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VOORWOORD 
 

Het is maart, de lentemaand. 

Na een toch wel strenge winterperi-

ode verheug ik mij op de lente. En ve-
len met mij. 

We hopen dat de lente zich zal laten 

zien zoals het hoort. Met zon en 

mooie dagen. En wie had kunnen voorspellen, dat we binnen 

een week van op het ijs, aan het ijs zouden zitten? Het is toch 
wel wonderlijk dat de temperatuur in ons land in een week tijd 

ruim 30 graden kan stijgen. Het moet niet gekker worden!!! 

Wat kunnen we u nog meer vertellen? 

Dat we zodra het kan onze activiteiten weer op gaan starten. 
Wellicht dat we, wanneer het weer het toelaat, wel buitenactivi-

teiten kunnen organiseren. Laten we het hopen. Wij zijn er klaar 

voor. We weten dat het moeilijk is om de moed erin te houden, 

maar we hebben geen andere keuze. Carnaval zijn we ook door-
gekomen. We gaan ervan uit dat het volgend jaar weer een car-

naval als vanouds wordt. 

Tip: Kijk eens op de site van de vereniging, er staan weer een 

aantal leuke nieuwe dingen op om de tijd te vullen. Wat de co-

ronamaatregelen betreft: aan de avondklok zitten we nog een 
poosje vast. Ook spontaan bezoeken afleggen, kan nog niet. Wel 

ben ik blij dat de basisschool kinderen en ook die naar de mid-

delbare school gaan weer wat fysiek les gaan krijgen. Heel be-

langrijk en goed voor de kinderen en hun ouders. 
Verderop in ’t hofblad zullen onze kandidaat bestuursleden zich 

aan u voorstellen. 

We hebben vooralsnog besloten de jaarvergadering, die nor-

maal in maart plaatsvindt te verschuiven naar september/okto-
ber. Wel zal er binnenkort een schriftelijke ledenvergadering 

plaatsvinden, waarvoor u in april de verslagen e.d. ontvangt. U 

kunt daar dan schriftelijk op reageren, wanneer u daar behoefte 

aan voelt. 
Voor nu, hou de moed erin en hopelijk tot snel. 

 

Het bestuur. 
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IK ZAL ME EVEN VOORSTELLEN :  
 

Ik ben Gerda van Vianen-van  den  Hurk en 

woon sinds 2007 samen met mijn  man Da-

mie aan de Helvoirtsestraat 30. We wonen 
daar op een schitterende plaats met volop 

uitzicht over het buitengebied. Daarvoor 

hebben wij in Cromvoirt gewoond; Damie 

sinds ons trouwen en ik al mijn hele leven. 
Ik ben de oudste dochter van Jan en Sjaan 

van den Hurk. Sommige ouderen zullen hen wel kennen. Ons pa 

had vroeger een loonbedrijf en kwam zodoende bij veel boeren 

en later had hij een ijzerhandel in Cromvoirt.  

Damie en ik hebben 3 kinderen: Angela, Damie jr. en Geert.  
Angela en Damie wonen ook in Helvoirt. Angela heeft 2 kin-

deren, Luuk (12 jr.) en Floor (10 jr.) en woont in de nieuwbouw-

wijk Den Hoek. Damie jr. is getrouwd met Lieke Scheffers en 

samen hebben ze ook 2 kinderen, Daan (10 jr.) en Guusje (5 
jr.). 

Onze jongste zoon Geert woont samen met Nancy in Vught en 

verwachten in april hun eerste kindje. Dan hebben we na 6 jaar 

weer een kleintje erbij om te knuffelen en te verwennen.  
 

Vanaf dat ons oudste kleinkind geboren is passen we op vrijdag 

op. ’s-Morgens worden ze om 7 uur afgezet en ontvangen door 

opa die ze aan het knutselen zet en ’s-avonds schuiven de 

papa’s en mama’s ook aan tafel aan en gaat de hele familie met 
volle magen de deur uit. Nu in de corona tijd dus even zonder 

eten.  

 

Na een paar jaar ben ik ook op dinsdag en later de maandag 
erbij gaan oppassen, maar dan hoef ik ze alleen maar van school 

te halen. De kleintjes spelen zo veel samen en zijn de beste 

maatjes. En ze hebben bij ons een grote tuin waar ze heerlijk 

kunnen spelen.  
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Mijn man Damie heeft een bouwbedrijf gehad waar ik de admi-

nistratie voor verzorgde. 
Nadat wij het bedrijf verkocht hadden heb ik nog een aantal 

jaren bij een administratiekantoor in Helvoirt gewerkt. Maar 

toen de kleintjes kwamen (en wij ook graag op vakantie gaan) 

heb ik mijn baan opgezegd. Nu ben ik altijd beschikbaar als er 
eentje ziek wordt. En hebben we tijd om er samen met de cam-

per af toe een paar dagen tussen uit te gaan.  

 

Wat de hobby’s betreft heb ik er een paar. Ik lees heel graag. 
Ik zit al 20 jaar bij een leesclubje. Eens in de zes weken komen 

we bij elkaar om een boek te bespreken. Die avonden zijn ook 

erg gezellig en zal ik zelden overslaan.  

Verder zit ik ook al vele jaren bij het kerkkoor in Cromvoirt. Daar 

ben ik ook bestuurslid en sinds kort penningmeester. Wij repe-
teren een avond in de week en daarna is het een gezellig sa-

menzijn wat we nu in de coronatijd dus erg missen. Het leukste 

van het zingen in een kerkkoor vind ik  de voorbereidingen op 

het Kerstconcert en Kerstavond. De druk van de repetities en 
daarna de voldoening en de sfeer van zo’n concert is geweldig. 

We hebben de laatste jaren ook zeer geslaagde concerten ge-

zongen met een gastzanger of -zangeres.  

En verder wandel ik graag met vriendinnen.  
 

Toen eind november vorig jaar Lucie naar mij kwam met de 

vraag of ik bij het bestuur van Vereniging 55+ wilde komen twij-

felde ik wel even maar heb het toch toegezegd. 
Zo kan ik een steentje bijdragen aan de gemeenschap en leer ik 

meer Helvoirtse mensen kennen.  

Dus zo gauw er weer wat georganiseerd wordt zullen jullie mij 

zeker een keer tegenkomen.   

 
Groet Gerda. 
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IK ZAL ME EVEN VOORSTELLEN: 
 

Mijn naam is Huub Poels, al 64 jaar geboren en getogen Hel-

voirtenaar.  Sinds een jaar heb ik gekozen voor een vervroegd 

pensioen na een werkzaam leven in het voortgezet onderwijs.  
De laatste jaren heb ik me landelijk ingezet voor de jongeren in 

het praktijkonderwijs. 

Het betreft hier jongeren tot 18 jaar die niet in staat zijn een 

vmbo-diploma te halen, maar op een praktische manier een 

maatwerkopleiding krijgen.   
 

Ik woon met veel plezier samen met Jolande aan de Helvoirtse-

straat op de plek waar ik ook geboren ben.  

Na een jaar afkicken van allerlei verantwoordelijkheden, kriebelt 
het weer om aan de slag te gaan. Dat wil ik graag doen bij Ver-

eniging 55+ in Helvoirt, vandaar dat ik me kandidaat stel voor 

het bestuur van deze vereniging.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Als ik loop te dwalen 

Wijs jij mij dan de weg? 

Als ik niet op woorden kom 

Vul jij dan aan wat ik zeg? 
 

Glimlach je naar me? 

Raak je me voorzichtig aan? 

Neem je me mee op pad? 
Herinner je me aan mijn bestaan? 

 

Als ik niet meer mezelf ben 

Behandel je me dan nog als mens? 
Wil je langs blijven komen 

Eigenlijk is dat mijn grote wens. 

 

Samendementievriendelijk.nl 
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ANWB AUTOMAATJE VUGHT EN VACCINATIE COVID-19 
 

ANWB AutoMaatje Vught is een vervoerservice voor minder mo-
biele inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt. AutoMaatje 

rijdt overdag, in de avonduren, het weekend en naar bestem-

mingen zowel binnen als buiten de gemeente Vught.  

Ritten voor activiteiten, uitstapjes of bezoekjes aan familie en 
vrienden, bij hen thuis of bijvoorbeeld in een verpleeghuis, zijn 

op dit moment door de coronamaatregelen nog niet mogelijk, 

maar we vertrouwen er op dat dit op niet al te lange termijn wel 

weer mogelijk zal zijn.  
 

ANWB AutoMaatje is gestart met de medisch noodzakelijke rit-

ten en dit zijn ritten naar artsen, het ziekenhuis, maar ook ritten 

voor het halen van vaccinatie Covid-19.   

Bent u minder mobiel en heeft u geen vervoer dan kunt u ge-
bruik maken van AutoMaatje. U kunt zich hiervoor aanmelden 

via het telefoonnummer onderaan dit artikel.  

Wij nemen daarna telefonisch contact met u op en zullen enkele 

vragen stellen en aanvullende informatie geven over het vervoer 
met AutoMaatje.   

 

De chauffeurs / vrijwilligers van ANWB AutoMaatje rijden met 

hun eigen auto. 
De chauffeur komt u op de afgesproken tijd ophalen. Wij geven 

het tijdstip en de naam van de chauffeur telefonisch aan u door. 

De chauffeur loopt, indien gewenst, met u mee naar de wacht-

kamer of mee naar de ruimte voor het halen van de vaccinatie 
en brengt u daarna weer naar huis. Uw rollator (inklapbaar) kunt 

u eventueel meenemen. 
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De chauffeur ontvangt een kleine onkostenvergoeding voor de 

rit van € 0,30 per kilometer, (plus eventuele parkeerkosten), 

berekend vanaf het huisadres van de chauffeur. Deze vergoe-
ding betaalt u, aan het eind van de rit, contant aan de chauffeur. 

Het is praktisch als u met kleingeld betaalt en zo mogelijk wis-

selgeld bij u heeft. 

 
In de brochure staat dat u minimaal twee dagen van tevoren 

een rit kunt aanvragen.  

Een afspraak voor vaccinatie kan soms op korter termijn zijn. U 

kunt dan toch contact met ons opnemen en wij kijken of er even-
tueel nog een chauffeur is die gelegenheid heeft om u naar de 

vaccinatielocatie te rijden.  

 

ANWB AutoMaatje Vught volgt de richtlijnen van het RIVM. Wij 

verzoeken u daarom het mondkapje te dragen als u wordt op-
gehaald. De chauffeur draagt ook een mondkapje.  

Blijf thuis bij hoesten, verkoudheid, koorts of als u de afgelopen 

week in contact bent geweest met een persoon die corona heeft. 

U kunt de rit dan afmelden via onderstaand telefoonnummer of 
eventueel de voicemail inspreken met uw naam en adresgege-

vens. 

  

Wilt u graag meer informatie over ANWB AutoMaatje, wilt u er 
gebruik van maken voor een medische afspraak of het halen van 

de vaccinatie Covid-19 of wilt u zich inschrijven als deelnemer 
dan kunt u contact opnemen met Margriet Jansen via  073 - 

206 8140 (maandag t/m vrijdag tussen  9.00 - 13.00 uur)  

of u kunt mailen naar automaatje@welzijnvught.nl  -  
 

Meer informatie kunt u ook vinden via de link https://wel-

zijnvught.nl/anwb-automaatje-2/.      

 
 

 

 

 

mailto:automaatje@welzijnvught.nl
https://welzijnvught.nl/anwb-automaatje-2
https://welzijnvught.nl/anwb-automaatje-2
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OUDER WORDEN EN GOED ETEN 
 

Of u geniet van lekker eten en drinken, hangt ook af van de 

gezondheid van uw mond. Met een gezonde mond kunt u ook 

beter praten, lachen en zingen! Een gezonde en frisse mond is 
belangrijk voor uw gezondheid én uw levensgeluk.  

 

Misschien komt u minder vaak bij de tandarts. Het kan zijn dat 

u vaker iets zoets eet dan normaal. Mondzorg kan makkelijk op 
de achtergrond raken. Ongemerkt kunnen serieuze klachten 

ontstaan. Blaren door een slecht passend kunstgebit, eetproble-

men of een minder frisse adem. Ook is er verband tussen mond-

gezondheid en diabetes, hart- en vaatziekten, longontsteking en 
ondervoeding. Op oudere leeftijd of door medicijngebruik wordt 

er soms minder speeksel aangemaakt. De mond is dan droger. 

Dat kan leiden tot een andere smaak of problemen met slikken 

of kauwen. Weet u dat goed kunnen kauwen belangrijk is voor 

het denkvermogen en geheugen? Dat komt omdat kauwen de 
doorbloeding van de hersenen stimuleert.  

 

Ouderdomsproof gebit  

Moet u bij het ouder worden nog wel iets la-
ten doen aan uw gebit? Het antwoord is sim-

pel: ja. Juist de oudere mond heeft aandacht 

nodig, óók tijdens de coronacrisis. Bezoek de 

tandarts regelmatig voor controle. Ook als u 
een kunstgebit heeft. Zorg bij klachten dat u 

er op tijd bij bent, dan kan de behandeling 

nog relatief eenvoudig zijn. En u voorkomt dat klachten erger 

worden. Een gezond gebit heeft invloed op uw totale gezond-
heid. U kunt zelf veel doen om uw mond gezond te houden!  
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Tips  
Poetsen! Tandenpoetsen vormt de basis voor een goede mond-

hygiëne. Poets twee keer per dag minimaal twee minuten. Het 

voorkomt dat u gaatjes krijgt en dat het tandvlees ontsteekt.  

 
Naar de tandarts! Bezoek de tandarts of mondhygiënist min-

stens twee keer per jaar als u natuurlijke tanden en kiezen 

heeft. Een volledig kunstgebit? Bezoek de tandarts of tandpro-

theticus dan minstens één keer per jaar. Maak eerder een af-
spraak als u klachten heeft zoals pijn of een slechte adem, een 

afgebroken tand of kies of problemen met kauwen of tanden-

poetsen.  

 

Droge mond of lippen? Stimuleer speekselvorming met suiker-
vrije kauwgom of suikervrije snoepjes. Het eten van iets licht 

zuurs kan helpen zoals een appel of komkommer. Droge lippen 

zijn te verhelpen door ze na elke poetsbeurt even in te smeren 

met een vette neutrale crème.  
U kunt een heleboel gezondheidsproblemen vermijden door uw 

mond en gebit goed te verzorgen. 

 

Meer tips op: www.allesoverhetgebit.nl 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

www.allesoverhetgebit.nl
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN 'S-HERTO-

GENBOSCH 
 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C / 

D / E en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbewijs 

moeten worden gekeurd, kunnen 

hiervoor terecht bij Goedkope Keurin-

gen op 12 maart, 9 april en vervolgens eens per maand bij Re-
gus, Pettelaarpark 84.  

Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke af-
sprakenbureau:  085 - 48 83 616.  

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkope-

keuringen.nl.  
 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B / E en medisch € 40,-,  

C / D / E en Taxipas: € 60,-.  

 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een af-

spraak te maken. 

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheids-

verklaring gekocht te worden. Deze is verkrijgbaar bij de ge-
meente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring 

naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de 

papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het 
CBR (per post of via de mail).  

 

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere 

maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van te-

voren een afspraak te maken voor de keuring.  
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GEDULD 
Als die venijnige 

ijzerenheinige 
virusjes die je niet ziet 

 

als die rondhoppende 

in de war schoppende 

piepkleine stukjes verdriet 
 

weg zullen kwijnen 

en daarna verdwijnen 

dat nergens nog één overschiet 
 

dan zal ik je kussen 

maar ja, ondertussen 

doe ik dat maar niet. 
 

Joke van Leeuwen 
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DE BESTE TIPS OM PLEZIERIG OUD TE WORDEN 
 
Mensen worden steeds ouder. Dat is goed nieuws, 

vooral als u gezond blijft en kunt genieten van de tijd 
die u erbij krijgt. Wat kunt u daar zelf aan doen? 

 

Nederland is een goed land om oud te worden. De 

gezondheidszorg is voor iedereen toegankelijk en van 
een hoge kwaliteit. Ook hierdoor is de gemiddelde le-

vensverwachting de laatste jaren omhoog gegaan. Met een 

beetje geluk kunt u makkelijk ouder dan tachtig worden. Of u 

daar ook gezond bij blijft en u goed blijft voelen, heeft u helaas 
niet helemaal in de hand. Er kunnen medische problemen ont-

staan, waar u niets aan kunt doen. Maar u kunt er wel zelf voor 

zorgen zo fit en vitaal mogelijk te blijven. 

 

Blijf bewegen 
Blijf zoveel mogelijk bewegen.  

Als u wat ouder bent en weinig beweegt, worden uw spieren al 

snel minder sterk, sneller dan bij jongeren die weinig bewegen. 

Spieren die bewegen blijven sterk. Bewegen is ook belangrijk 
voor een goede bloedcirculatie, voor uw uithoudingsvermogen 

en voor een goed slaapritme. Dus wandel en fiets, doe zelf de 

boodschappen, neem als het kan de trap in plaats van de lift. 

Als u sport, blijft u dat dan vooral doen, eventueel op een lager 
tempo. 

 

Blijf doelen stellen 

Wie zegt dat ambitie alleen iets voor jongeren is? Verplichtin-
gen, zoals werk of de zorg voor het gezin, verdwijnen als u ou-

der wordt. Maar u kunt andere uitdagingen aangaan. Door voor 

uzelf weer doelen te bepalen, blijft het leven zinvol. Ga er dus 

naar op zoek. Misschien kunt u eindelijk gaan doen waar u nooit 

tijd voor had. Volg bijvoorbeeld een opleiding of begin met het 
bespelen van een instrument. Start met vrijwilligerswerk, ga de 

boeken lezen waar u nooit aan toekwam of ga op reis. 
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Geef vrienden en kennissen aandacht 

Sociale contacten zijn heel belangrijk. Het is goed om plezierige 

en minder plezierige ervaringen met anderen te delen. Alleen 

zijn verkleint uw wereld en werkt eenzaamheid in de hand. Wees 
dus zuinig op uw sociale netwerk. Zoek vrienden en kennissen 

op, onderneem samen iets leuks, ga naar het theater, de film of 

maak een stedentrip. Of sluit u aan bij een club of vereniging 

waar u nieuwe vrienden maakt. 
 

Zorg voor iemand of een huisdier 

Zorgen voor een ander of voor een huisdier is gezond. Uw af-

weersysteem wordt er beter van. Bovendien geeft het structuur 
aan het leven. Denk aan vrijwilligerswerk, extra oppassen op de 

kleinkinderen of iets leuks gaan doen met iemand die daar hulp 

bij nodig heeft. Een huisdier heeft ook zorg nodig en is boven-

dien gezellig. 

 
Lach en dans 

Lachen is gezond. Het beperkt de aanmaak van stresshormo-

nen, kan de bloeddruk verlagen en is goed voor het hart. Pro-

beer dus veel te lachen en plezier in het leven te hebben. Dan-
sen heeft hetzelfde effect en is bovendien goed voor uw conditie. 

 

Slaap genoeg 

Heeft u slaapproblemen? Slaapt u bijvoorbeeld lichter en korter? 
U bent niet de enige. Het is normaal dat uw slaappatroon ver-

andert als u ouder wordt. Soms kan het lijken alsof u de hele 

nacht niet slaapt. Het gevolg is dat u overdag erg moe bent en 

nergens toe komt. Dat kan gezondheidsklachten tot gevolg heb-
ben. Gebruik daarom deze tips om beter te slapen. 

 

Geniet van de kleine dingen 

Geniet zoveel mogelijk en niet alleen van grote dingen. U kunt 

van het eten genieten, van een plant die mooi bloeit, van muziek 
waar u graag naar luistert, van een favoriete serie op tv, van 

een wandeling of een tochtje op het water. Genieten helpt ook 

tegen teveel stresshormonen. Dus geniet met volle teugen. 

 



 
13 

 

 

Eet gezond en drink matig 

Het is bewezen dat mensen die gezond eten zonder te veel vet-

ten en suikers langer gezond leven. Een gebakje of een glas wijn 
op zijn tijd kan best, maar vermijd overmatig eten en drinken. 

Vermijd liever ook bewerkt voedsel, zoals magnetronmaaltijden 

en kant-en-klare sauzen uit de supermarkt. Ze zitten vaak vol 

suiker en zout en bevatten veel calorieën. Eet in plaats daarvan 
veel verse groenten en fruit, eet regelmatig vette vis, zoals zalm 

en haring, peulvruchten, zaden en noten. 

 

Blijf eigenwijs 
Blijf uzelf. Laat u niets opdringen door anderen en ga niet over 

uw grenzen heen. Blijf trouw aan uzelf, aan wat u zelf wilt en 

wie u bent. U hoeft het niet met iedereen eens te zijn of iedereen 

aardig te vinden. 

 
Blijf nieuwsgierig 

Lees de krant, kijk naar het journaal, vraag uw kleinkinderen 

om u handigheidjes op de computer te leren, luister naar muziek 

die u niet kent, bezoek een museum, probeer eens wat anders 
te eten. Met die nieuwsgierige houding blijft u langer jong. 

 

Bron: IkWoonLeefZorg 
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LEG EEN GEBRUIKT THEEZAKJE IN JE TUIN EN KIJK WAT ER 

ALLEMAAL GEBEURT! 
  

Zo wordt tuinieren wel héél makkelijk 

Tuinieren is niet voor iedereen weggelegd. Er 

wordt niet voor niets gezegd dat je 'groene vin-

gers' moet hebben om goed te kunnen tuinieren. 
Toch is er een heel simpel product dat het werken 

in je tuin wel een stuk makkelijker maakt. Het 

enige dat je namelijk nodig hebt is wat gebruikte theezakjes. 

Geloof ons, na het zien van deze tips gooi jij je theezakjes nooit 

meer weg! 
Een gebruikt theezakje is een wondermiddel voor je tuin. 

 

Zaden opkweken 

Het opkweken van verschillende zaden kan een behoorlijke uit-
daging zijn. De reden hiervan is dat de meeste zaden heel vaak 

niet ontkiemen, ondanks alle liefde en zorg die je er in stopt. 

Gelukkig hebben we een simpele manier gevonden om jouw tuin 

om te toveren in een plantenparadijs. Het enige dat je namelijk 
in de aarde hoeft te stoppen is een gebruikt theezakje. 

 

Meer voedingsstoffen 

Door een theezakje toe te voegen aan de aarde in je tuin, krijgt 

de aarde extra voedingsstoffen. Theeblaadjes bevatten tannine 
en voedingsstoffen wat natuurlijke meststoffen zijn voor de 

grond. Het zakje zelf is gemaakt van vezels van de stengels van 

de abaca plant. Dit is een bananensoort die een vezel oplevert 

en waar theezakjes van worden gemaakt. De thee zal makkelij-
ker oplossen in de aarde, wat een gezondere groeiomgeving 

voor je bloemen en planten creëert. 
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Ongedierte 

De theezakjes houden ongedierte op afstand. Gebruikte thee-
zakjes en ook koffiedik helpen om ongedierte uit de buurt van 

je bloemen en planten te houden. De geur verjaagt het onge-

dierte dat graag een hapje van jouw dierbare planten eet. 

 
Water 

Begraaf het gebruikte theezakje vlakbij de wortels van je bloe-

men of planten in de aarde. Hiermee help je je bloemen en plan-

ten om meer water vast te houden in de grond en blijven ze een 
stuk gezonder. 

 

Begroeiing 

Iets wat je natuurlijk niet in je tuin wil hebben: onkruid. Geluk-

kig zijn theezakjes hiervoor de oplossing aangezien ze al het 
onkruid in je tuin op afstand houden. Door een theezakje in de 

grond te stoppen, maak je het voor het onkruid een stuk moei-

lijker om naast je gezonde planten in de tuin te groeien. 

 
Ontkiemen 

Het groeiproces van kleine zaadjes kun je een 

stuk makkelijker maken door een theezakje te ge-

bruiken. Het enige dat je nodig hebt is gebruikte 
theezakjes, zaden, een plastic plantenbak en wa-

ter. Ontkiem je zaadjes in de plantenbak zoals je dit normaal 

doet, maar voeg de theezakjes toe aan de aarde en het ontkie-

mingsproces zal een stuk sneller gaan. Vervolgens kun je de 
plantjes gemakkelijk overpotten in een grote plantenbak of in 

de tuin. 
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VANUIT HET BESTUUR 
 

Zoals in het vorige hofblad aangekondigd is het bestuur volop 

bezig met de voorbereidingen van de schriftelijke ledenverga-

dering over verenigingsjaar 2020. Onze oproep om in april daar-
mee de verenigingsjaren 2019 en 2020 mogelijk helemaal, maar 

op z'n minst voor het grootste deel af te sluiten heeft alleen 'op 

straat' reacties opgeleverd. En die reacties waren samengevat: 

goed idee, heel verstandig en laten we de afgelopen jaren maar 
zo snel mogelijk afsluiten en vergeten. 

 

We zullen er aldus voor zorgen dat u de jaarstukken 2019 alsnog 

via de website (onder de kopjes 'Voor (nieuwe) leden en Alge-
mene Ledenvergadering 2020) kunt downloaden of kunt opvra-
gen bij onze secretaris Louise Schulte ( 0411 645242). 

Ook de jaarstukken 2020 zullen op de website gepubliceerd wor-

den, maar die zult u ook ontvangen via 't hofblad van begin 

april. In dit hofblad kunt u alvast kennismaken met onze twee 
kandidaat bestuursleden: Gerda van Vianen en Huub Poels.  

 

En natuurlijk hopen we op uw reactie op deze – hopelijk eenma-

lige – schriftelijke vergadering in april! 
 

In het bestuur spreken we uiteraard ook over de toekomst van 

onze vereniging. De gemeentelijke samenvoeging met Vught 

betekent dat een delegatie van het bestuur op 25 februari een 
kennismakingsontmoeting heeft gehad met het (bijna) voltallige 

college van B&W. In een bijeenkomst, waar een half uur voor 

gepland stond én waar ook 'Ouderen Samen' uit Vught voor was 

uitgenodigd, is er inhoudelijk niet veel aan de orde gekomen.  

We hopen dan ook op een spoedig vervolg met wethouder Toine 
van de Ven.  

 

Het bespreken van de toekomst van onze vereniging houdt ook 

in dat in de komende tijd onderwerpen aangeroerd zullen wor-
den als: hoe starten we alle activiteiten weer op als dat weer 

kan en mag?  
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Wat kunnen we doen aan ledenwerving en waar vinden we die 

leden, die ondersteuning willen bieden bij activiteiten? En welke 
nieuwe activiteiten laten onze vereniging nog meer bloeien? 

 

En natuurlijk doen we ook in deze een beroep op u: denk met 

ons mee! Als vereniging willen wij immers met z'n allen graag 
een bijdrage leveren om het ouder worden aangenamer te ma-

ken. Daar kunnen wij ook met z'n allen veel aan doen door actief 

te blijven en er voor elkaar te zijn als het nodig of gewenst is. 

 
 

 

DE VISSER 
 

Een rijke fabriekseigenaar zag tot zijn af-

schuw een visser lui naast zijn boot liggen 
en een pijp roken. "Waarom ben je niet 

aan het vissen?" vroeg de fabriekseige-

naar. "Omdat ik genoeg vis heb gevangen 

voor vandaag." zei de visser. 
"Waarom vang je er niet nog een paar?", 

zei de man. 

"Wat zou ik ermee moeten?", zei de visser. 

"Je zou geld kunnen verdienen," luidde het antwoord. "Daarmee 

zou je een motor op je boot kunnen laten monteren om verder 
de zee op te gaan en meer vis te vangen. Dan zou je genoeg 

verdienen om nylon netten te kopen en die zouden je nog meer 

vis en meer geld opleveren. Al gauw zou je genoeg geld hebben 

om twee boten te bezitten ... Misschien wel een hele vloot. Dan 
zou je een rijk man zijn, net als ik." 

 

"Wat zou ik dan doen?" vroeg de visser. "Dan zou je werkelijk 

van het leven kunnen genieten." "En wat denk je dat ik nu aan 
het doen ben?" antwoordde de visser. 
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De kappers zitten met de handen in het haar. 

De kroegbaas is het allemaal goed zat. 

De gids is de weg kwijt. 
De reisleider komt er niet meer uit. 

De zwemleraar gaat kopje onder. 

De winkelier heeft er geen boodschap meer aan. 

De opticien wenst iedereen sterkte. 
De treinmachinist is het spoor bijster. 

De gedetineerden zien het niet meer zitten. 

De postbode is erg bezorgd. 

De wielrenner kan niet rondkomen. 
De uroloog is pissig. 

De audicien vind het ongehoord. 

De leerkracht krijgt het niet meer uitgelegd. 

De leerling snapt er niets meer van. 
De schoolleiding leidt nu niet maar lijdt. 

De ouders voelen zich machteloos. 

De kweker zit op zwart zaad. 

De nagelstylist heeft geen nagel om aan 't gat te krabben. 

De boswachter ziet door de bomen het bos niet meer. 
De diëtist wordt aan het lijntje gehouden. 

En de dokter is er goed ziek van. 

De bloemist ziet het niet meer fleurig in. 

De taxichauffeur heeft geen bestemming meer. 
De belegger heeft geen opties meer. 

De groenteboer kan het niet verkroppen. 

De aardappelboer zit in de puree. 

De tandarts trekt het niet meer. 
De elektricien kan de spanning niet meer aan. 

De piloot zit aan de grond. 

De pedicure heeft geen poot om op te staan. 

De accountant rekent nergens meer op. 

De cartoonist ziet geen tekenen van herstel. 
En de DJ draait door. 
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ZO MAKKELIJK IS HET OM GENOEG TE BEWEGEN 
Om gezond oud te worden, is voldoende bewegen noodzakelijk. 

En daar hoeft u echt niet voor naar de sportschool. 

 
Ouderen die elke week 150 minuten bewegen, lopen minder ri-

sico op botbreuken. Krachttraining verbetert de loopsnelheid en 

de spierkracht. Dat laat onderzoek zien. Verder lijkt het er 

steeds meer op dat mensen die voldoende bewegen minder ri-
sico lopen op lichamelijke beperkingen, geestelijke achteruit-

gang, dementie en Alzheimer. 

 

Bewegen: de normen 
Volgens de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad moeten 

volwassenen elke week: 

 2,5 uur matig intensief bewegen. 

 2 keer per week spier- en botversterkende oefeningen doen. 

 Ouderen moeten daarnaast elke week balansoefeningen 
doen. 

Beweegt u meer dan de norm? Dat is nog beter. Langer, vaker 

en / of intensiever bewegen is alleen maar goed voor uw ge-

zondheid. 
 

Wat is matig intensief bewegen? 

Matig intensief bewegen betekent dat uw hartslag om-

hooggaat, dat u sneller gaat ademen en dat praten 
iets moeilijker gaat. Matig intensief bewegen is dus 

niet hardlopen tot u niet meer kunt of fietsen tot het 

u zwart voor de ogen wordt. Een stevige wandeling 

valt wel onder matig intensief bewegen. Net als een 
tochtje op de fiets waarbij u lekker doortrapt. Zoals 

gezegd, het gaat erom dat uw hartslag omhooggaat 

en dat uw ademhaling versnelt. Daar hoeft u echt niet voor naar 

de sportschool. 
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Beweeg elke dag 

Het beste kunt u de 2,5 uur beweging 
per week verspreiden over meer da-

gen. Kijk wat voor u het beste werkt. 

De een vindt elke dag een half uurtje 

fietsen prettig, de ander gaat twee 
keer per week een uur zwemmen en beweegt de hele dag af en 

toe een beetje. 

 

Spier- en botversterkende oefeningen 
Als u graag zo lang mogelijk fit en gezond wilt blijven, zijn sterke 

spieren en botten belangrijk. Er zijn verschillende manieren om 

dat te bereiken. Traplopen is goed voor botten en spieren. Dat 

geldt ook voor wandelen, dansen, springen, hardlopen en 

zwemmen. Er zijn ook speciale oefeningen waarmee u uw spie-
ren en botten sterk houdt. Een fysiotherapeut of een sportin-

structeur kan u hier goed bij helpen. 

 

Balansoefeningen 
Veel balansoefeningen versterken meteen ook de spieren en 

botten. Yoga is heel goed voor een betere balans. Voor mensen 

die moeite hebben met lopen of staan, is er ook stoelyoga. Ver-

der zijn er veel oefeningen die u eenvoudig in uw dagelijkse be-
zigheden kunt inpassen. Elke dag een aantal van dit soort oefe-

ningen maakt al veel verschil. 

 

Houd het simpel 
Sommige mensen zijn niet gewend om genoeg te bewegen. Of 

ze kunnen minder bewegen vanwege een ziekte of een beper-

king. Dan kan het lastig zijn de richtlijnen voor bewegen te ha-

len. Gelukkig levert iedere vorm van bewegen al gezondheids-

voordeel op. Kijk daarom vooral naar wat u nog wel kunt. 
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De planten water geven, stoffen, stofzuigen, alles is beter dan 

niet bewegen. Kunt u niet in één keer een hele verdieping stof-
zuigen? Doe dan elke dag een kamer. Blijf niet lang achter el-

kaar zitten, maar sta op om iets te pakken en ga een blokje om 

als de zon schijnt. Elk beweegmoment is winst voor uw gezond-

heid. 
 

Vraag hulp! 

Lukt het u niet om zelf in beweging te komen? Maak dan een 

afspraak met de praktijkondersteuner van uw huisarts. U bent 
echt niet de enige die er moeite mee heeft. De praktijkonder-

steuner kan u verder helpen. Bijvoorbeeld door de Beweegcirkel 

te gebruiken. Dat is een hulpmiddel, ontwikkeld door het Ken-

niscentrum Sport en Bewegen, om op een eenvoudige manier 

meer te bewegen. 
 

Bron: IkWoonLeefZorg 
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BOEKBESPREKING 'SCHADUWZUSTER' 

DOOR SIMONE VAN DER VLUGT 
 

De literaire thriller 'Schaduwzuster' van Si-

mone van der Vlugt gaat over Marjolein, een 

betrokken, bevlogen docente op een zwarte middelbare school 

in Rotterdam. Ze haalt veel voldoening uit het goede contact dat 
ze met haar leerlingen heeft, maar op een dag wordt ze tijdens 

de les bedreigd door een van hen. Ze komt tussen twee vuren 

te staan: enerzijds wordt er een beroep gedaan op haar loyaliteit 

ten opzichte van de school; anderzijds is er de angst voor de 
bedreigingen die niet ophouden. 

 

De schrijfster Simone van der Vlugt 

Van der Vlugt (1966) wilde al op jonge leeftijd schrijfster wor-
den. Geïnspireerd door Kruistocht in spijkerbroek (1974) van 

Thea Beckman (1923–2004) stuurde zij op haar dertiende voor 

het eerst manuscripten voor historische verhalen naar een uit-

gever. Die wees haar werk af, maar raadde haar aan om met 

schrijven door te gaan. Ze ging Nederlands en Frans studeren 
aan de lerarenopleiding in Amsterdam, waar ze onder meer les 

kreeg in jeugdliteratuur en creatief schrijven. Na haar studie 

ging ze fulltime werken als secretaresse bij een bank en schreef 

ze in de avonduren aan 'De amulet', een verhaal over de hek-
senvervolging waarmee ze in 1995 debuteerde bij de Rotter-

damse uitgeverij Lemniscaat. Het boek werd getipt voor de Prijs 

van de Nederlandse Kinderjury. Een reeks historische jeugdboe-

ken voor de leeftijdscategorie 13+ volgde. Net als haar voor-
beeld Beckman put Van der Vlugt uit uiteenlopende tijdsperio-

des waarnaar zij vooronderzoek doet en laat ze jongeren een 

hoofdrol vervullen. 
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Behalve voor 13+ schrijft Van der Vlugt voor kleuters en voor 
leerlingen van de basisschool. Dit zijn geen historische verhalen, 

maar verhalen die zich in de belevingswereld van jonge kinderen 

afspelen. Ze debuteerde in het najaar van 2004 met 'De reünie' 

als schrijfster van volwassenenliteratuur.  
 

Haar boek 'De ooggetuige' was in juni 2012 het cadeau tijdens 

de Maand van het Spannende Boek.  

In de periode 2004–2007 zijn van de eerste drie thrillers van 
Van der Vlugt in totaal rond 500 duizend exemplaren verkocht. 

Haar vierde thriller, Blauw water, stond in 2008 met ruim 165 

duizend exemplaren op de vierde plaats van de bestverkochte 

boeken in Nederland van 2008. De vertaalrechten van (enkele 

van) haar boeken zijn verkocht aan onder andere Duitsland, Au-
stralië, Frankrijk en Italië. Van der Vlugt heeft inmiddels 37 boe-

ken geschreven voor kinderen, jongeren en volwassenen. In 

2020 kreeg ze een lintje (Officier in de Orde van Oranje Nassau). 

 
Boeken geschreven door Simone van der Vlugt 

 2017: De doorbraak 

 2018: Het schaduwspel 

 2019: Wij zijn de Bickers!  
 2019: Schilderslief 

 2020: De Kaasfabriek 
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PRIVACY INSTELLEN OP IPAD / IPHONE 
 

Veel apps willen privacygevoelige informatie gebruiken, zoals 
uw locatie. Loop daarom de privacy-instellingen op de iPad / 

iPhone eens na. 

 

iOS-versie 

In dit artikel bespreken we de mogelijkheden voor iPads en iPho-
nes met de laatste versie van het besturingssysteem iOS (14 of 

hoger). Maar de verschillen met eerdere versies zijn klein als 

het gaat om de hieronder besproken instellingen. 

 
Locatie 

Veel apps houden bij waar u bent, waar u vaker komt of gewoon 

waar u naartoe gaat. Dat is voor bijvoorbeeld een navigatie-app 

noodzaak. Maar soms is minder duidelijk of locatietoegang voor 

een app wel echt nodig is. Bepaal zelf per app of u dit wilt. 
 Open de app Instellingen. 

 Tik op Privacy. 

 Tik op Locatievoorzieningen. 

 Tik op een app waarvan u de instellingen wilt aanpassen. 
 Per app worden de volgende keuzes geboden: 

 Nooit. 

 Vraag volgende keer. 

 Bij gebruik van app. 
 De opties 'nooit' en 'bij gebruik van app' spreken voor zich. 

De optie 'vraag volgende keer' houdt in dat wanneer u de 

desbetreffende app opent, gevraagd wordt om toestem-

ming. Op dat moment krijgt u drie keuzes: 'sta niet toe' 
waarmee u locatietoegang weigert ook bij volgend gebruik 

van de app. 'Bij gebruik van app', wil zeggen dat locatietoe-

gang altijd is toegestaan als u de app gebruikt. 
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En 'sta één sessie toe' houdt in dat de vraag om toestem-

ming de volgende keer weer wordt gesteld. 

 Tik op de optie die u wenst. We raden aan om bij twijfel te 
kiezen voor 'vraag volgende keer'. Wanneer u dan de app 

in kwestie gebruikt, wordt duidelijk waarvoor de locatietoe-

gang nodig is en beslist u op dat moment. 

 
Internetten 

Ook in de internetapp Safari op de iPhone of iPad kunt u enkele 

privacy-instellingen nalopen. 

 Open de app Instellingen. 
 Scrol naar beneden en tik op Safari. 

 Scrol naar beneden tot het onderdeel 'Privacy en beveili-

ging'. 

 Tik op het schuifje bij 'Voorkom volgen'. (Als het schuifje 

groen is staat de instelling goed.) 
 Tik op het schuifje bij 'Meld frauduleuze websites'. 

 Tik op het schuifje bij 'Controleer op Apple Pay'. 

 Het schuifje bij 'Blokkeer alle cookies' moet grijs blijven. 

Anders wordt het onmogelijk nog in te loggen bij websites 
 Verwijder eventueel ook de cookies en andere informatie 

over websitebezoek: 

 Tik op Wis geschiedenis en websitedata. 

 Tik op Wis. 
 

Een belangrijk nadeel hierbij is dat gegevens van alle bezochte 

sites worden gewist. U moet dus opnieuw inloggen bij een vol-

gend bezoek. Wilt u dat niet, sla dan de vorige stap over en doe 
het volgende: 

 Scrol helemaal naar beneden en tik op Geavanceerd. 

 Tik op Websitedata. 

 Het kan enige tijd duren voordat alle informatie geladen is, 

maar uiteindelijk ziet u welke websites u allemaal hebt be-
zocht. Verwijder gegevens van een bepaalde website door 

een vinger te plaatsen op de site in kwestie en naar links te 

vegen. 
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Gepersonaliseerde advertenties 
Apps op de iPad / iPhone kunnen een zogeheten advertentie-

ID gebruiken. Die is gekoppeld aan het apparaat. Hierin wor-

den gegevens over de gebruiker opgeslagen. Apps tonen met 

behulp van het ID gerichte reclame. Dit kan worden uitgescha-
keld. 

 Open de app Instellingen. 

 Tik op Privacy. 

 Tik op Tracking. 
 Tik op het schuifje naast 'Sta trackingverzoeken van apps 

toe', zodat het naar links schuift (niet meer groen is). 

 

Besef wel dat er nog steeds reclame kan worden getoond, dat is 

helaas niet uit te zetten. Maar wanneer u naar een nieuwe af-
wasborstel hebt gezocht, wordt u niet langer doodgegooid met 

advertenties hierover. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
27 

 

 

 

 

ITALIAANSE GEHAKT-GROENTESCHOTEL MET MOZZARELLA 
 

Benodigdheden: 
2 eetlepels olijfolie 

1 ui gesnipperd 

2 tenen knoflook fijngehakt 

400 gram gehakt half-om-half 
650 gr. Italiaanse roerbakgroenten  

2-3 theelepels Italiaanse kruiden 

700 gr. voorgekookte aardappel-

schijfjes 
100 gr. mozzarella geraspt 

 

Bereidingswijze: 

Verwarm de grill van de oven voor. 

Verhit de olie in een ruime hapjespan en bak de ui en knoflook 
2 minuten op laag vuur. Voeg het gehakt en naar smaak zout 

en peper toe, zet het vuur hoog en bak het gehakt rul. 

Voeg de roerbakgroenten en de Italiaanse kruiden toe en roer-

bak alles op middelhoog vuur in ca. 5 minuten knapperig. Proef 
en breng eventueel verder op smaak met zout en peper. 

Kook de aardappelschijfjes 4 minuten in water met zout en giet 

af. 

Schep het gehakt-groentemengsel in de ovenschaal, verdeel de 
aardappelschijfjes erover en strooi de mozzarella erover. Schuif 

de schaal ca. 10 cm. onder de grill en laat de mozzarella in ca. 

5 minuten lichtbruin kleuren.  
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PROGRAMMA'S OPENEN ZONDER MUIS 
 

Start in Windows 10 programma’s op via het 
toetsenbord. Dat gaat snel en vormt een 

mooie afwisseling op het gebruik van de 

muis. 

 
Muis of toetsenbord? 

Met de muis kunt u alle kanten op in Win-

dows 10. Programma’s starten, door internetpagina's brow-

sen, teksten selecteren, foto's bewerken... Maar vergeet ook 
het toetsenbord niet. Daarmee is namelijk ook van alles te 

doen. Natuurlijk typt u ermee en voert u zoekopdrachten in. 

Maar wist u al dat een programma gemakkelijk via het toet-

senbord kan starten? Misschien even wennen, maar daarna 

reuze makkelijk en snel. 
 

Programma aan de Taakbalk vastmaken 

Het gaat om de programma’s die in de Taakbalk staan (de 

smalle balk onder in beeld met pictogrammen van de pro-
gramma’s). Standaard staat bijvoorbeeld de Verkenner in de 

Taakbalk. Wilt u een programma snel starten met het toet-

senbord, dan maakt u het eerst vast aan de Taakbalk. Doe 

dat als volgt: 
 Klik op de Startknop. 

 Blader door de lijst met apps en klik met de rechtermuis-

knop de naam van het gewenste programma. 

 Klik op Meer > Aan de taakbalk vastmaken. 
 Een snelkoppeling naar het programma verschijnt in de 

Taakbalk. 
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Programma starten met het toetsenbord 

Start programma's op de Taakbalk snel met een toetsencom-

binatie. Of gebruik de toetsencombinatie om geopende pro-
gramma's te bekijken. Het gaat als volgt: 

 Druk de Windows-toets in en houd deze ingedrukt. 

 Druk een cijfer in, bijvoorbeeld 1. Hiermee opent het pro-

gramma dat uiterst links op de Taakbalk staat. 
Probeer verschillende van deze combinaties uit en open alle 

programma's in de Taakbalk, van links naar rechts. Windows-

toets+2 opent bijvoorbeeld het programma dat als tweede op 

de Taakbalk staat, Windows-toets+3 het programma daar-
naast, etc. 

 

Programma’s verplaatsen over de Taakbalk 

Welk programma opent, hangt dus af van de positie op de 

Taakbalk. Wilt u liever een ander programma helemaal links, 
verplaats het dan als volgt op de Taakbalk: 

 Selecteer het programma dat op een andere positie op 

de Taakbalk moet komen. 

 Houd de linkermuisknop ingedrukt. 
 Versleep het pictogram naar de gewenste plek. 

 Laat de muisknop los. 

 De snelkoppeling naar het programma staat nu op de uit-

gekozen plaats. 
 

Bron: SeniorWeb 
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TUINGEDACHTEN 
 

Vorige maand had ik een uitstapje in de Nederlandse taal, omdat 

me dat zo te binnen schoot. Nu verder over het melkveebedrijf 
thuis. Als de koeien op stal kwamen werden er diverse maatre-

gelen getroffen om de 'hygiëne' enigszins in acht te nemen. Een 

min of meer schone koe is voor de melkwinning en voor de mel-

ker nuttig en nodig. Daarom werd het achterste gedeelte van de 

koe geschoren, werden de staarten omhoog gebonden en werd 
de ligplaats zo schoon mogelijk gehouden. Het opbinden van de 

koeienstaarten was om te voorkomen dat de staart bij het liggen 

in de mestgrup zou vallen en bij gebruik om vliegen te verjagen 

koe en melker met mest zou 'behangen'.   
 

 

 

 
 

 

 

 

Omdat stro voor de ligplaats aangekocht moest worden en zui-
nigheid hoog in het vaandel geschreven stond (met de herinne-

ring aan de crisis en de tweede wereldoorlog) werd de ligplaats 

na het melken ontdaan van uitwerpselen en van een flinterdun 

laagje wit zand voorzien. Hiertoe lagen er enkele hoopjes zand 
tegen de muur op de loopgang achter de koeien. Volwassenen 

die handig met de schop waren schepten een puntje zand en 

brachten met een handige zwaai een dun laagje aan waar de 

koeien gingen liggen. Een van mijn taken was ook de laatste 
uitwerpselen weg te schrapen van de ligplaats en in de mestgrup 

te laten plonsen. Daarna handmatig het dunne laagje zand aan 

te brengen. Mijn handen stonken nog na tweemaal wassen met 

groene zeep. Ik snapte er niets van.  
Later bedacht ik dat er katten los rondliepen…….    

 

Jan van Bohemen.  
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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 
Overbruggend voorzitter: 

Edward de Vries, Broekwal 55, 5268 HA, Helvoirt  64 3794 

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 

Beoogde Bestuursleden: 

Huub Poels, Helvoirtsestraat 17A, 5268 BA,  Helvoirt,  06 2469 6084 
Gerda van Vianen, Helvoirtsestraat 30, 5268 BB, Helvoirt  64 3885 

 

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


