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VOORWOORD 
We hadden onze hoop er op gevestigd dat 

in september, nadat het in de zomer weer 

wat beter ging, er enige verlichting van de 

coronamaatregelen zou komen. Tot teleur-
stelling van ons allen: het tegendeel bleek 

waar. Het aantal besmettingen nam sterk 

toe en de maatregelen zijn door de regering aangescherpt. Dat 

heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor onze vereniging. In 

grote lijnen betekent dit dat we pas op de plaats moeten maken. 
Dat geldt helaas ook voor het kienen dat zeer gewaardeerd is. 

In de praktijk blijkt dat kienen momenteel niet goed mogelijk is 

en daarom hebben we moeten besluiten dat het kienen tot 1 

januari geen doorgang vindt.   
 

Op dit moment zijn we doende om te bekijken in  hoeverre het 

wel mogelijk is om weer een gezamenlijke lunch te organiseren 

in overeenstemming met de coronaregels. Dat brengt ons op de 
gedachte om onze leden te vragen of zij mee willen denken naar 

mogelijke oplossingen voor het laten doorgaan van een of meer 

activiteiten. Misschien zijn we daardoor in staat om wat meer 

activiteiten op te pakken.   

 
Jammer genoeg kon ook onze Vrijwilligersdag geen doorgang 

vinden en was het daardoor niet mogelijk om onze vrijwilligers 

in het verdiende zonnetje zetten. Ook de Algemene Ledenver-

gadering kon tot nu toe niet gehouden worden. Het spreekt van-
zelf dat deze vergadering wel gehouden moet worden en 

daarom zullen we die zodra dit mogelijk is, nog  organiseren. 

Zoals het er nu voor staat zal onze kerstviering wel doorgang 

vinden waarbij we er zorg voor zullen dragen dat we aan de 
maatregelen voldoen.  

 

Tot slot nodigen we onze leden uit die een rekening bij de Ra-

bobank hebben, om in het kader van de RABOclub supportactie 
via de RABO app of via Rabo Internet Bankieren op onze vereni-

ging te stemmen. Alvast dank daarvoor.     

 

Het bestuur. 
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GEZELLIG SAMEN (VEILIG) LUNCHEN BIJ DE KEIZER OP 

DINSDAG 13 OKTOBER 
 

De lunch in de Natuurspeeltuin afgelopen augustus was een suc-

ces en erg gezellig volgens de deelnemers. 
 

Voor de volgende lunch gaan we weer naar binnen.  

De datum is 13 oktober bij de Keizer (voorheen Bolle Keizer ge-

naamd) in de grote zaal met uiteraard een opstelling van de 

tafels volgens de coronaregels. 
Er wordt voor gezorgd dat u per persoon uw eigen lunch krijgt. 

Deze is apart voor u ingepakt, dus niemand is daar verder aan 

geweest. 

We starten om 12.00 uur en hopen u dan te mogen begroeten. 
De kosten van de lunch zijn voor eigen rekening.  

Bij 25 of meer deelnemers kan deze lunch doorgaan. 

 

Wanneer u niet op eigen gelegenheid kunt komen, laat het ons 
weten en we halen u (met mondkapje) met een auto op. 

 

In verband met de organisatie vragen wij u zich op te geven met 

uw naam en telefoonnummer. 

U kunt dat doen door het opgavestrookje in te vullen en te de-
poneren in de brievenbus van onze vereniging vóór vrijdag 9 

oktober. Deze hangt in de gang van het HelvoirThuis aan de 

zijkant van de boekenkast. 

 
Graag tot ziens aan de lunch. 

 

Activiteitencommissie  

Lucie van de Pas. 
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------------------------------------------------------- 

 

Ik ga mee lunchen op 13 oktober bij de Keizer: 

 

 
Naam:______________________________________ 

 

Adres:______________________________________ 

 
:_________________________________________ 

 
 ik wil graag opgehaald worden. 
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DIT JAAR GEEN BEDEVAART NAAR KEVELAER DOOR PARO-

CHIE EDITH STEIN  
 

Een bedevaart van de parochie Edith Stein 

Vught-Cromvoirt-Helvoirt naar Kevelaer is 

meestal in oktober van het jaar. Het plan was 
deze dit jaar in de herfstvakantie te realise-

ren. Vanwege het coronavirus is er een streep 

door deze plannen gezet op advies van het 

bisdom en het bestuur van de parochie Edith Stein. Dit jaar gaat 
de bedevaart naar Kevelaer niet door.  

 

"Om veilig een bezoek te brengen aan de basiliek van Kevelaer 

is met de huidige situatie niet verstandig", laat pastoor James 

Joseph weten. "De regelgeving biedt er de mogelijkheid ook niet 
toe. Het is jammer voor de personen die graag in de Duitse be-

devaartsplaats een bezoek willen brengen aan de Troosteres der 

Bedroefden. Samen een kaars aansteken om stil te staan bij het 

verdriet dat het gemis van een dierbare met zich meebrengt kan 
voor verlichting zorgen. Dat zit er dit jaar met een groot gezel-

schap niet in."  

 

Het is dubbel jammer dat de bedevaart niet door gaat. Vorig 
jaar was de jeugd aanwezig bij het bezoek aan Maria in Keve-

laer. Daaronder misdienaars van de parochie die assisteerden 

bij de viering in de prachtige basiliek te Kevelaer. Juist zij waren 

enthousiast en gaven blijk in de toekomst zeker weer mee te 

gaan. Daar was door de Kevelaergroep Parochie Edith Stein re-
kening mee gehouden met een datum die viel in de herfstva-

kantie van de scholen.  

 

De Kevelaergroep hoopt dat het coronavirus het volgend jaar op 
zijn retour is en daardoor meer mogelijkheden biedt de bede-

vaart wel te houden. De vrijwilligers houden de ontwikkelingen 

onder leiding van pastoor James Joseph rond het virus in de 

gaten. De Edith Steinparochie hoopt in 2021 weer een bedevaart 
te houden naar Kevelaer.  

 

Kevelaergroep Parochie Edith Stein. 
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NATUURSPEELTUIN HELVOIRT DECOR VOOR LUNCHEN OP 

INITIATIEF VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE.   
 

De Natuurspeeltuin Helvoirt fungeerde op een 
donderdagmiddag tegen het einde van au-

gustus als decor voor het traditionele lunchen 

van de ouderen uit Helvoirt. Welgeteld 20 le-

den kwamen op de activiteit af die door de coronaregels prak-
tisch niet realiseerbaar is. Onder het gezellige eten en weerzien 

waren de eters getuige van de aanstaande uitbreiding van de 

nog jonge Natuurspeeltuin. De contouren van een nieuw cross-

baantje waren duidelijk zichtbaar.  
 

"We hadden dit het vorig jaar al bedacht om in de openlucht te 

lunchen. Iedere maand is het mogelijk samen op eigen kosten 

in een eethuis te gaan lunchen in Helvoirt. Alleen het coronavi-

rus stak er een stokje voor. Grote bijeenkomsten zijn niet toe-
gestaan en de eethuizen moesten dicht. Het is voor ons dit jaar 

de eerste keer dat we in coronatijd samen lunchen", zo legt Lu-

cie van de Pas van de activiteitencommissie van onze club uit.    

 
Nooit geweest 

Het merendeel van de eters, die op anderhalve meter van elkaar 

zaten, was nog nooit in de Natuurspeeltuin geweest. Vorig na-

jaar pas geopend met veel tromgeroffel en bekijks aan het 
Leijepad tussen de Biestakkerstraat en de Antoon van Duinker-

kenstraat. De onbekenden dachten te moeten zijn bij de Bele-

vingstuin in de buurt van de Leyenhof. Blij verrast genoot het 

gezelschap van de geregelde lunch afkomstige van de lokale on-
derneming Caatjes Catering.  
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Uitbreiding  

De Natuurspeeltuin is bij jonge gezinnen bekend in Helvoirt. Een 

crossbaantje en een dubbele kabelbaan kwamen voort uit een 

brainstormversie van de kartrekkers. Deels door de leveranciers 
en deels door vrijwilligerswerk komen deze speelmogelijkheden 

erbij. Volgens Joost van de Ven van de Natuurspeeltuin waren 

er reserves ontstaan bij de eerste aanleg van de Natuurspeeltuin 

Helvoirt.  
 

Crossbaantje populair 

Het is een goed besluit die twee zaken aan te leggen. De jeugd 

met een fiets geniet van het crossbaantje. Anderen kunnen er 
geen genoeg van krijgen om van de kabelbaan gebruik te ma-

ken. De ouders of begeleiders van de jongste bezoekers genie-

ten op de vele banken van de vele zonnestralen waarvan heel 

Nederland geniet. Buurtbewoners weten zonder klokkijken dat 

de schooltijd voorbij is. De vele kinderstemmen zorgen daar-
voor.  
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LUISTEREN NAAR KLASSIEKE MUZIEK START WEER OP 27 

OKTOBER 
 

Op dinsdag 27 oktober gaat Kees van Rijt 

weer starten met 'Klassiek met Kees'.  
De bedoeling is dat het iedere laatste dins-

dag van de maand voor de liefhebbers weer 

een mooie middag gaat worden. 

Zoals u begrijpt zal de bijeenkomst op een 

iets andere wijze georganiseerd gaan wor-
den. Dit alles door de regels van het RIVM vanwege corona, 

welke uiteraard ook in het HelvoirThuis gelden. 

Dus:  

Bij klachten zoals verkoudheid en koorts blijf thuis. 
Houd 1,5 m. afstand van anderen. 

Hoest en nies in uw elleboog. 

Wanneer u vrij bent van klachten bent u van harte welkom. Het 

maximaal aantal bezoekers is 16 personen. Bij binnenkomst 
moet u zich melden, registreren en uw handen ontsmetten. 

 

Wanneer u deze middag wilt bijwonen bent u vanaf 13.30 uur 

welkom in de van Goghzaal op de eerste verdieping van het Hel-

voirThuis (lift aanwezig).  
De middag begint om 14.00 uur en is 27 oktober geheel gewijd 

aan de Oostenrijkse componist Frans Schubert. Hij was compo-

nist aan het begin van de Romantische Periode.  

Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. 
Wij vragen u wel u van tevoren aan te melden. Dit kan telefo-
nisch bij Kees van Rijt  0411–607532. 

 

Graag tot dan. 
 

Activiteitencommissie ook namens Kees 

Lucie van de Pas. 

 

 



 
8 

 

 

AFSCHEID VAN DE SCHILDERSCLUB 
 

Op het moment dat corona in maart 
het schilderen en tekenen niet meer 

mogelijk maakte hadden de leden on-

derling afgesproken in september 

weer te beginnen, tenminste als het 

weer mogelijk was. 
Bij het vaststellen van een nieuwe da-

tum bleek dat van de 4 deelnemers er 

3 willen / moeten afhaken i.v.m. privé omstandigheden. 

Dat is erg  jammer. 
Ondanks de oproep een tijdje terug in ’t hofblad voor nieuwe 

deelnemers zijn daar toen geen reacties op gekomen.  

Helaas is Henk van Paassen daarom genoodzaakt te stoppen 

met zijn lessen. Henk heeft als afsluiting met de deelnemers op 
8 september gezamenlijk koffie gedronken in het HelvoirThuis. 

 

Ik wil Henk graag namens het bestuur heel hartelijk danken voor 

zijn inzet en tijd twee jaar lang gegeven aan deze groep crea-

tieve mensen. 
 

Ook wij vinden het heel jammer dat deze activiteit moet stop-

pen. Wie weet of het in de toekomst opnieuw kan worden opge-

start. 
 

Henk nogmaals hartelijk dank.  

We hopen dat het iedereen van deze groep goed gaat. 

 
 

Activiteitencommissie  

Lucie van de Pas.  
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IVC WINNAARS KOMEN NAAR HELVOIRT 

 
Zondag 18 oktober in de Oude kerk van Helvoirt om 12.15 uur 

is er een bijzonder Noten op de Noenconcert. Dan komen de 

winnaars van het IVC (Internationaal Vocalisten Concours) voor 
u optreden.  

 

Bariton Vincent Kusters heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig 

musicus. Al op jonge leeftijd zong hij in koren en kreeg hij zijn 

eerste pianolessen. Nadat hij op zijn tiende begon met zangles-
sen aan de muziekschool in zijn geboorteplaats Maastricht volg-

den al snel optredens als jongenssopraan. In 2008 was hij prijs-

winnaar in de categorie zang van het Prinses Christina Concours.  

 
Hij treedt op samen met Charlie Bo Meije-

ring. Deze studeerde klassiek piano aan het 

Utrechts Conservatorium. Inmiddels treedt 

hij met regelmaat op in het Concertgebouw 
te Amsterdam en hij is op televisie te zien 

en te horen in de programma's: 'Het Orkest 

van Nederland' en 'Maestro'.  

 

Deze twee prijswinnaars treden nu op in de 
Oude kerk van Helvoirt. 

Als u zeker wilt zijn van een plaats kunt u reserveren via de 

mail: notenopdenoen@ziggo.nl.  

 
Zolang er plaats is kunt u op de dag zelf naar binnen. Alles vindt 

plaats volgens de RIVM richtlijnen.  

 

 
 

 

 

 
 

mailto:notenopdenoen@ziggo.nl
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RABOBANK HART VAN BRABANT PAST DIENSTVERLENING 

AAN 
 
Bankzaken vinden steeds meer digitaal 

plaats. Daarom past Rabobank Hart van 

Brabant haar dienstverlening hier op 

aan. Per 1 oktober sluit het servicepunt 
van de Rabobank in HelvoirThuis definitief. Dit kantoor is op dit 

moment al gesloten in verband met de coronacrisis en gaat ook 

niet meer open. Het kantoor in Oisterwijk blijft geopend.  

 

"Het gebruik van mobiel- en internetbankieren nam de afgelo-
pen jaren een enorme vlucht. Als gevolg daarvan worden onze 

bankkantoren minder bezocht.", aldus Remco Kuipéri, directie-

voorzitter van Rabobank Hart van Brabant. 

 
Bereikbaarheid 

"Dichtbij is voor iedereen anders.", aldus Kuipéri. "Klanten be-

palen de interactie waar en wanneer het hen uitkomt. Via video-

bellen, face-to-face op één van onze kantoren of bij de klant 
thuis en 24/7 via internet en telefoon. Het sluiten van kantoren 

betekent dus niet dat we minder 'dichtbij' worden, integendeel. 

Dichtbij zijn gaat verder dan gebouwen van steen." 

 

Extra service 
"Natuurlijk zijn er klanten die hulp nodig hebben bij hun dage-

lijkse bankzaken. Zij kunnen extra service en ondersteuning te-

gemoetzien. Onze mobiele adviseurs bezoeken deze klanten in-

dien gewenst thuis om ze te ondersteunen met de bankza-
ken. Ook geven zij tips om financieel misbruik te voorkomen en 

tegen te gaan. Met de Rabo Geld Express zorgen we dat er con-

tant geld bij de klant thuis afgeleverd wordt. Ook geven onze 

mobiele adviseurs workshops* voor online bankieren. Op deze 
manier proberen we de verandering in onze klantbediening voor 

kwetsbare groepen zo laagdrempelig mogelijk te maken." 
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*Uiteraard zijn deze workshops tijdens deze coronacrisis tijde-

lijk on-hold gezet. We hopen ze zo snel mogelijk weer op te 
kunnen pakken. 

 

Geldautomaten 

Aan de geldautomaten wijzigt niets. In de loop van dit jaar en 
volgend jaar gaat het beheer van deze automaten, net als in de 

rest van Nederland, over naar Geldmaat. Informatie hierover is 

te vinden op Geldmaat.nl. 

 
 

 

 

 

 

 

REACTIE OP ONZE OPROEP 
 

Onze oproep in de vorige editie om leuke dan wel interessante 

dingen aan elkaar te melden, leverde deze bijdrage op:  
"Ik heb zo direct geen digitale tip, waarop iets interessants 

staat. Wat ik wel eens doe is mijzelf verwennen met een leuk 

tijdschrift. Meestal koop ik dan 'Brabeau'.  

Ik hoorde laatst iemand zeggen, dat het wel eens het bejaarden 

tijdschrift wordt genoemd. 
Gisteren heb ik het als verjaardagscadeau gegeven aan een 

echtpaar. Het was een schot in de roos, wat mij verwonderde. 

Deze mensen gaan ieder week naar de bibliotheek en lezen wat 

los en vast zit, maar hier hadden ze nog nooit van gehoord. 
Er staat een leuke agenda in en tips voor kleine uitstapjes, die 

coronavrij gemaakt kunnen worden."  

 

Groet, Anne de Ruiter. 
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DIGID  

 
Uw DigiD is uw digitale identiteitsbewijs. Het is 
een handig en veilig middel om allerlei belangrijke 

zaken online te regelen, zoals het aanvragen van 

AOW of zorgtoeslag of om uw belastingaangifte te 

doen. Zeven vragen over het nut en de noodzaak 
van een DigiD. 

 

1. Wat kan er allemaal met een DigiD? 

U kunt er online zaken mee regelen met de overheid en semi-

overheid. Denk aan de gemeente, ministeries, de Belasting-
dienst, het onderwijs, uw zorgverzekeraar en het pensioen-

fonds. Zo kunt u met een DigiD online AOW aanvragen, uw be-

lastingaangifte doen, zorgtoeslag of huurtoeslag aanvragen, 

zorgdeclaraties indienen en aangifte doen bij de politie. Verder 
kunt u bijvoorbeeld een aanvraag doen voor zorg uit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO) of uit de Wet langdu-

rige zorg (WlZ) en u kunt er medische dossiers mee inzien. 

 
2. Is een DigiD verplicht? 

Nee. Het is niet wettelijk verplicht om een DigiD te gebruiken. U 

heeft een DigiD nodig als u online iets wilt regelen met een 

(semi)overheidsorganisatie. Wilt u op een andere manier uw za-

ken regelen, dan kan dat ook. Meestal kunt u bellen of mailen 
en soms kunt u ook naar een loket, bijvoorbeeld bij de ge-

meente. 

 

3. Heb ik een smartphone nodig om een DigiD te kunnen ge-
bruiken? 

Nee. Een DigiD is een combinatie van een inlognaam en wacht-

woord, die u moet invoeren op een website van de overheid. 

Hiervoor kunt u ook een computer, laptop of tablet gebruiken. 
Vaak heeft u ook een extra sms-code nodig. Dat is veiliger. 
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U kunt deze sms-code ontvangen via een gewone mobiele tele-
foon of met een gesproken bericht via de vaste telefoon. In 

plaats van de sms-code, kunt u ook de DigiD-app gebruiken. In 

dat geval heeft u wel een smartphone nodig. De app is erg han-

dig, omdat u er alleen de pincode die u zelf kiest voor hoeft te 
onthouden. Inloggen met de app is extra veilig, omdat anderen 

niet met uw DigiD kunnen inloggen als ze alleen het wachtwoord 

van uw DigiD hebben. Ze hebben daarvoor ook de pincode nodig 

die u gebruikt in de app. 
 

4. Hoe kan ik een DigiD aanvragen? 

U vraagt een DigiD aan via de website Digid.nl. U heeft daar uw 

Burgerservicenummer voor nodig. Dit nummer staat bijvoor-

beeld op uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en zorgpas. Op 
de website van SeniorWeb staat stap voor stap beschreven hoe 

u een DigiD aanvraagt. 

 

5. Wat moet ik doen als ik hulp nodig heb bij het regelen van 
digitale zaken? 

Vraag een familielid of vriend om u te helpen. Kent u niemand 

die u kan helpen, dan kunt u ook naar in het wijkcentrum of de 

bibliotheek gaan. Steeds meer bibliotheken hebben een Infor-
matiepunt Digitale Overheid, waar u terecht kunt met al uw vra-

gen over het online regelen van zaken met de overheid. Toets 

altijd zelf uw codes in en klik op ‘uitloggen’ als u klaar bent. Geef 

uw codes nooit aan iemand anders. Ziet u geen uitlogknop? 
Vaak komt deze tevoorschijn als u op uw naam of profiel klikt. 

 

6. Mag ik iemand anders mijn DigiD geven om namens mij iets 

te regelen? 

Nee, uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn privé. Geef uw Di-
giD nooit aan iemand anders. Wilt u dat iemand anders namens 

u zaken kan regelen? Dan kunt u die persoon machtigen om uw 

DigiD te gebruiken. 
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Dat kan een familielid zijn, een hulpverlener of een administra-

tiekantoor dat uw belastingaangifte verzorgt. U geeft toestem-
ming voor een bepaalde taak en voor een vastgestelde periode. 

De gemachtigde heeft alleen voor die periode toegang en alleen 

tot bepaalde gegevens. Als u wilt dat iemand anders uw zaken 

regelt, moet u een machtigingscode aanvragen. 
 

7. Kan ik ook nog zaken regelen per brief? 

Ja, dat kan. U kunt naast online post ook nog gewone post stu-

ren en ontvangen. In de toekomst zal dit wel veranderen. Steeds 
meer overheidsinstanties doen zoveel mogelijk digitaal. Zelfs de 

blauwe envelop van de Belastingdienst zal ooit verdwijnen. Uw 

belastingaanslag vindt u dan alleen nog maar in het beveiligde 

berichtenpostvak op de website van de Belastingdienst. Maar zo 

ver is het nog niet. Overheidsinstanties die alles online willen 
gaan regelen, vragen u eerst of u nog prijs stelt op gewone post. 

Als u dat wilt, dan kunt u voorlopig nog brieven blijven ontvan-

gen. 

 

 

 

 

 

VRIENDEN 

 

 We blijven vrienden, tot we oud en seniel zijn, dan worden 
we opnieuw vrienden 

 Vrienden zijn net als lantaarns, ze maken de weg niet kor-

ter, maar wel een beetje lichter 

 Een echte vriend is iemand die komt, wanneer iedereen gaat 

 Het mooiste dat echte vrienden kunnen ontdekken is dat ze 
apart kunnen groeien, zonder uit elkaar te groeien 

 Vreemden zijn vrienden die ik nog niet ken. 
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SAMEN KERST VIEREN IN TIJDEN VAN CORONA      
                                                  
We hebben een besluit moeten nemen over Kerst 2020 i.v.m. 

corona. Met pijn in ons hart.... 

 

.. Kerst gaat over dichtbij en samen. De EngelenTafel is een 

gezellige kersttafel voor wie graag huis en hart openstelt en 
thuis aan tafel mensen – voor wie samen Kerst vieren niet van-

zelfsprekend is - ontvangt met Kerst. 

 

In deze periode met corona is dichtbij elkaar en samenzijn (met 
meer dan zes mensen) niet verstandig. Daarom zullen er dit jaar 

geen EngelenTafels zijn. 

Dat is erg jammer, graag zouden we ook dit jaar samen Kerst 

vieren voor duizenden mensen mogelijk willen maken. Echter 
we kiezen voor veiligheid en gezondheid; zeker ook vanwege 

onze doelgroep waar ook veel kwetsbare mensen onderdeel van 

zijn. 

 

Natuurlijk kunnen wij kijken naar andere vormen om aandacht 
te schenken en verbinding te maken. Dat vraagt creativiteit en 

inspiratie. 

Nu eerst dit besluit hier. De komende periode informeren we 

hierover.. 
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# TROTS OP DE BOER  
 

Je ziet ze her en der nog hangen bij de boerderijen: de span-

doeken met #Trots op de boer. Inmiddels weten we dat DE boer 

niet bestaat. Dus wie is er nu eigenlijk trots op wie? En waaróm 

dan wel?  
 

Nederland is trots op zijn boeren, want zij produceren kwalitatief 

hoogstaand voedsel: heel efficiënt, met grote hoeveelheden, 

voor een lage prijs. Dit is inderdaad iets om trots op te zijn. 
  

Maar welke prijs betalen het landschap, ons leefmilieu en de 

natuur hiervoor? En is het wel echt nodig dat Nederland de we-

reld voedt?  
 

Wat als wij, consumenten, een fatsoenlijke prijs voor zuivel, 

vlees, groenten en fruit uit eigen land (of streek) gaan betalen? 

Dan kan de boer - met minder vee – tóch een goed inkomen 

verdienen. Geen mestoverschot en soja-import meer, maar zelf 
gevarieerd voer en kruidenrijk gras voor de dieren telen. Hier-

mee is al een begin gemaakt op de Margriet in Helvoirt, met 

zichtbaar voordeel voor het landschap en de biodiversiteit!  

Laat ons samen landbouw en natuur in balans gaan brengen en 
'onze' boeren behouden voor Nederland. Dan hangen wij óók 

een spandoek aan ons huis: # Trots op de kringloopboer!  

 

Met groene groet,  
Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten. 
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ALS U OF UW PARTNER UW ZAKEN NIET MEER ZELF KUNNEN 

REGELEN 
  

Het kan ons allemaal overkomen. Door een ziekte, dementie of 

een ongeval bent u of uw partner niet meer in staat om zelf te 
handelen. U kunt bijvoorbeeld niet meer uw bankzaken regelen 

en medische beslissingen nemen. Of opeens staat u voor de si-

tuatie dat u voor uw partner zaken moet regelen maar u weet 

zijn of haar wensen niet.  
Het is goed om eens stil te staan bij de situatie als u of uw part-

ner zelf niet meer kunnen handelen. Wat zijn dan de gevolgen? 

Wat kunt u zelf vooraf al regelen? Wie moet in dat geval uw 

belangen behartigen?  

Door hier tijdig over na te denken, kunt u uw zaken of van uw 
naasten regelen.  Zodat u en uw partner de regie in handen 

houden. 

  

Mevrouw IJvonne de Jong, kandidaat-notaris, zal op vrijdag 9 
oktober van 10.30 – 12.30 uur in 'dePetrus' in Vught in eenvou-

dige en begrijpelijke taal uitleg geven over het bovenstaande. 

Ook zal zij uw (persoonlijke) vragen beantwoorden.  

 
Deze bijeenkomst is ook voor mantelzorgers. U als mantelzorger 

krijgt vaak veel op uw bordje om te regelen voor degene waar-

voor u zorgt. Hoe kunt u het goed regelen zodat u aan kan slui-

ten bij de wensen van degene die het zelf (in de toekomst) niet 

meer kan.  
 

We vragen u aan te melden bij Welzijn Vught, via mail info@wel-
zijnvught.nl of telefonisch  073-6565350. In verband met de 

corona-regels kunnen we maximaal 18 mensen ontvangen. 
Daarom willen we graag vooraf weten of u komt. 

 

De bijeenkomst wordt georganiseerd op initiatief van Ouderen 

Samen en in samenwerking met de werkgroep Financieel Veilig. 
In de werkgroep Financieel Veilig zijn vertegenwoordigd: Huis73 

(Bibliotheek Vught), gemeente Vught, Ouderen samen en Wel-

zijn Vught.  

mailto:info@welzijnvught.nl
mailto:info@welzijnvught.nl
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STOPPEN MET ROKEN DOEN WE SAMEN! 
 

Stoppen met roken, we weten allemaal waarom dit belangrijk 

is. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan! 1 Op de 3 rokers 
wil heel graag stoppen maar niet altijd met een goed resultaat. 

Hoe kunnen we stoppen met roken zo makkelijk mogelijk ma-

ken? Door het samen te doen!  

 

Vanaf 1 oktober zullen Nederlanders weer massaal stoppen tij-
dens de Stoptober actie, vanaf 3 september kun je je hiervoor 

inschrijven. Mee doen betekent een vijf keer zo groot kans dat 

jouw stoppoging succesvol is, zegt de directeur van het Long-

fonds, Michael Rutgers. Dat geeft de burger moed, toch! 
 

In oktober worden rokers uitgedaagd om te stoppen met roken 

en dit 28 dagen vol te houden. Tienduizenden mensen zijn je de 

afgelopen jaren al voorgegaan met positieve resultaten. Wat 
kan het je allemaal opleveren? 

 

Geld besparen 

Na 3 jaar stoppen met roken heeft een inwoonster uit Den Bosch 

€ 9000,- euro uitgespaard. Dat is een mooi bedrag toch? Ze 
trakteert zichzelf nu af en toe op een extra paar schoenen waar 

ze heel blij van wordt. 

 

Lekker fit 
Een grootvader is gestopt met roken vanwege gezondheids-

klachten, gesteund door zijn kleinkinderen. Na 1,5 jaar voelt hij 

zich fitter en hoest veel minder. Zijn missie is geslaagd! 

 
 

 

 

https://stoptober.nl/
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Elkaar steunen 

Voor een gemeenteambtenaar uit Oss valt het stoppen zwaar. 
Maar steun van collega’s helpt. Na een aantal pogingen hoopt 

hij dat dit nu de definitieve-poging is.  

 

Een toekomstige Rookvrije generatie 
Door zelf niet te roken geef je direct het goede voorbeeld aan 

de generaties die volgen. Ook voorkom je dat kinderen en an-

deren met je meeroken waardoor ook zij gezond blijven. Steeds 

meer kinderen geven aan niet te willen roken en gaan staan 
voor een ‘rookvrije generatie’.  

En jij? Wat kies jij?  

 

Meer weten over Stoptober? Kijk op www.stoptober.nl.     

 
 

 

   

DOE JE OOK MEE MET GEWOON GE-

ZOND? 
Samen op weg naar een gezonde leefstijl 

in de gemeente Haaren. 

Hoe leef je fitter, gezonder en bewuster? 

Heb je een vraag of een idee over jouw 
leefstijl of mis je activiteiten in je dorp? 

Wij, Lieke Raaijmakers en Carla Schoot, 

informeren en ondersteunen je graag. Wij 

zijn op verschillende manieren te berei-
ken: stuur een mailbericht naar 

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

 

 

 

http://www.stoptober.nl/
mailto:lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl
mailto:c.schoot@ggdhvb.nl
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10 GEZONDSTE VOEDINGSMIDDELEN VOOR HET VROUWEN-

HART 
Goede voeding voor je hart en bloedvaten 

 

Dr. Janneke Wittekoek houdt zich als cardioloog al meer dan 15 

jaar bezig met het vrouwenhart. Samen met Prins Marcia van 
den Bergh schreef ze het boek Healthy heart met 50 recepten 

en tips voor een fit en gezond vrouwenhart. Een mooie aanlei-

ding om Janneke te vragen naar haar tien favoriete producten 

die goed zijn om te eten voor je hart. 
 

1. Appel  

"An apple a day keeps the doctor away"! Re-

cent Amerikaans onderzoek heeft laten zien 
dat het eten van twee appels per dag een po-

sitief effect heeft bij het verlagen van het LDL-

cholesterol. 

 

Een check-up van uw hart 
Komen hartziekten in de familie voor of wilt u advies over veilig 

en gezond sporten? Dan kan een cardiologische check-up uit-

komst bieden. 

Welke check-up past bij u? 
 

2. Avocado 

Vet gezond! Officieel gezien zijn avocado's vruchten, ze zitten 

vol met onverzadigde vetten (gezonde vetten), die goed zijn 
voor hart en bloedvaten en je cholesterol verlagen. Het hoge 

kaliumgehalte zorgt voor een verlaging van de bloeddruk. Het 

rijpingsproces van een avocado kun je versnellen door deze 

naast een appel en banaan te bewaren. 
 

3. Blauwe bessen  

Klein, maar fijn. De 'blauwe wondertjes' be-

vatten anthocyaan, een stof die de bes zijn 

blauwe kleur geeft. Anthocyaan kan er onder 
andere voor zorgen dat de vetophoping van  
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bijvoorbeeld cholesterol in de bloedvaten wordt verminderd en 

het werkt ontstekingsremmend. 

 
4. Broccoli 

Wist je dat broccoli eigenlijk de bloem van 

een plant is? Broccoli is een populaire 

groente en dat is niet voor niets. Naast ont-
stekingsremmend, ontgiftend, blijkt de 

groente vol met antioxidanten ook een po-

sitieve invloed te hebben op de bloedsom-

loop, dit komt door het stofje sulforafaan. 
 

5. Havermout 

Havermout is perfect om snel een lekker en voedzaam ontbijt 

klaar te maken. De oplosbare vezels zorgen ervoor dat je langer 

vol zit. Ook helpen deze vezels om je slechte LDL-cholesterol 
omlaag te brengen. De koolhydraten in havermout worden lang-

zaam door je lichaam opgenomen waardoor er geen snelle piek 

ontstaat in je bloedglucosegehalte en de energie langzaam 

wordt afgegeven aan je bloed. Haver is bovendien een belang-
rijke bron van proteïnen, calcium, ijzer, magnesium, zink, ko-

per, thiamine en vitamine E. 

 

6. Knoflook 
Knoflook heeft een gunstig effect op de 

bloedsomloop en kan  daardoor bloeddruk ver-

lagend werken. Dit komt door de stof alicine. 

Kauw na het eten van (teveel) knoflook op een 
blaadje peterselie of munt om de overheersende geur te neu-

traliseren. 

 

7. Kaneel 

Kaneel wordt al eeuwenlang gebruikt voor het bereiden van 
voedsel en als medicijn. Waarom? Kaneel kan helpen tegen ver-

koudheid, misselijkheid, diarree en menstruatiekrampen. Uit 

verschillende internationale onderzoeken is gebleken dat kaneel  
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een positief effect heeft op je bloedsuikerspiegel, bij proefper-

sonen bleek dat kaneel het bloedsuikerniveau na de maaltijd in 

balans houdt. 

 
8. Kurkuma 

Kurkuma staat ook wel bekend als geelwortel. In oos-

terse lan  den wordt het gebruikt om gerechten kleur 

en smaak te geven. De krachtige kurkuma wordt al 
jarenlang gebruikt ter bevordering van de gezond-

heid en is met name populair vanwege de ontste-

kingsremmende en antioxidante eigenschappen. 

Maak thee van kurkuma of gebruik het om je eten te kruiden. 
 

9. Walnoten 

Walnoten zitten boordevol omega-3 vetzuren, vitamine E, vezels 

en foliumzuur. Ook zijn ze rijk aan enkelvoudige onverzadigde 

vetzuren. Walnoten hebben een gunstig effect op onze bloedva-
ten. In meerdere onderzoeken is aangetoond dat walnoten het 

cholesterolgehalte (LDL) verlagen en het goede cholesterolge-

halte (HDL) verhogen. 

 
10. Vette vis: zalm, makreel, forel 

Vette vis zoals zalm, makreel, forel, sardines bevatten veel 

omega-3 vetzuren. Deze helpen om het triglyceridengehalte in 

ons bloed te laten dalen. Hierdoor kunnen zijn cholesterol ver-
lagen. Gebruik zo min mogelijk zout of saus als je vis eet. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
23 

TERUG 

 
 

Het gebeurt niet als ik slaap maar bij dagelijkse dingen. 
Ergens in de supermarkt, als ik de mayonaise pak. 

Kinderhandje, autoraam. 

 

Ik weet dat ik niet schuldig ben. Ik heb mijn best gedaan. 
Het was secondewerk dat uren duurde 

en dit viel buiten mijn bereik. 

 

Het vreemde is dat in mijn hoofd altijd het lampje brandt 

als ik naar binnen kijk. Terwijl dat niet zo was. 
Alles muurvast, naar voren gekanteld. 

 

Hoe lang zijn je armen als het er werkelijk toe doet? 

Iemand zei: wie je niet redt blijft je langer bij 
dan hele rijen op het droge. 

 

Dat zal ook wel zo zijn. Niemand die mij iets verwijt 

en niemand die iets vraagt. Het is je baan. 
 

Maar soms zie ik het water nog. Het vreemde licht. 

Dat kinderhandje voor het raam. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin liep op uitnodiging 
van de Nederlandse Politie een paar maanden mee met verschil-

lende politiemensen. Hun verhalen, herinneringen en optreden 

vormden de basis voor 'Lange armen'. In tien gedichten trof ze 

de alledaagse werkelijkheid achter het credo 'waakzaam en 
dienstbaar'. 
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10 TIPS DIE JE SNEL VAN JE VERKOUDHEID VERLOSSEN 
Antibiotica heeft geen zin 

 

Het is er het seizoen voor: verkoudheid. En hoe-
wel een gemiddelde verkoudheid niet meteen 

ernstig is, is het wel vervelend. Hoe sneller je er 

dus vanaf bent, hoe beter. Wij verzamelden de 

beste tips om snel van je verkoudheid af te ko-
men. 

 

Verkoudheid is in feite een ontsteking van het 

slijmvlies in de neus, de bijholten en de keel - 

vandaar dus ook dat gevoel van een vol hoofd 
dat je bij een verkoudheid vaak ervaart. Volwas-

senen worden elk jaar gemiddeld twee tot vijf keer verkouden. 

Kinderen kampen er vaker mee: gemiddeld zo’n zes tot tien keer 

per jaar. 
 

Symptomen verkoudheid 

De oorzaak van verkoudheid is een besmetting met het ver-

koudheidsvirus. Ongeveer twee tot drie dagen na de infectie ko-
men de symptomen op: 

- Snot in neus en keel 

- Verstopte neus 

- Het reuk- en smaakvermogen is minder 

- Niezen 
- Keelpijn 

- Hoesten 

- Hoofdpijn, een ‘vol hoofd’ en/of druk op de kaken 

- Sommige mensen krijgen daarbij lichte koorts (in tegenstelling 
tot kinderen, die ontwikkelen vaak hoge koorts). Als een ver-

koudheid langer dan tien dagen duurt, is een afspraak bij de 

huisarts op zijn plaats. 
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Snel van je verkoudheid af 

De duur van een verkoudheid is niet te verkorten: je lichaam 

heeft nu eenmaal tijd nodig om het virus weer uit het lichaam 
te krijgen. Gelukkig kun je de vervelende symptomen die met 

een verkoudheid gepaard gaan, wel aanzienlijk verlichten. 

 

1. Gebruik bij een verstopte neus een neusspray met zoutop-
lossing. Die zijn bij elke drogist of apotheek te koop, maar je 

kunt het ook zelf maken. Los daartoe een afgestreken theelepel 

zout op in een drinkglas lauw water. Doe meerdere keren per 

dag een paar druppels in elk neusgat en adem dan zo diep mo-
gelijk door de neus in. 

 

2. Zit je neus erg verstopt, dan is een neusspray met xylome-

tazoline aan te raden. De stof xylometazoline zorgt ervoor dat 

de zwelling van het slijmvlies in de neus minder wordt, waardoor 
je vrijer kunt ademen. Let wel op met xylometazoline: je mag 

dit type neusdruppels niet vaker dan drie keer per dag en niet 

langer dan zeven dagen gebruiken. Bij langer gebruik kan de 

stof xylometazoline de slijmvliezen beschadigen. Neusspray met 
xylometazoline is vrij verkrijgbaar bij drogist en apotheek. 

 

3. Als je het gevoel hebt dat je hoofd vol snot zit, kan een 

stoombad verlichting geven. Vul hiervoor een kom met warm 
water (nooit warmer dan 60 graden). Pak daarna een handdoek, 

gooi die over je hoofd en ga dan met je gezicht boven de dam-

pende kom water zitten. Probeer zoveel mogelijk door de neus 

adem te halen. Zorg ervoor dat je zakdoekjes binnen handbereik 
hebt, want er kan behoorlijk wat snot loskomen. 

 

4. Zorg altijd voor voldoende frisse lucht en ventileer goed. 

Droge en warme lucht irriteert namelijk de slijmvliezen, waar-

door de klachten erger kunnen worden. Ventileer je wel vol-
doende, maar is de lucht nog steeds droog? Gebruik dan lucht-

bevochtigers met schoon water. 
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5. Je neus ophalen is beter dan je neus snuiten: met snuiten 

pers je namelijk snot in de bijholten en dat maakt de kans op 

een bijholteontsteking groter. Toch snuiten? Gebruik dan papie-

ren zakdoekjes die je meteen na gebruik weggooit. Snuit altijd 
rustig en steeds één neusgat per keer. 

 

6. Als je verkouden bent, heeft je lichaam meer slaap nodig om 

te herstellen. Ga dus op tijd naar bed en zorg ervoor dat je min-
stens acht uur slaapt. Minder slaap komt je herstel niet ten 

goede. 

 

7. Houd de hygiëne in de gaten: was regelmatig je handen en 
reinig zaken als deurkrukken en kranen meerdere keren per 

dag. Op die manier krijgt het virus niet de kans zich verder te 

verspreiden. Een gebrek aan hygiëne kan er bovendien voor zor-

gen dat je langer verkouden blijft dan nodig. 

 
8. Wellicht een open deur, maar toch: blijf ver weg van sigaret-

ten en sigarettenrook. Nog los van het feit dat het bijzonder 

ongezond is, irriteert de rook de slijmvliezen waardoor de klach-

ten alleen maar erger worden. 
 

9. Een warme douche ontspant je lichaam en de stoom ervan 

werkt als een mini-stoombad: het maakt het slijm los. 

 
10. Laat alcohol achterwege en drink zoveel mogelijk (lauw-

warm) water of thee. Heb je veel last van keelpijn, maak dan 

verse gemberthee met een schijfje citroen en een klein beetje 

honing. 
 

Tot slot: omdat verkoudheid een virus is, hebben antibiotica 

geen zin - antibiotica werken alleen tegen bacteriën. Ook andere 

medicijnen - behalve de hierboven genoemde neusdruppels 

hebben geen zin bij een verkoudheid. 
 

Bron(nen): KNO. 
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TUINGEDACHTEN 
 

In mijn vorige 'tuingedachten' heb ik wat aangehaald over de 
bedsteden in onze boerderij. Eigenlijk was ik er nog niet mee 

klaar, dus ga ik er maar verder mee.  

De meeste bedsteden werden in mijn kindertijd niet meer ge-

bruikt om te slapen, maar waren omgebouwd tot (inloop)kas-
ten. De bedstede waar ik in mocht vertoeven was op de zolder 

van het z.g. achterhuis. De bedstede was direct onder het dak 

gesitueerd. Aangezien ik als jongste achterin mocht liggen (ik 

kwam als eerste en stond als laatste op) was het dak redelijk 
dichtbij. Als ik plotseling overeind ging zitten, stootte ik mijn 

hoofd aan de onderkant van het dak. Dat was weliswaar van 

riet, maar de onderkant was van houten ronde latten (recht uit 

het bos). Goed hard, dat kan ik je verzekeren. Indertijd hadden 

veel boerderijen zogenaamde kistkalveren. De beestjes stonden 
in houten kisten, die in vrijgekomen stallen geconstrueerd wa-

ren en van boven open waren. Als de kalveren na het eten vro-

lijk werden, konden ze wel eens staan springen in hun 'behui-

zing', zonder hun kop te stoten. Dus ze liepen minder gevaar 
dan ik in mijn bedstee. 

 

Inmiddels heb ik een stuk gelezen waaruit blijkt dat de eerste 

bebouwing van onze boerderij al in de 13e eeuw aanwezig was, 
dus niet zo vreemd dat er nog middeleeuwse sporen te zien wa-

ren. Een z.g. boerenhoeve was niet altijd een 'gelikte' woning, 

met vrijstaande bedrijfsgebouwen, zoals de huidige agrarische 

bedrijfspanden. Romantiek en eenvoud hadden de overhand. 
Maar ook armoede kwam voor, als de prijzen laag waren, of de 

oogst slecht, of veeziekten heersten. 

 

Jan van Bohemen.  
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TIPS OM VEILIG TE BLIJVEN FIETSEN 

 
De afgelopen twintig jaar is het aantal 70-plus-

sers dat is overleden na een ongeval met de 

fiets of e-bike met 68% gestegen. Dit komt naar 
voren uit de nieuwste cijfers van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS). 

 

Fietsers die omkomen in het verkeer zijn ouder dan slachtoffers 

die overlijden na een auto-ongeluk. Van de omgekomen fietsers 
in 2019 was 59 procent 70 jaar of ouder. Het aantal fietsdoden 

per 1 miljoen inwoners liet bij bijna alle leeftijdsgroepen een 

daling zien, behalve bij de 70-plussers. Het aantal omgekomen 

70-plussers op de fiets nam met 8 procent toe. Toch is fietsen 
in de eerste plaats gezond. Blijf het dus vooral doen zolang u 

kunt, maar doe het veilig. 

 

Zo blijft u veilig fietsen 
De Stichting VeiligheidNL heeft een folder ontwikkeld voor ou-

deren op de fiets. Deze folder is gemaakt  in samenwerking met 

de ANWB, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Uit-

gangspunt is dat u zolang mogelijk blijft fietsen. Fietsen is ge-

zond en zorgt ervoor dat u langer mobiel blijft. 
 

Zorg voor een veilige fiets 

Uw fiets moet goed op maat zijn, en vooral niet te hoog. Zorg 

dat u met uw voeten bij de grond kunt als u op het zadel zit en 
overweeg de aanschaf van een fiets met een lage instap. 

Het is belangrijk dat alles aan uw fiets goed werkt. Laat uw fiets 

door een fietsenmaker controleren, zorg voor goede remmen en 

goede verlichting. 
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Monteer stevige fietstassen als u boodschappen doet op de fiets. 

 
Zorg voor een goede voorbereiding 

Draag schoenen die goede grip geven op de trappers. 

Zorg dat u goed hoort en ziet. Laat ogen en oren regelmatig 

controleren. Overweeg een fietsspiegel. 
Wees vertrouwd met uw fiets. Wen op een rustige plek aan een 

nieuwe (elektrische) fiets of doe mee aan een fietscursus. 

 

Houd het weer in de gaten 
Waait het hard, kan het glad zijn? Ook regen kan voor minder 

grip op de weg zorgen. 

 

Beweeg u veilig in het verkeer 

Doe het rustig aan. Voorkom haast en voorkom vermoeidheid. 
Neem pauze bij langere ritten. 

Houd afstand van andere weggebruikers en van de stoeprand. 

Vermijd drukke momenten. 
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WORKSHOP VILTEN 
 

Vilten van wol is een oude techniek: een niet geweven stof (ve-

zel) die ontstaat met behulp van warm water, zeep en wrijving. 

Tijdens deze workshop ga je onder de inspirerende leiding van 

beeldend kunstenaar Lidwina een herfstbloem of herfstblad ma-
ken en tegelijkertijd leer je enkele basistechnieken in vilten. Op 

deze manier kun je op een leuke manier kennismaken met vil-

ten, Materiaal voor je eigen werkstuk schaf je aan bij de docent 

tijdens de les (ongeveer € 5,-) 
 

 

Docent:   Lidwina Charpentier 

Datum:             vrijdag 6 november  
Duur:                3 uur 

Tijdstip:           van 9.30-12.30 uur 

Cursusprijs:      € 20,- (incl. koffie / thee) 

Locatie:            HelvoirThuis, Kloosterstraat 30  

   in Helvoirt 
 

Voor meer informatie: 

www.abzvught.nl  

www.helvoirthuis.nl 
 073-657 20 00 

 

 

        
 

 

 

 

 

http://www.abzvught.nl/
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42 WIJZE LEVENSLESSEN VAN EEN 82-JARIGE YOGI 
 

1. Je best doen, is goed genoeg. 
2. Ieder moment is waardevol. 

3. Er is geen foute manier om dingen te doen. 

4. Ervaar en accepteer verandering als iets 

wat er altijd is. 
5. Leef met een doel. 

6. Geef het leven altijd het beste van jezelf. 

7. Datgene waar je aandacht aan besteedt, 

zal zich ontwikkelen. 
8. Je kunt alleen groeien door af en toe din-

gen te doen die je niet leuk vindt. 

9. Je bent op je sterkst op het moment dat je het meest uit-

gedaagd wordt. 

10. Laat je gedachten niet die baas zijn over jezelf. 
11. Wat je doet en hoe je je gedraagt is een weerspiegeling 

van wie je bent. 

12. Het maakt niet uit wat je doet in het leven, het gaat er om 

hoe je het doet en de relaties die je daarmee creëert. 
13. De enige manier om anderen te helpen is door een voor-

beeld voor ze te zijn. 

14. Hoe je Yoga beoefent is een weerspiegeling van wie je 

werkelijk bent. 
15. Doe alles wat je doet met aandacht. 

16. Het vergt moed om het leven te leiden wat je wilt leiden. 

17. Leef niet in het verleden, de toekomst heeft zoveel moois 

te bieden. 
18. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk en je eigen 

leven. Niemand anders. 

19. Vergeef de imperfecties van andere mensen. 
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20. Op de juiste manier ademen zorgt voor een gezonde 
geest. 

21. Wees dankbaar voor alles wat je overkomt. 

22. Je hebt op ieder moment de kans om opnieuw te beginnen. 

23. Het gaat er niet om hoe het er uit ziet. Het gaat er om wat 
het met je doet en hoe je je voelt. 

24. Help eerst jezelf. Help daarna anderen. Je kunt anderen 

niet helpen als je jezelf waardeloos voelt. 

25. Liefde is krachtiger dan angst. 
26. Je bent nooit klaar me leren. Het leven heeft geen bestem-

ming en elke dag is een nieuw begin. 

27. Je hebt betere en mindere dagen. Het kan niet altijd alleen 

maar goed zijn. 

28. Luister naar je lichaam en wat op dat moment goed voelt. 
29. Vergelijk jezelf niet met andere mensen. 

30. Als je valt, betekent dat dat je het aan het proberen bent. 

31. Het is OK om jezelf kwetsbaar op te stellen. 

32. Probeer niet perfect te zijn. 
33. Wees stil en luister naar jezelf. Alle antwoorden die je 

zoekt vind je binnenin. 

34. Help andere mensen waar mogelijk. 

35. Accepteer dat het leven niet altijd eerlijk is. 
36. Gelukkig zijn is je eigen keuze. 

37. Laat andere mensen jouw humeur niet verpesten. 

38. Laat los wat je niet meer nodig hebt. 

39. Accepteer hulp van andere mensen. 
40. Waardeer de tijd die je hebt. Je kunt het maar een keer 

besteden. 

41. Je bent precies waar je hoort te zijn. 

42. Smile!  
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COURGETTE-TOMAATSCHOTEL MET GEHAKT EN KAAS 
Hoofdschotel voor 4 personen  

 

Benodigdheden:  

2 grote courgettes in blokjes gesneden  
2 uien, gesnipperd  

6 tomaten, geschild en in stukjes gesneden  

3 rode paprika's, in stukjes gesneden) 

500 gram rundergehakt  
2 teentjes knoflook, gehakt  

150 gram belegen Goudse kaas, geraspt   

2 eetlepels tomatenpuree  

2 theelepels chilipoeder  

4 theelepels Italiaanse of Provençaalse kruiden   

4 dl koks room 

2 eetlepels olijfolie  

zout en versgemalen peper 

 
Bereidingswijze:  

Verwarm de oven voor op 1700 C (hete lucht). Verhit de olie in 

een wok of hapjespan. Roerbak de courgette, ui, knoflook en 

het gehakt gedurende ca. 5 minuten totdat het gehakt rul en 
gekleurd is, (gebruikt u paprika i.p.v. tomaat voeg die dan hier 

ook aan toe). Roer chilipoeder, zout en peper erdoorheen. Voeg 

de tomaatpartjes toe. Schep het geheel in een lage ovenschaal 

en strooi de kaas erover. Klop de room, tomatenpuree en krui-
den door elkaar en breng op smaak met peper en zout. Schenk 

dit mengsel over de schotelinhoud. Zet de ovenschaal gedu-

rende een half uur midden in de oven. Serveer -indien gewenst- 

met pasta, macaroni of puree. 
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HALF MILJOEN SLIMME DEURBELLEN IN NEDERLAND 
 

Meer dan een half miljoen Nederlandse huishou-
dens hebben inmiddels een slimme deurbel, een 

verdubbeling sinds 2018.  

Dit meldt marktonderzoekbureau Multiscope. 

 

 
1 op de 5 huishoudens slim beveiligd 

Op zes procent van de woningen zit inmiddels een slimme deur-

bel, waarvan de helft van het merk Ring. Dit blijkt uit de Smart 

Home Monitor, een doorlopend onderzoek van Multiscope naar 
het bezit en gebruik van smarthome-producten. Volgens het on-

derzoek worden Nederlandse huishoudens steeds beter bevei-

ligd. Op dit moment is 18 procent van alle huishoudens in het 

bezit van slimme beveiligingsapparatuur. In 2018 was dit nog 
15 procent. Eén op de tien huishoudens heeft een IP-camera, 

waarmee dit het populairste beveiligingsapparaat is. 

 

Groeimarkt 

Ook in de toekomst blijft slimme beveiliging doorgroeien, stelt 
Multiscope: één op de vijf consumenten is van plan om binnen 

een jaar slimme beveiliging aan te schaffen. Volgens de onder-

zoekers hebben consumenten afgelopen jaar voor een half mil-

jard aan slimme beveiliging en veiligheid uitgegeven. Ten op-
zichte van 2018 is dit een flinke groei van 38%. Het meeste geld 

wordt uitgegeven aan slimme beveiligingssystemen (227 mil-

joen euro) en beveiligingscamera’s (183 miljoen euro). De om-

zet van slimme deurbellen is ten opzichte van 2018 verdubbeld 
naar een totaal van 64 miljoen euro. 
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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 vacature  

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 

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. 
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