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VOORWOORD 
 

Het nieuwe jaar is begonnen. Ik  denk dat 

we allemaal reuze benieuwd zijn wat 2021 

voor ons in petto heeft. Bovenaan staat 
ongetwijfeld de wens dat er zo snel moge-

lijk een einde komt aan dat uiterst verve-

lende virus dat onze gezondheid al vele 

maanden in de tang heeft. Je zou zeggen dat het nu toch wel 
mooi genoeg geweest is. Maar de afgelopen maanden heb ik een 

ding wel geleerd: In deze coronatijd is niets zeker.   

Ook ons sociale leven heeft de afgelopen tijd een behoorlijke 

knauw gehad. Dat geldt zeker voor onze vereniging. Vanaf 

maart hebben we nauwelijks nog activiteiten kunnen ontplooien. 
Maar het is niet anders.    

Maar er is ook goed nieuws. Het inenten is inmiddels begonnen 

en in onze regio zijn we als een van de eersten aan de beurt.  

Wel later dan elders maar dat is geen verrassing. De Duitse 
dichter Heine zei het al: "Op de dag des oordeels moet je in 

Nederland zijn want daar gebeurt alles 50 jaar later". De eerste 

positieve effecten van inenten in combinatie met snel testen zul-

len hopelijk snel zichtbaar zijn.  
 

In het vorige hofblad hebt U kunnen lezen dat ik ook bezoek heb 

gehad van het virus. Ik kan u verzekeren dat dat geen pretje is. 

Ik had het twijfelachtige genoegen van veertien dagen in het 

JBZ inclusief een verblijf op de IC. Gelukkig ben ik inmiddels aan 
de beterende hand maar het herstel duurt wel lang. Het heeft 

me helaas doen besluiten mijn bestuurslidmaatschap wat ver-

vroegd te beëindigen. Jammer want ik heb uiterst plezierig sa-

mengewerkt met mijn medebestuursleden. Voor hun inzet heb 
ik veel bewondering. Gelukkig staan er een paar nieuwe be-

stuursleden klaar.  

 

Namens het Bestuur wens ik U allen een heel Gelukkig en Ge-
zond 2021.  

 

Andries Weitenberg 
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SINT VERGEET OOK DIT JAAR DAGJE THUIS NIET 
 
Ook dit jaar heeft Dagje Thuis weer een gezellige Sinterklaas 

viering gekend. De Sint had cadeautjes achtergelaten welke we 

met een dobbelspel hebben verdeeld onder alle gasten van 

Dagje Thuis.  

En zoals u op de foto kunt zien heeft iedereen genoten van een 
extra feestelijk toetje met speculaas en pepernoten, speciaal 

voor deze dag gemaakt.  

 

Maar dit was niet de enige speciale dag die we in december heb-
ben gehad.  

De laatste keer Dagje Thuis van dit jaar was ook een bijzondere 

en mooie dag.  

We hebben eerst koffie met gebak op omdat bij de ochtendkoffie 
Ineke Matheeuwsen van ContourdeTwern afscheid is komen ne-

men. Tegelijkertijd is Yvonne Kolmans van Welzijn Vught kennis 

komen maken, omdat zij vanaf januari de werkzaamheden voor 

Dagje Thuis van Ineke Matheeuwsen overneemt.  

 
Na een heerlijke wandeling buiten onder begeleiding van 2 vrij-

willigers van IVN was het tijd voor onze jaarlijkse kerstlunch. 

De afgelopen jaren is de traditie ontstaan om deze bij Margriet 

Rector te gaan eten, maar door de corona was dit helaas niet 
mogelijk. Een traditie verbreek je echter niet zomaar, dus heb-

ben we geregeld dat Margriet dit jaar naar ons in het Hel-

voirThuis kwam. Het was weer heerlijk (zoals we van haar ge-

wend zijn) en iedereen heeft genoten.  
 

Nu op naar het nieuwe jaar. Dit heeft, net als voor heel Helvoirt, 

voor ons veranderingen in petto, en ook zal het nog wel een 

aantal maanden duren voordat we weer 'gewoon' kunnen 
draaien zonder de coronabeperkingen. Maar we gaan ervoor om 

2021 een mooi jaar te maken en dat wensen we ook alle inwo-

ners van Helvoirt toe.  
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De nieuwe contactgegevens voor Dagje Thuis zijn: 
 Esther Schellekens:  06-30042286  

estherschellekens@welzijnvught.nl   
 Yvonne Kolmans:  06-46752773   

yvonnekolmans@welzijnvught.nl   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Aan het eind  

van de tunnel  

is altijd Licht 

voelt de wereld 
net wat anders 

omdat je van 

het duister 
heb geleerd. 

mailto:estherschellekens@welzijnvught.nl
mailto:yvonnekolmans@welzijnvught.nl


 

 
4 

 

 

MEEDOEN IN DE DIGITALE WERELD? 
 

Ongetwijfeld heel veel leden van onze Vereniging zijn er zich 

van bewust dat de digitale wereld niet meer weg te denken is 

en hebben een laptop, tablet en / of mobiele telefoon. Maar 
waarschijnlijk zijn er nog een aantal die de eerste stap nog moe-

ten maken en daarbij geholpen willen worden. 

 

Wat willen we? 
We willen al onze leden de mogelijkheid bieden om digitaal aan 

de slag te gaan, indien gewenst goedkoop een tablet aan te bie-

den én begeleiding te geven bij het leren omgaan met deze aan-

winst. Maar daarnaast willen we deze (maar ook jouw!) tablet 
(doen) voorzien van een social app, zodat onderling contact heel 

gemakkelijk gaat worden.  

De app voorziet in het stellen van vragen als: "Heb je zin om 

een bakje koffie te komen drinken?, Wie kan een boodschap 

voor me meenemen uit de winkel?" of "Wie kan mijn lamp ver-
vangen?" en nog veel meer. 

De SocialApp is daarmee een lokaal initiatief en een hulpmiddel 

in één. Met SocialApp worden de drempels verlaagd om hulp te 

vragen. Het brengt buren met elkaar in contact, maar ook be-
zoekers zoals kinderen en kleinkinderen worden erbij betrokken. 

Juist zij kunnen, als ze toch in de buurt zijn, even iemand helpen 

met een kleinigheidje. Een kleine moeite, een groot gebaar! 

 
Vereniging 55+ wil graag dat 'we' elkaar kunnen helpen en zo 

de zelfredzaamheid en de onderlinge samenhang bevorderen. 

Dat is de reden dat het bestuur eind december een aanvraag 

heeft ingediend bij het Buurtfonds om dit project te realiseren.  
Uiteraard houden we jullie op de hoogte!  
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ZATERDAG 13 FEBRUARI, ALTERNATIEVE OUWE-KEIEN-

BAL IN KEIESPELLERSDURP 
 

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

oftewel beste ouwe-keien! 

 

De feestdagen zijn weer achter de rug en carnaval staat voor de 

deur. 
Maar helaas geen feest dit jaar, maar gelukkig kunnen er veel 

dingen nog wel. 

 

We hebben wat bedacht en gaan er toch een gezellige middag 
van maken! 

Want als jullie niet naar ons mogen en kunnen  komen, draaien 

we het een keertje om en brengen wij de gezelligheid en een 

attentie naar jullie toe. 
 

Versier zelf je huis, flat of raam, zet een gezellig muziekje op, 

sluit je ogen, dan komen we langs met iets lekkers en doen de 

polonaise op anderhalve meter!! 

 
We hopen toch echt, dat volgend jaar weer alles 'gewoon' zal 

zijn, dat Prins Hendrik dun 2de, zijn adjudant en de raad van 11 

er weer bij zijn, de Keikes weer een mooi muziekje komen spe-

len, en het weer een ouwerwetse gezellige middag gaat worden! 
 

Zou je het leuk vinden als we zaterdag 13 februari bij je langs 

komen, geef je dan op en we zijn er! 

We doen het lekker ouwerwets, lever je strookje in bij: 
Noor Coppens, Gildehof 18 in Helvoirt.  

Maar e-mailen mag natuurlijk ook! 

fam.wolfs10@home.nl 

 
 

mailto:fam.wolfs10@home.nl
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Pas goed op u zelf en op uw naas-

ten, blijf gezond, tot ziens…Alaaf 

 
Lieve groetjes, 

 

Mariska Wolfs, 

Noor Coppens, 
Mireille Melman, 

Jolanda Boom, 

Christel van den Boer. 

 
 

 

 

 

 

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

Ja, ik zou het erg leuk vinden als jullie langskomen  

op 13 februari! 

 
Mijn naam is:_______________________________________ 

 

 

Mijn adres is:_______________________________________ 
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GYMNASTIEK AAN SENIOREN 
 

Ik geef al een aantal jaren gymnastiek aan senioren bij Vereni-
ging 55+ Helvoirt.  

Omdat de sportlessen door de corona al tijden niet door kunnen 

gaan geef ik hierbij een aantal tips en informatie om te blijven 

werken aan je gezondheid. 

De corona-crisis heeft laten zien hoe belangrijk het is om fit te 
blijven. Ook thuis bewegen kan heel goed.  

 

Hierbij een aantal praktische beweegrichtlijnen die iedereen 

thuis goed kan uitvoeren: 
 

Spierversterkende activiteiten 

Train vooral je grote spieren (bovenbeenspieren, eventueel bo-

venarmen). Doe dat met oefeningen, zonder of met extra ge-
wichtjes.  

Voor 65-plussers is het extra belangrijk om spieren sterk te hou-

den. Met een aantal keer opstaan uit de stoel kun je je boven-

benen al trainen. Ga een halve meter van muur staan met ge-

strekte armen. Buig en strek !! ( 3 series van 10 herhalingen ) 
 

Botversterkende activiteiten 

Botten versterk je door ze te belasten met je eigen lichaamsge-

wicht. Houd je je botten sterk, dan breek je die minder snel. 
Loop de trap een aantal keren op en af. Elke dag een wandeling 

van minimaal 30 minuten werkt ook al botversterkend. 

 

Balans verbeterende activiteiten 
Balans train je eenvoudig door op één been te staan (met ogen 

dicht is moeilijker). Als je tegelijk je bovenlichaam verplaatst, 

train je beter. Dit kun je doen door bijvoorbeeld tanden te poet-

sen op 1 been. 
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Wellicht in het begin met 1 hand houvast te zoeken, later zonder 
houvast. 

Bij een betere balans verlaag je het risico op vallen en daarmee 

ook op ernstige letsels.  

 
Zitten beperken  

En verder: voorkom lang stilzitten achter elkaar. Houd als richt-

lijn aan dat je minimaal eens per half uur opstaat. 

 
Tegenwoordig kun je op internet ook kijken hoe je thuis actief 

bezig kunt zijn. Kijk op onderstaande websites: 

 

1. Den Bosch blijft bewegen 

2. Stoelyoga voor senioren (YouTube) 

3. Nederland in beweging: (Dagelijks mee te doen om 09.15 

NPO1) 

 

Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar weer snel beginnen met 

de lessen en mocht je meer informatie willen (omtrent lessen 
die op woensdagochtend in sporthal worden gegeven) stuur dan 

een berichtje naar e-mail: lia.hulsen@planet.nl 

 

Rest mij ondanks de corona-perikelen iedereen een gezond en 
sportief 2021 toe te wensen! 

 

Lia Hulsen, 

Sportdocente 

 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:lia.hulsen@planet.nl
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DE GESCHIEDENIS VAN CARNAVAL IN HELVOIRT 
 
Beste mensen, zoekt u nog eens met ons mee. 

De feestdagen zijn weer voorbij, maar de dagen zijn nog kort 

en donker. Voor sommige onder ons, gezellige avonden met een 

wijntje en een kaasje bij de kachel, voor anderen een tijd die 
(te) lang duurt, zeker in deze nare corona tijd!  

 

Denkt u dan nog eens terug aan vroeger. Aan de tijd dat carna-

val nog gewoon gevierd werd!  

Duikt u nog eens in die oude doos op zolder of kijkt u nog eens 
in uw fotoboeken. Wij stellen dat echt zeer op prijs! 

Wie weet komt u net datgene tegen waar wij naar op zoek zijn? 

Jaartallen, foto’s,  uitnodigingen van bijeenkomsten die te ma-

ken hebben met carnaval van toen naar nu, een anekdote, liedje 
of noem maar op! 

U mag ons ook altijd benaderen en vertellen wat u  zou willen 

delen? 

 
We hebben al heel veel mogen ontvangen en hebben al naar 

veel mooie verhalen mogen luisteren, maar er is nog veel meer, 

daarvan zijn we overtuigd! 

 

Voor degene die het nog niet hebben gevolgd, al enige tijd zijn 
wij informatie aan het verzamelen over de geschiedenis van 

Carnaval in Helvoirt. De bedoeling is het maken van een mooi 

boek! Uit eerdere oproepen hebben we al veel reacties gekre-

gen. Vooral heel veel foto’s met prachtige taferelen. Echt dank 
daar voor!  We zijn al een eind op weg maar kunnen uw hulp 

nog steeds gebruiken bij onze zoektocht. 
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 Laat het ons weten, bellen kan naar  0411-645071     

 mailen mag naar tisihooft@hetnet.nl     

 of afgeven bij de Mitra Kerkstraat 30.  

 

Theo Hooft,  Mariska Wolfs en Edwin Pijnenburg 
 

Natuurlijk als u een verhaal kunt vertellen over de foto dan is 

dat altijd welkom…..🙂 

 

mailto:tisihooft@hetnet.nl
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Hij debuteerde in 2005 met de dichtbundel 'Geef mij een won-

der'. De bundel werd in 2006 genomineerd voor de C.Buddingh-

prijs. Zijn tweede dichtbundel heette 'Stad en Land'. Deze bun-

del werd in 2009 genomineerd voor de J.C. Bloempoëzieprijs. In 
2010 kwam zijn derde bundel 'Gratis tijd voor iedereen' uit. 'Een 

steen openvouwen', verscheen in maart 2017. 

 

 

HET RECHT OP TRAAGHEID 

 
Waarom zouden wij 

u en ik 
niet gerechtigd zijn 

tot traag / leven. 

Tot zeer / traag / leven. 

Alle apparaten 
mag u / uitzetten. 

Stilstaan is 

geoorloofd. Ten volle. 

U mag ook 

de ogen / sluiten. 
Voor alles. 

Zelfs eraan denken 

hoeft niet. 

U hoeft niet te antwoorden. 
U hoeft 

niet / verder. 

U mag hier blijven. 

U hoeft / dit gedicht 
niet uit te lezen. 

 

Alexis de Roode. 

 
 



 

 
14 

 

 

WAT VINDT U VAN 'DE KLIMAATVERANDERING?' 
 

In februari 2018 werd onze eerste column over duurzaamheid 

afgedrukt in 't hofblad. We stelden toen de lezers de boven-
staande vraag met de volgende antwoorden:  

A. Volgens mij wordt het sterk overdreven. 

B. Tsja vervelend… maar het zal mijn tijd wel duren! 

C. Vreselijk. Ik maak me ernstig zorgen om de volgende gene-
raties. 

D. Aan mij ligt het niet. Ik leef heel duurzaam. 

 

Nu, drie jaar en tientallen columns later zijn we nóg steeds be-

nieuwd naar de antwoorden…  
We kregen namelijk maar sporadisch een reactie op onze stuk-

jes, waarin we toch, al vragend, prikkelende onderwerpen aan 

de orde stelden. Maar ach, dat is het lot van een columnschrij-

ver! Waarschijnlijk hebben de lezers zich intussen wel een me-
ning gevormd over onderwerpen als droogte, piekbuien en de 

bedreiging van biodiversiteit. En hebben ze hun gedrag daarop 

wat aangepast? Of juist niet, want de meningen in de andere 

media zijn erg verdeeld.  
 

Hoe nu verder?  

Hoewel de onderwerpen nog steeds voor het oprapen liggen is 

dit onze laatste bijdrage voor ’t hofblad. Het was leuk om te 

doen maar nu tijd voor wat anders. Gelukkig zijn er vele bron-
nen voor inspiratie op dit thema, zoals  

http://grootoudersvoorhetklimaat.nl. Deze beweging zet zich in 

voor een duurzame toekomst voor de huidige en volgende ge-

neraties. Mooi streven vinden wij. U ook?  
Wij wensen u in elk geval een gezond en duurzamer 2021 toe!  

 

Met groene groet en graag tot ziens in Helvoirt!  

Tiny en John Vermeer,  
Duurzame Diensten 

 

 

http://grootoudersvoorhetklimaat.nl/


 

 
15 

 

 

EEN TE GROTE JAS – EEN FEEST VAN HERKENNING  IN CO-

RONATIJD 
 

Midden in de coronatijd bracht Koosje 

de Leeuw (1951) 'Een te grote jas' uit.  
Haar boek is in deze coronatijd met 

veel enthousiasme ontvangen. Een 

grote mate van herkenbaarheid, ont-

roering en in één ruk uitgelezen zijn 

daarbij de algemene delers. Het verle-
den leeft; dat blijkt ook uit de vele her-

inneringen die lezers spontaan met 

haar delen.  

Koosje neemt in haar boek 'Een te 
grote jas' de lezer mee naar haar jeugd. 

Naar de jaren vijftig en zestig. Ze is een kind van het rivieren-

gebied en wordt geboren aan De Schans in Alphen aan de Maas. 

Na haar geboorte wordt de boerderij van haar ouders (Joke en 
Harrie) binnen korte tijd gevuld met nog vijf jongens. Al op 

jonge leeftijd merkt ze dat er voor haar als meisje een andere 

rol in het gezin is weggelegd. Als ze haar vader op dertienjarige 

leeftijd verliest, wordt ze ongewild moeders rechterhand. Deze 

verantwoordelijkheid voelt voor haar als een te grote jas. 
 

Het boek neemt je mee terug naar de jaren vijftig en zestig! Een 

tijd waarin we in de teil in bad gingen, bij de buren naar de 

eerste tv keken en waarin je ging schaatsen met een krant on-
der de trui! 

 

Koosje de Leeuw woont in ’s-Hertogenbosch. Na haar werkzame 

leven bij Divers legde ze zich toe op het schrijven van blogs. Ze 
maakt uitstapjes naar gedichten en korte verhalen.   

 

Meer informatie over haar pennenstreken en haar boek leest u 

op:  www.koosjeschrijft.nl  
 

http://www.koosjeschrijft.nl/
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WELKOM FARENT!  
 

   
In de vorige uitgave vertelden we al over de invlechting in Vught 

op het gebied van dementie vriendelijkheid. 

Aan de ene kant betekende dat de geleidelijke afbouw van vele 
jaren heel gemotiveerd en plezierig samenwerken met Contour-

deTwern.  

 

Aan de andere kant gingen we aan de slag met Farent, de wel-

zijnsorganisatie die in Vught actief is. En het mag gezegd, onze 
contacten tot nu toe verlopen op een minstens even gemoti-

veerde en plezierige wijze als we gewend waren. 

 

Het leek ons een goed idee om aan hen te vragen wie er allemaal 
actief zijn voor Vught (en dus nu ook voor Helvoirt) en zich voor 

te stellen. Omdat 't hofblad qua formaat ook z'n beperkingen 

kent hebben we de reactie van Farent op onze website gezet. 

Bij 'Nieuws' onder het kopje 'Welkom Farent' ziet u naast foto's 
ook een korte omschrijving van ieders taakgebied.  

Kijk dus vooral even op https://www.55plushelvoirt.nl/   

 

Wilt u daarnaast iets meer weten over Farent zelf, kijk dan op 

https://www.farent.nl/     
 

 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.55plushelvoirt.nl/
https://www.farent.nl/
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TUINGEDACHTEN 
 

Ons gezin en het melkveebedrijf waren als het ware een geheel. 
We werden dan ook al jong ingezet om nuttig te zijn bij de be-

drijfsvoering. Als schooljongen van amper tien jaar werd ik al 

ingezet om in de stal te helpen bij het verzorgen van de koeien. 

Tegen de tijd dat (in de winter, als de koeien op stal stonden) 

het melken ten einde liep werd er geroepen: 'Jan, koeien water 
geven. 'Mijn 'schoolkleren' waren al verruild voor zogenaamde 

'thuiskleren'. Ogenblikkelijk verliet ik dan de gezellige huiska-

mer en ging aan de gang, eerst het laatste voer uit de voergoot 

vegen, dan in het achterhuis in de betonnen bak het ene gat 
dichtstoppen en het andere open trekken en vervolgens de 

kraan open zetten. Onder-

gronds liep dan het water 

naar de (lege) voergoten en 
werd er stevig gedronken 

door de koeien die sinds de 

ochtend geen water meer ge-

proefd hadden. De voorste 

koeien hielden pas op met 
drinken als ze verzadigd wa-

ren en zo verder. Je kunt je 

wel voorstellen dat de achterste (16 op een rij) bijna gek werden 

van het dorstig wachten. Maar ook zij kwamen aan de beurt. Na 
dit drinkgelag, het melken was inmiddels helemaal klaar en de 

melk was uit de stal, werden de kruiwagens met kuilvoer de stal 

in gereden en mocht (moest) ik meehelpen dit te verdelen, in 

de voergoot, waar ik inmiddels de verwijderde voerresten weer 
teruggeveegd had. Dit was de eerste uitbreiding van mijn taak. 

Later, toen ik wat groter geworden was, kwamen daar nog an-

dere werkzaamheden (karweitjes genoemd) bij. Maar daarover 

later meer.  
 

Jan van Bohemen.  
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INSPIREREND VERHAAL: HET VERHAAL VAN HET POTLOOD 
 

Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het schrijven 

was. 
Op een gegeven moment vroeg hij: "Oma, schrijf je een ver-

haaltje over wat wij samen hebben meegemaakt? Of schrijf je 

misschien een verhaaltje over mij?" 

 
Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte, en zei: "ik schrijf 

inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de woordjes die ik 

schrijf is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later 

als je groot bent, net zo als dit potlood wordt." 
 

Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon er 

niets bijzonders aan ontdekken. "Maar het is gewoon maar een 

potlood". 

 
"Het is maar hoe je er naar kijkt. Het potlood heeft vijf bijzon-

dere dingen die jou tot iemand zullen maken die altijd in vrede 

met de wereld zal leven. -maar dan moet je ze wel onthouden- 

 
Ten eerste: 

Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit 

vergeten dat er een hand is die je leidt. Deze hand noemen we 

God, en Hij zal je altijd leiden volgens zijn wil. 
 

Ten tweede: 

Af en toe moet je stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. 

Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er 
wel scherper van. Dus, je moet wat pijn kunnen verdragen, het 

maakt je tot een beter mens. 
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Ten derde: 

Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je 

fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet 

slecht is, maar belangrijk, om rechtvaardig door het leven te 
kunnen gaan. 

 

Ten vierde: 

Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buiten-
kant, maar het grafiet dat er in zit. Dus, wees steeds bezorgd 

om wat er binnen in je gebeurt. 

 

Ten slotte: 
Het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: het laat altijd een 

spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen 

zal achter laten en probeer je daar voortdurend van bewust te 

zijn". 

 
Bron: Paulo Coelho 
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BERNARD DOORENBOS NIEUWE VOORZITTER BESTUUR SE-

NIORENBUS VUGHT  
 
Na het vertrek van de vorige voorzitter is er 

bijna een jaar een vacature geweest. Toen 

vanaf medio maart jl. de corona-pandemie 

ons dwong om gedurende 12 weken stil te 
staan en we vanaf begin juli weer voorzich-

tig konden opstarten, ging alle aandacht uit 

naar de veiligheidsmaatregelen die ook de 

Seniorenbus Vught moest treffen. Vicevoorzitter Jozef Kok heeft 
tijdelijk de honneurs waargenomen. Vanaf dit nieuwe jaar star-

ten we met een nieuwe voorzitter. 

 

Bernard Doorenbos (71) woont al meer dan 25 jaar in Vught. 

Als ingenieur was hij marineofficier en na een studie economie 
stapte hij over naar het internationale bedrijfsleven. Daar ver-

vulde hij tot voor kort verschillende leidinggevende en bestuur-

lijke functies. Tot voor kort was hij gedurende 6.5 jaar lid van 

de gemeenteraad van Vught. Verder is hij onder meer bestuurs-
lid van museum Slager in Den Bosch en van Rotaryclub Vught. 

 

Doorenbos: "Nu wil ik me meer en meer gaan wijden aan het 

lokale vrijwilligerswerk. Ik ben ontzettend trots en blij dat het 
bestuur voor mij heeft gekozen. In de afgelopen maand heb ik 

me ingewerkt en kennis kunnen maken met het bestuur en veel 

vrijwilligers. Mijn eerste indruk: een zeer professionele en de-

gelijke organisatie, die werkt met 100% vrijwilligers en die 
vooral heel erg klantgericht is. Juist in deze moeilijke Corona-

tijd is iedereen met volle inzet bezig om op een veilige en ver-

trouwde manier te voorzien in de vervoersbehoefte van de 

Vughtse Senioren. 
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"Nee zeggen’ is er bij onze vrijwilligers niet bij. Zeker niet in 

deze coronatijd."  
 

Gevraagd naar zijn plannen voor de komende jaren met de Se-

niorenbus Vught zegt hij: "Hoewel alles goed loopt, liggen er 

ook nieuwe uitdagingen, zoals  de aansluiting van Helvoirt en de 
komst van Automaatje. Als we corona onder controle krijgen 

kunnen we het komende jaar weer opschalen naar het niveau 

van zo’n 100 ritten per dag. We voorzien in Vught in een grote 

behoefte." 
 

Zijn er ook zorgen? "Die zijn er ook," zegt hij. "Hoewel we op dit 

moment financieel gezond zijn, blijft dit een punt van aandacht. 

De afgelopen jaren zijn we financieel gesteund door een aantal 

fondsen, zoals het Oranjefonds, en deden we met succes mee 
aan acties van banken zoals Rabo en ING. Ook is er een kleine 

subsidie van de gemeente. We blijven ook in de toekomst af-

hankelijk van giften, donaties en subsidies. Daarmee kunnen we 

de tarieven voor de abonnees laag houden." 
 

De Seniorenbus is een burgerinitiatief dat ruim 5 jaar bestaat 

en dat met 85 vrijwilligers en 4 bussen niet meer is weg te den-

ken uit de Vughtse samenleving. Voor veel ouderen die niet 
meer beschikken over eigen vervoersmogelijkheden, blijft de 

meest gestelde vraag als ze aan het maatschappelijk leven wil-

len deelnemen: "Ja maar, hoe kom ik daar?" En dat is waar de 

Seniorenbus Vught voor is opgericht en een antwoord op geeft: 
het bestrijden van eenzaamheid en isolement onder ouderen. 
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LEUKE DINGEN OM SAMEN TE DOEN OP AFSTAND 
 
Samen eten, een boekenclub oprichten of bingo spelen. Het kan 

allemaal digitaal op afstand. Misschien niet zoals in het echt, 

maar het komt er dicht bij in de buurt. 

Dankzij internet kunnen we beeldbellen, samen een serie kijken, 

een spelletje spelen of online sportlessen volgen. Ontdek hier 6 
ideeën. 

 

1. Start een eetclub 

Via Zoom, Skype of Teams kunt u veel meer doen dan alleen 
beeldbellen of vergaderen. Start bijvoorbeeld met een paar 

vrienden of kookliefhebbers een eetclub. Iemand deelt zijn fa-

voriete recept met de anderen. Ook deelt u de boodschappen-

lijst, zodat iedereen hetzelfde in huis kan halen om het recept 
in zijn eigen keuken klaar te maken. Wanneer u een tablet of 

computer op het aanrecht zet, kunt u elkaars kookervaringen 

volgen en tips uitwisselen. Dek de tafel mooi en verhuis uw ta-

blet of computer naar de tafel als u gaat eten. Zo eet u toch 

samen vanuit uw eigen omgeving. 
 

2. Eet Mee 

Samen eten is een prima manier om nieuwe mensen te leren 

kennen. Daarom organiseert de Stichting Eet Mee, online eet-
clubs, waarin u samen kunt koken, eten en nieuwe mensen kunt 

ontmoeten. Eet Mee bracht al mensen samen met etentjes thuis 

en doet dat sinds het voorjaar ook met video-etentjes. U kookt 

voor uzelf en Eet Mee zoekt op basis van uw profiel een pas-
sende tafelgenoot. U kunt zelf een video-etentje organiseren 

waarvoor u meerdere mensen uitnodigt. Of u krijgt zelf een uit-

nodiging voor een etentje. Of u nu bij kaarslicht aan een mooi 

gedekte tafel wilt eten of gewoon lekker in de keuken, alles mag. 
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3. Klup 

Klup is een website waarmee actieve 50-plussers nieuwe men-
sen kunnen leren kennen, ook online. U kunt online chatten met 

andere leden. U kunt meedoen met een online Singalong onder 

leiding van muzikanten, waarbij u elkaar kunt horen en zien. U 

kunt zich laten ‘opsluiten’ in een online escape room, waar u 
met anderen puzzels, raadsels en mysteries oplost. U kunt on-

line samen koken en taarten bakken of meedoen aan online 

workshops schilderen of mediteren. U kunt zich online laten 

rondleiden door een live gids in een Europese stad. U kunt lid 
worden van de online borrelclub, samen online naar de opera 

gaan en nog veel meer. Na een gratis proefperiode kost het lid-

maatschap maximaal 5 euro per maand. 

 

4. Online muziekbingo 
Samen online bingo spelen is misschien iets nieuws, maar 

daarom niet minder leuk. Zeker als het gaat om muziek in plaats 

van getallen. Op afstand komt u met uw familie of vrienden-

groep samen op Skype, Zoom of Facebook. Ook is er een live 
quizmaster aanwezig en wordt er live piano gespeeld en gezon-

gen. U krijgt uw eigen online bingokaart. Als u een liedje herkent 

en de artiest staat op uw kaart, dan klikt u het vakje aan. De 

muziekbingo duurt een uur en kost ongeveer 12 euro per per-
soon. 

 

5. Online pubquiz 

Voor een pubquiz hoeft u niet naar de kroeg.  Ook online zijn er 
voldoende mogelijkheden. In een popquiz beantwoordt u alge-

mene kennisvragen en muziekvragen, waarin live muziek wordt 

gespeeld door de quizmaster. Op internet vindt u veel voorbeel-

den. Zoek ernaar via Google. Kijk ook eens in uw eigen woon-

plaats wat de plaatselijke kroegen aanbieden. Dan steunt u bo-
vendien de lokale horeca. 
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6. Begin een film-, podcast- of boekenclub 
Nodig uw vrienden op Zoom of Skype uit en bespreek één keer 

in de week een boek dat u gezamenlijk leest. U kunt zich na-

tuurlijk ook aansluiten bij een bestaande online leesclub, die u 

onder andere vindt op de literaire website Hebban of bij de 
plaatselijke bibliotheek. In plaats van een leesclub, kunt u ook 

een film- of een podcastclub starten, waarin u films en podcasts 

met elkaar bespreekt. 

 
Bron: IkWoonLeefZorg 
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Het is geen juk, met zorg bekleed 
geen kale jas, met sleetse plekken 

het is de mantel die liefde heet 

warmte om je toe te dekken 

 
Het is de aandacht in kleine dingen 

Met elkaar een groots gebaar 

liefde zonder op te dringen 

en zorg zonder 'mits of maar' 
 

Zelfs het virus schept geen afstand 

en dringt niet door de mantel heen 

want die warme helpende hand 
laat je ook op afstand niet alleen 

 

Gedicht van Harald Beerens 
 



 

 
26 

 

 

HOE STA IK OP NA EEN VAL IN HUIS? 
 

Voorkomen is beter dan vallen. Maar soms zit 

een ongeluk in een klein hoekje. Wat doet u als 

u toch valt? Op welke manier kunt u veilig op-
staan en wanneer kunt u dat beter niet doen? 

Niet vallen is natuurlijk het beste. Het is daarom 

goed om de kans op vallen zo klein mogelijk te 

maken. Haal in de woonkamer en badkamer 
kleedjes weg en zorg dat u niet kunt struikelen 

over snoeren. Gebruik zo nodig een wandelstok 

of rollator en zorg dat er genoeg ruimte is om daarmee te kun-

nen lopen. 
Zorg dat u altijd uw mobiele telefoon of uw alarmknop bij u 

draagt. Dan kunt u na een val altijd direct hulp inroepen. 

 

Toch gevallen 

Als u toch valt, is dat een hele schrik. Misschien wilt u meteen 
in actie komen en proberen op te staan. Maar het is vaak beter 

om even te blijven liggen of zitten. Haal rustig adem en contro-

leer of u ergens pijn heeft. Bent u duizelig? Heeft u een wond 

en verliest u bloed? Kunt u uw armen, benen en voeten nog 
bewegen? Is er iemand in de buurt om te helpen, roep die er 

dan zo snel mogelijk bij. Maakt u zich zorgen, bel dan uw huis-

arts of 112. 

Kunt u niet opstaan, probeer dan zo comfortabel mogelijk te 
blijven liggen. Als u een kussen kunt pakken, leg dat dan onder 

uw hoofd. Leg als dat kan een deken over u heen om warm te 

blijven. 

 
Zelf opstaan 

Als de val niet te ernstig is en u bent alleen, kunt u proberen 

zelf op te staan. Het ligt aan de houding waarin u terecht bent 

gekomen op welke manier u dat veilig kunt doen. 
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Het is een goed idee om dit te oefenen. Zo weet u dat u zichzelf 

kunt redden als u een keer op de vloer belandt. 

 
Van rug naar buik 

Ligt u op uw rug, dan moet u eerst naar uw buik draaien. 

Draaien gaat makkelijker als u daarbij uw been en armen ge-

bruikt. Wilt u naar rechts draaien, buig dan uw linkerbeen. Til 
uw armen op en pak met de ene hand de andere vast. Schom-

mel heen en weer totdat u genoeg vaart heeft om naar rechts 

te draaien, zodat u op uw buik terecht komt. 

 
Van buik naar kruiphouding 

Ligt u op uw buik op de grond, probeer dan in de kruiphouding 

te komen. Richt u op door uw ellebogen op de grond te zetten 

en op uw onderarmen te leunen. Trek nu één knie omhoog en 

trek het andere been erbij zodat u op uw knieën steunt. Zet een 
hand plat op de grond en hef uzelf omhoog. Doe dat ook met de 

andere hand, zodat beide armen gestrekt onder de schouders 

staan. U bent nu in de kruiphouding. 

 
Van zij naar kruiphouding 

Ligt u op een zij, trek dan de knieën op totdat uw benen een 

rechte hoek maken met uw buik. Zet uw handen plat op de 

grond en duw uzelf af tot u in een zijdelingse zithouding komt. 
Zet nu uw handen ter hoogte van uw knieën zodat uw gewicht 

één kant op gaat. Duw u nu met beide handen af zodat u in de 

kruiphouding terecht komt. 

 
Van kruiphouding naar staan 

In kruiphouding kunt u langzaam naar een stevige stoel of naar 

het bed kruipen. Bent u bij een stoel of bed, leg dan uw onder-

armen één voor één op de zitting of het matras. Breng uw benen 

wat dichter bij de stoel of het bed, zet de handen neer en hef u 
op uw onderarmen op. 
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Trek nu uw sterkste been naar voren, buig de knie en zet uw 

voet op de grond. Trek uw andere been erbij, maak een schom-

melende beweging naar voren en achteren en kom dan heel rus-
tig omhoog. Blijf contact met de stoel of het bed houden en ga 

rustig zitten. 

 

Bron: IkWoonLeefZorg 
 

 

 

 
 

 

BOEKBESPREKING SONNY BOY DOOR 

ANNEJET VAN DER ZIJL 

 
Herfst 1928: een jonge Surinaamse student 

trekt in Den Haag als kostganger in bij een 
gescheiden Hollandse vrouw met vier kin-

deren. Als ze een half jaar later zwanger van 

hem blijkt, is het schandaal niet te overzien. 

Maar ondanks armoede en discriminatie 
slaagt het stel er in de jaren die volgen in 

een gelukkig en ook voorspoedig bestaan op 

te bouwen met hun zoontje Waldy, alias 

Sonny Boy. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit, en beslui-
ten ze joden in huis te nemen - met alle consequenties van dien. 

 

De schrijfster Annejet van der Zijl 

Annejet van der Zijl is een van de bekendste en meest gelezen 
schrijvers van ons land. Ze schreef tot dusver zes non-fictieboe-

ken en (samen met Jo Simons) één fictieboek, die allen bestsel-

lers werden.  
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Voor haar totale oeuvre ontving ze onder andere de Gouden 

Ganzenveer en de Amsterdamprijs voor de Kunst. 
 

Annejet studeerde kunstgeschiedenis en massacommunicatie in 

Amsterdam en International Journalism in Londen. Daarna 

werkte ze een aantal jaren in de journalistiek, onder andere als 
misdaadverslaggeefster. In 1998 debuteerde ze met Jagtlust, 

een reconstructie van de gelijknamige, roemruchte kunste-

naarskolonie in het Gooi. Vier jaar later volgde Anna, de biogra-

fie van Annie M.G. Schmidt, waarvan meer dan 100 000 exem-
plaren zijn verkocht. 

 

Van de liefdesgeschiedenis 'Sonny Boy' (2002) gingen meer dan 

600.000 exemplaren over de toonbank en het werd tot nu in 

acht talen vertaald. Zowel 'Anna' als 'Sonny Boy' werden ver-
filmd en met diverse prijzen bekroond. 'Anna' werd daarnaast 

bewerkt tot een musical, die de grote winnaar werd bij de Musi-

cal Awards 2018 en nog steeds in het theater te zien is. 

Annejet woont met man en hond aan de Noord-Hollandse kust. 
 

Boeken geschreven door Annejet van der Zijl 

 2010 Bernhard 

 2014 Gerard Heineken 
 2015 De Amerikaanse prinses,  

 2018 De val van Annika S. Haar eerste fic-

tieboek. 

Dit boek is geïnspireerd door haar erva-
ringen als misdaadjournalist en de eerste 

in een meerdelige serie. 
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QUICHE MET HAM EN PREI 
 

Benodigdheden: 

Voor 4-6 personen: 
 

5-7 plakjes diepvriesblader-

deeg, ontdooid 

500 gr. prei, in ringen 
30 gr. boter 

100-150 gr. achterham, in 

dunne plakken 

3 eieren 
1 eidooier 

2½  dl crème fraîche 

zout, peper 

 

Leg de plakjes deeg op elkaar en rol ze uit tot een cirkel van 28-
30 cm doorsnede.  

Bekleed een ingevette lage taartvorm van 24 cm doorsnede met 

het deeg en prik de deegbodem met een vork regelmatig in.  

Zet de vorm in de koelkast om het deeg goed koud te laten 
worden. Bak de prei 10-15 min. in de boter, laat daarbij zo veel 

mogelijk vocht verdampen.  

Leg de plakken ham op de deeg bodem en verdeel de prei er-

over.  
Klop de eieren los met de eidooier, crème fraîche, zout en peper.  

Schenk het eimengsel in de vorm en bak de taart in 30-40 min. 

lichtbruin en gaar in het midden van een voorverwarmde oven 

op 220°C.  
Schakel de oven na 20 min. terug naar 180°C. 

De taart is goed als een mes dat in het eimengsel wordt gesto-

ken er droog uit komt.  
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VOGELVOER MAKEN 

 
Je weet waarschijnlijk wel welke vogels je in je tuin kan ver-

wachten, wat ze lekker vinden en waar ze zoeken. Voer kun je 
het beste bij Vivara bestellen of bij de betere dierenspeciaalza-

ken. De goedkopere zakken in de supermarkt zitten vol met 

graszaad en daar maak je alleen wat vinken blij mee. Als je plek 

genoeg hebt maak dan meerdere voederplekken in je tuin. Zo 
komen alle vogels aan hun trekken. 

 

Maak je eigen vetbol 

Overal kun je vetbollen kopen, maar vooral in de goedkope zit 
weinig nuttigs en in de netjes kunnen ze met hun pootjes ver-

strikt raken. Zelf maken is niet moeilijk en je weet dan precies 

wat je de vogels geeft. Zo doe je dat: 

 Smelt hard vet in een pannetje, gebruik bijvoorbeeld blok-

ken frituurvet. 
 Strooi het zaad bij het gesmolten vet. 

 Knoop aan een stuk touw een lucifer of paperclip en leg dit 

onder in een vorm, bijvoorbeeld een cupcakevormpje. 

 Giet het mengsel in je vorm en laat het afkoelen. 
 Maak de vorm los, soms even over de warme kraan houden. 

 Hang ze op. 

 

Vetpot 
 Smelt het vet. 

 Maak een glazen pot goed schoon en vul hem met de ge-

wenste noten en zaden. 

 Giet het vet erbij. 
 Even goed roeren en laten afkoelen. 

 Hang ze nu in je tuin op, gebruik hiervoor de pindakaaspot-

tenhouders. 
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Je kunt ook halve kokosnoten of oude theekopjes vullen en in 
zijn geheel ophangen. Voor spechten en boomklevers en krui-

pers boor je in stukken hout dikke gaten, waar je het warme 

zaad/vet mengsel ingiet. 

 
Pindaslinger 

Een leuke bezigheid is om slin-

gers voor de vogels te maken. 

Gebruik altijd ongebrande, on-
gezouten doppinda’s en even-

tueel gedroogd fruit. Prik met 

een naald een gaatje in elke 

doppinda. Je kunt ook een 

plankje gebruiken, waar je een spijker doorheen hebt geslagen. 
Leg het plankje op de tafel, met de spijker naar boven. Prik nu 

een voor een de pinda's op de spijker. Pas op je vingers! Rijg de 

pinda's aan een draad en hang de slinger op in de tuin. 

Getty Images 
Voedertafel 

Je hebt tafels met en zonder dak. Het voordeel van een voeder-

tafel met dak is dat het voer redelijk schoon en droog blijft als 

het regent. Maar niet alle vogels houden van zo'n dak boven hun 
voedselplek. Zo zien ze roofvogels dan niet aankomen, een 

sperwer bijvoorbeeld.  

Voer 's ochtends niet meer dan ze die dag op kunnen. Wil je 

voorkomen dat kraaien en meeuwen de tafel leegroven, dan kun 
je met gaas de boel afschermen. Weetje: pinda’s die aangetast 

zijn door schimmels, zijn giftig voor vogels. Reden te meer om 

de voerplek netjes te houden. Alleen in de winter pinda’s voeren, 

want jonge vogels kunnen hier niet tegen. In het voorjaar moet 

je dus alles waar pinda’s inzitten weghalen. 
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Voedersilo 

Je hebt ze heel klein en heel groot, heel duur en heel goedkoop. 
Heb je heel veel vogels dan is een grote met veel openingen aan 

te raden. Anders voldoet een kleine prima. Hang hem in een 

boom of in de buurt van een boom, struik of heg. Zorg dat kat-

ten er niet goed bij kunnen. Er bestaan special korven die je om 
je silo heen kan hangen zodat grotere vogels er niet bij kunnen. 

Zij kunnen prima op de grond mee-eten 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Patrick Mundus 

Liefde  

kent regels  

noch beperkingen.  
Liefde  

laat zich  

niet bepalen door  

wat ego's verlangen  
of dwingen want  

Liefde draagt  

Vrijheid voor  

wie beide durft  

te omarmen. 
 

 

https://twitter.com/PatrickMundus
https://twitter.com/PatrickMundus
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EPUB READER ONLINE - LEESBAAR 
Geschikt voor: Elk systeem 

 

Veel mensen hebben op hun pc of mobiele apparaat wel een 
programmaatje om boeken in epub-formaat te kunnen lezen, 

maar als dat niet het geval is, dan kun je ze ook online lezen 

met – je raadt het al – ePub Reader Online. Op deze site vind je 

een invoervak waar je een epub-bestand naartoe kun slepen of 
via Bladeren kunt openen. Heb je een locatie van een e-book 

ergens op internet, dan kun je ook de url daarvan invoeren. 

Overigens werkt dat niet alleen voor epub-bestanden. Ach-

ter Viewer List vind je een menu waar je ook andere bestands-

typen kunt selecteren, waaronder het e-bookformaat DJVu, Of-
fice-documenten en afbeeldingen in het Photoshop-formaat psd. 

 

Google Arts & Culture - Puur Cultuur 
Geschikt voor: elk systeem, iOS, Android 
 

Als gevolg van de wereldwijde coronamaatregelen zijn museum-

bezoeken flink ingezakt en dat is slecht nieuws voor iedereen 

die snakt naar cultuur. Gelukkig zijn veel kunstwerken en inte-

ressante locaties tegenwoordig online te bezoeken, onder meer 
via Google Arts & Culture (GAC). Dit wereldomvattende museum 

kun je via de site https://artsandculture.google.com/ bezoeken. 

GAC biedt toegang tot een enorme collectie kunstwerken. Som-

mige daarvan kun je in extreem detail bekijken, iets wat in een 
echt museum nooit lukt vanwege drukte, hekjes en bewakers. 

De originelen zijn verspreid over vele musea wereldwijd, maar 

in GAC kun je de hele collectie simpelweg doorzoeken op kun-

stenaar, stroming, kleur, materiaal en meer. 
Behalve het statisch bekijken van kunstobjecten kun je à la 

StreetView virtueel door een aantal musea dwalen en zijn er 

interactieve projecten. 

 

https://www.ofoct.com/viewer/epub-reader-online.html
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/
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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 van 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: 
vacant 

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 
 

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


