft een overzicht 

van punten die voor ouderen belangrijk zijn gedurende drie fa-
ses in hun leven. 

 

Voorbereiding op de toekomst 

Ouderen verliezen in de loop der jaren meer en meer de grip op 
hun leven. Hoe kunnen zij er zelf voor zorgen dat ze zo lang 

mogelijk de regie houden? Het rapport noemt zeven punten die 

voor ouderen van belang zijn als ze zich voorbereiden op de 

toekomst. Voor hen zelf, maar ook voor overheden, zorginstel-
lingen, woningstichtingen en anderen die zich bezighouden met 

het verbeteren van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. 

 

Het gaat erom dat ouderen: 

1. Sociaal actief blijven; 
2. Fysiek actief blijven; 

3. Mentaal actief blijven; 

4. Zorgen dat ze mee blijven tellen; 

5. Zich voorbereiden op (mogelijke) beperkingen; 
6. In gesprek gaan over wensen en behoeften; 

7. Zich verdiepen in de mogelijkheden van moderne technolo-

gie. 
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Zo zelfstandig mogelijk wonen 

Er blijken drie belangrijke onderdelen als het gaat om de manier 

waarop ouderen 'thuis wonen met beperkingen'. 

 
1. Ouderen kunnen veilig en prettig in hun huis wonen; 

2. Ouderen wonen in een veilige buurt waar ze zich thuis voe-

len, met mensen en voorzieningen waar ze op terug kunnen 

vallen; 
3. (Gezondheids)problemen worden op tijd gesignaleerd. 

 

Deze drie delen hangen met elkaar samen. Ze zijn alle drie van 

belang voor ouderen om hun leven te kunnen leiden zoals zij 

willen. Bovendien hebben alle drie domeinen invloed op elkaar. 
Zo wordt een probleem rondom eenzaamheid mogelijk veroor-

zaakt door de woonsituatie en heeft de eenzaamheid mogelijk 

effect op de zorgvraag. 

 
Van ziekenhuisopname tot zorg thuis 

Hoe ouder, hoe meer zorg nodig is. Dit kan verschillende vor-

men aannemen. Het toetsingskader richt zich op ziekenhuiszorg 

(opname) en de overgang van ziekenhuis naar huis (transmu-
rale zorg). Dat juist hier aandacht voor wordt gevraagd, is om-

dat een groot deel van de ouderen slechter uit het ziekenhuis 

komt, dan dat ze erin gaan. Vandaar dat het belangrijk is om bij 

ziekenhuisopname alert te zijn op de mogelijke risico’s en om 
de terugkeer naar huis goed voor te bereiden. Ziekenhuizen 

moeten de overgang naar huis zo goed mogelijk laten verlopen. 

 

Er zijn 5 aandachtspunten waar ouderen en zorgorganisaties re-

kening mee moeten houden bij ziekenhuisopname. Ouderen 
moeten hier om vragen. Het is van belang dat het ziekenhuis: 
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1. Bij opname de oudere test op risico’s (zoals een delier); 
2. Zorgt voor een integraal behandelplan (over afdelingen en 

specialismen heen); 

3. Vraagt naar de rol van familie en vrienden; 

4. Gedurende de opname al voorbereidingen treft voor de 
overgang naar huis (of verpleeghuis); 

5. Duidelijke informatie geeft bij ontslag en dit mondeling toe-

licht. 

 
Bron: vakbladthuiszorg.nl 

 

 

 

 
 

 

 

HANDIG: ALLE ZORG IN ÉÉN OVERZICHT 
 
Wat doet de wijkverpleegkundige? Wat kan het Wmo-loket voor 
u betekenen? En welke rol speelt de huisarts? In een informa-

tieve illustratie, onlangs gepubliceerd in IkWoonLeefZorg van de 

Rabo, zie je in één oogopslag welke instanties zorg bieden. 

 
Maar…, omdat dit overzicht te groot is voor de omvang van 't 

hofblad hebben we het geplaatst onder 'Nieuws' op onze web-

site. Daar kun je het eventueel ook downloaden! 

 
www.55plushelvoirt.nl 

 

 

 
 

 

 

http://www.55plushelvoirt.nl/
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WAARSCHUWINGSGELUID BIJ INDRUKKEN CAPS LOCK 
 
Opeens typt u alleen nog maar hoofdletters; per ongeluk Caps 
Lock ingedrukt. Het overkomt iedereen. Stel een waarschu-

wingsbliepje in en voorkom ergernis. 

 

Wat is Caps Lock? 
De Caps Lock-toets is de blindedarm 

van het toetsenbord. Vroeger had hij 

misschien nut, maar tegenwoordig is 

het een overbodig onderdeel. Hij heeft 
maar één functie: alles in hoofdletters 

schrijven. Een functie die u eigenlijk 

nooit gebruikt. Maar die Caps Lock-toets zit wel onhandig aan 

de linkerkant van het toetsenbord, zodat u hem gemakkelijk per 

ongeluk aanzet. Zonder dat u er erg in hebt, typt u een heel 
stuk in hoofdletters. Of vertwijfeld dat een wachtwoord niet 

wordt geaccepteerd, beseft u opeens dat Caps Lock aanstaat. 

 

Geluid bij per ongeluk indrukken 
Klik op de Startknop. 

Klik op het pictogram van het tandwiel Pictogram tandwiel voor 

instellingen. 

Het instellingenmenu opent. Klik op Toegankelijkheid. 
Klik in het linkermenu onder 'Interactie' op Toetsenbord. 

Onder 'Wisseltoetsen gebruiken' staat een schuifje. Klik hierop 

als erachter 'Uit' staat. 

Het schuifje wordt blauw en erachter verschijnt het woord 'Aan'. 
Voortaan klinkt er een hoog piepje als een Caps Lock aan wordt 

gezet en een iets lagere toon bij het uitzetten. 
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U hoort het geluid wanneer u de Caps Lock-toets indrukt. Maar 

ook als u de Num Lock-toets indrukt. Dat zal bijna nooit per 

ongeluk gebeuren. Deze toets zit aan de rechterkant van het 
toetsenbord en zet het numerieke gedeelte rechts van het toet-

senbord aan of uit. 

 

Geluid op pc werkt niet 
U hoort geen geluid? Controleer dan uw geluidsinstellingen. 

Klik naast de Startknop in de zoekbalk met daarin een pictogram 

van een vergrootglas. 

Typ 'Configuratiescherm'. 
Klik op Configuratiescherm. 

Klik op Hardware en geluiden. (Ziet u dit niet staan, klik dan 

eerst rechtsboven achter 'Weergeven op' op Categorie.) 

Klik onder 'Geluid' op Systeemvolume aanpassen. 

Controleer of bij 'Syst. geluiden' het schuifje ver genoeg naar 
boven staat. 
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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 

 
Vacature 

06 54343249 

 
---- 

Computeren Edward/Ria de Vries 64 37 94 

Fietsen Mien van Asten   64 18 04 

Films Chrit Enckevort 64 21 79 
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 

Hobby-handwerk Mien van de Sande   64 12 72 

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 

Lezingen Annemarie van Hoof 64 37 93 

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 

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 penning-
meester. De contributie bedraagt  € 25,- per jaar. U ontvangt dan maandelijks 

''t hofblad'. Via dit blad en de website (www.55plushelvoirt.nl en www.hel-

voirthuis.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 
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  

 
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Ria de Vries-Algra 



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

Vereniging 55+ Helvoirt

Vereniging 55+ Helvoirt


