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VOORWOORD 
 

Voor een prikkie weer op de eer-

ste rang. 
 

Feestelijke bloesems, frisgroene bla-

deren aan de bomen, lammeren dar-

telen vrolijk in de wei, vogels kwette-

ren er druk op los, groentetuinen komen op orde, we zaaien 
zomerbloemen…… de natuur helpt ons op haar eigen manier aan 

een beter humeur. En dat kunnen we wel gebruiken. De lente 

bruist van energie, een oneindige groeikracht. 

 
Ook in Helvoirt gloort weer hoop, iedereen boven de zestig jaar 

is zo ongeveer ingeënt en dat geeft, zoals ik dat in ieder geval 

bij mezelf meen te bespeuren, meer rust, hoop en perspectief. 

Nog even en we kunnen elkaar weer ontmoeten zonder angst, 
we zijn bestand tegen bedreigingen, we hebben antistoffen in 

ons lijf die ons beschermen.  

 

Vreemd dat we aan het idee van vrijheid ook weer moeten wen-

nen. Vreemd maar heerlijk. Ik ben van plan om volgende maand 
mijn verjaardag maar weer eens te vieren, ik ben benieuwd….  

We gaan weer volop genieten van een mooie zomer, genieten 

van buiten zijn, bezoek, familie, vrienden.  

 
En dat alles voor een prikkie. 

 

Veel leesplezier! 

 
Huub Poels 
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SCHRIFTELIJKE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Het coronavirus is er de oorzaak van 

dat dit jaar, maar ook vorig jaar, geen 

algemene ledenvergadering van onze 
vereniging heeft kunnen plaatsvinden. 

Om de jaren 2019 en 2020 toch af te 

kunnen sluiten is besloten een schrifte-

lijke ledenvergadering te houden.  
De agenda voor die vergadering en de 

onderliggende stukken zijn vervolgens via ’t hofblad onder de 

leden verspreid. De leden werden in de gelegenheid gesteld 

te reageren op die stukken. Voor zover er door leden niet op 
enige wijze is gereageerd op hetgeen in de stukken is weer-

gegeven, moet het er voor worden gehouden dat zij zich kun-

nen vinden in de gepresenteerde jaarstukken en de overige 

agendapunten. 

 
De agenda en de reacties van de leden zijn vervolgens in de 

bestuursvergadering van 22 april 2021 aan de orde geweest.  

Een van de agendapunten betrof de voordracht van twee 

nieuwe bestuursleden, te weten Gerda van Vianen en Huub 
Poels. Beiden zijn als zodanig benoemd. Bij de bespreking 

van de taakverdeling binnen het bestuur is Huub Poels una-

niem als voorzitter gekozen. Wij wensen Gerda en Huub veel 

succes maar vooral veel plezier bij de uitoefening van hun 
taken. 

 

Het verslag dat n.a.v. de schriftelijke ledenvergadering is op-

gemaakt wordt als bijlage bij dit hofblad verspreid. 
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Habemus Praesidem 
 

Sta me toe dat, daar waar vanwege co-
rona alles anders loopt dan we gewend 

waren, we - met een knipoog naar de 

bekendmaking door 'Habemus Papam' 

dat er een nieuwe Paus gekozen is -  nu 
aankondigen dat 'we een voorzitter heb-

ben' en wel echte Helvoirtenaar Huub 

Poels!  

In dit artikeltje stellen we hem – voor zover nodig – aan jullie 

voor. 
 

Huub werd bijna 65 jaar geleden geboren op vrijwel dezelfde 

plek waar nu zijn huis staat. Vandaaruit volgde hij de kleuter-

school bij juf Roos, ging lopend naar de (oude) Dr Landman-
school en vervolgens op de fiets naar Beekvliet. Daarna volgde 

een periode van ontdekken, eerst bij de firma Coppens, toen 

een half jaar naar het Amazone gebied in Brazilië, gevolgd door 

dienstplicht bij de geneeskundige troepen, uiteindelijk uitmon-
dend in de keuze: "Ik ga de Pabo doen". 

 

Het diploma betekende niet dat er meteen een baan was. Die 

kwam, na een invalperiode op de Dr Landmanschool, bij het Do-

veninstituut in St. Michielsgestel en werd het fundament onder 
zijn hele verdere carrière: "De basis van het praktijkonderwijs 

is dat we het talent en de passie van iedere leerling afzonderlijk 

gaan ontdekken en hem of haar daar kansen in bieden, mede 

via de daarop afgestemde begeleiding. Alleen op die manier kan 
een normaal functioneren in de maatschappij slagen". 

Later, als directeur 'Speciaal Onderwijs', zocht Huub juist ook 

hierom samenwerking met alle schoolleiders in 's-Hertogen-

bosch en werd het zijn missie om iedere leerling het juiste on-
derwijs op de juiste plek aan te bieden. 

 

 

Huub Poels 
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Terugkijkend is het alleen maar mooi om vast te stellen dat hij 

deze missie uit mocht dragen als voorzitter van alle 175 scholen 

die praktijk onderwijs geven. 
Begin vorig jaar kon Huub het onderwijs vaarwel zeggen en 

volgde een periode van 'nu even niets' tot het eind vorig jaar 

begon te kriebelen. Vereniging 55+ kwam in beeld, want "daar 

zitten mensen, die je hoopt te vinden en daar wil ik ook iets voor 
doen". 

Inmiddels draait Huub een half jaar mee in de grootste vereni-

ging van Helvoirt. Zijn constatering: "We doen goeie dingen"! 

Maar ook: "De tijden veranderen en wat kunnen we nu óók gaan 
doen?".  

 

Intussen speelt die vraag in het hele bestuur en zijn er gesprek-

ken met leden gepland, juist om de wensen en ideeën te ach-

terhalen en leden meer dan nu te binden aan de vereniging. 
In de woorden van Huub: "Niks doen is geen optie, integendeel. 

We hebben jou nodig, met jouw passie en jouw talent, want 

samen kunnen we er iets moois van maken. We zijn er immers 

met elkaar en voor elkaar!" En hij vervolgt: "Dingen samen doen 
is veel leuker dan iets alleen doen. Het gegeven dat je ontmoe-

ting creëert betekent meteen dat je een mogelijke basis legt 

voor vriendschap en dus oog voor elkaar. Iedereen die daar een 

rol in wil vervullen is van harte welkom bij Vereniging 55+ en 
als voorzitter wil ik daar een verbinder in zijn". 

 

Graag wens ik Huub heel veel succes en vooral ook heel veel 

medewerking toe.  
En Huub, als je even wilt ont-moeten neem dan tijd voor je 

nieuwe hobby: je mountainbike! 

 

Edward de Vries 
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ANWB AUTOMAATJE IS OFFICIEEL VAN START…. 
 
Wethouder Toine van de Ven heeft op 20 
april 2021 een officieel corona-proef start-

schot gegeven, niet met een autoritje, 

maar door het aansnijden van een taart! 

Sinds een aantal weken rijdt AutoMaatje 

medisch noodzakelijke ritten voor inwoners 
van Vught, Cromvoirt en Helvoirt, zowel naar locaties binnen als 

buiten de gemeente, zoals het ziekenhuis, de dokter en locaties 

voor vaccinatie Covid-19. Binnenkort hoopt AutoMaatje ook te 

kunnen uitbreiden met ritten voor bezoekjes naar familie, vrien-
den, activiteiten of andere uitstapjes. 

 

"Ik moest mijn vaccinatie halen in Berghem en belde Auto-

Maatje. Echt fijn dat ze je thuis komen ophalen, op de vaccina-
tielocatie blijven wachten en je weer thuisbrengen, maar ook 

het gezellige praatje onderweg met Ria heeft mij goed gedaan. 

Je bent er toch effe tussenuit. Hopelijk kan ik binnenkort met 

AutoMaatje ook bij mijn zus in Schijndel op bezoek", aldus een 

deelnemer van AutoMaatje. 
 

AutoMaatje maakt het mede mogelijk dat inwoners, met een 

verminderde mobiliteit, vaker en gemakkelijker de deur uit kun-

nen en minder afhankelijk zijn. Een vrijwillig chauffeur rijdt in-
woners tegen een onkostenvergoeding van € 0.30 per kilome-

ter, zowel overdag, 's avonds als in het weekend.  We verwach-

ten dat er binnenkort meer mensen van AutoMaatje gebruik 

gaan maken en dan zijn er ook meer chauffeurs nodig. Geïnte-
resseerd om chauffeur of dagdeel planner te worden of als deel-

nemer gebruik te gaan maken van AutoMaatje?  
Neem dan contact op met Margriet Jansen via  073-2068140 

(ma. t/m vr. 9.00 - 13.00 uur) of mail naar automaatje@wel-

zijnvught.nl. 
 

 

mailto:automaatje@welzijnvught.nl
mailto:automaatje@welzijnvught.nl
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Of met  

Margriet Jansen – coördinator ANWB AutoMaatje Vught, 

Heuvel 2, 5261 EE Vught. 

Postbus 17, 5201 AA  's-Hertogenbosch. 
 06–15237387 | 073–6565350 (algemeen nummer Welzijn 

Vught) 

margrietjansen@welzijnvught.nl   

  
Welzijn Vught is onderdeel van Farent. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Startmoment:   Wethouder Toine van de 

Ven en Janique Huijbregts, regiomanager 
ANWB 
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STICHTING LOKALE OMROEP NOVO3 OOK VOOR HELVOIRT 
 

De Stichting Lokale Omroep NOVO3 is de online omroep voor 

Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Overal te bekijken en te beluiste-
ren via www.novo3.nl . 

Novo3 brengt nieuws en informatie in woord en beeld, (live) 

programma’s, muziek en video’s. Ook biedt NOVO3 je toegang 

tot dossiers over sociaal-maatschappelijke kwesties in onze ge-
meente. 

Met 40 enthousiaste vrijwilligers, goed ingevoerd in de lokale 

samenleving, is in een jaar tijd een succesvol platform neerge-

zet. NOVO3 brengt nieuws en informatie in woord en beeld. 

Mede door de inzet van een goede media-mix gecombineerd 
met intensief gebruik van social media kent de nieuwssite van 

NOVO3 inmiddels maandelijks 25.000 raadplegingen. Aan het 

motto van NOVO3 'overal thuis' wordt betekenis gegeven door 

een laagdrempelige toegang tot een veelkleurige inhoud. 
 

NOVO3 beschikt over een eigen behuizing en een compleet in-

gerichte studio en presenteert in de weekends een volledige pro-

grammering met onder meer een actualiteiten-, sport- en cul-
tuurprogramma. Vereniging NOVO3 heeft een stichting in op-

richting en een dagelijks bestuur, aangevuld met een viertal 

taakgerichte bestuursleden voor de disciplines Techniek, Pro-

grammering, Nieuwsredactie en Communicatie. Hieraan zal bin-

nenkort toegevoegd worden een bestuurslid namens de TV-tak. 
 

Tot slot: NOVO3 is te beluisteren en te bekijken via: 

- Het eigen platform: www.novo3.nl 

- De FM frequentie en het kabelradiokanaal 
voor de radioprogrammering, 

- Het kabel TV kanaal voor de kabelkrant en 

de TV-programmering. 

 
Zoek deze eens op en geniet van de lokale programma’s. 

 

Lucie van de Pas  

 

http://www.novo3.nl/
http://www.novo3.nl/
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KEES VAN DE WOUW OVER OUDEREN SAMEN 
 

Graag geef ik gehoor aan de vraag van  

Vereniging 55+ om in 't hofblad infor-
matie  te geven over 'Ouderen Samen'  

Vught. 

Stichting Ouderen Samen komt op voor  

de groep ouderen in de gemeente 
Vught,  dus ook voor de ouderen van 

Helvoirt. 

Afgelopen periode is er al een aantal ke-

ren contact geweest tussen 'Ouderen Samen' en Vereniging 

55+. We streven naar een goede samenwerking in ons weder-
zijds doel: opkomen voor de belangen van ouderen. 

'Ouderen Samen' behartigt de belangen van ouderen, is ge-

sprekspartner  voor de gemeente Vught en voor organisaties die 

belangrijk zijn voor ouderen. 
 

Onze vrijwilligers, het zijn er inmiddels ruim 60, zetten zich vol 

enthousiasme in. Zij doen dit als ouderenadviseur, cliëntonder-

steuner, bezoeker van weduwen en weduwnaars, adviseur op 
het gebied van veilig wonen, tabletondersteuner, organisator 

van activiteiten en als pleitbezorger voor een betere toeganke-

lijkheid voor kwetsbare mensen in zowel fysiek, sociaal als digi-

taal opzicht. Ook organiseren zij samen met ABZ (Anders Bezig 

Zijn)  de Zomer- en Winterschool. 
 

Sinds ruim twee jaar ben ik vrijwilliger bij 'Ouderen Samen'. Na-

dat ik in Het Klaverblad had  gelezen over 'Ouderen Samen', 

waarin ook  een oproep voor nieuwe  ouderenadviseurs, heb ik 
gereageerd. 'Ouderen Samen' was blij met de aanmelding uit 

Helvoirt. Naast mij meldde ook Annet Verbeek uit Helvoirt zich 

aan waardoor we nu met twee personen uit ons dorp vertegen-

woordigd zijn binnen het project ouderenadvies waarvan ik mo-
menteel projectleider ben. 
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Samen met 13 ouderen-adviseurs kunnen we senioren informa-

tie en advies geven over welzijn, zorg, wonen, huishouding, ver-

voer en financiën.  

 
Zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder bieden we 

een huisbezoek aan. Dit huisbezoek is bedoeld om ouderen te 

informeren en te adviseren over mogelijkheden om zo lang mo-

gelijk thuis te kunnen blijven wonen. We bieden een map aan 
met informatie over voorzieningen in de gemeente Vught. 

 

De ouderenadviseurs hebben een training gevolgd welke door 

Farent, waarvan Welzijn Vught een onderdeel is, wordt ver-
zorgd. Regelmatig wordt er een bijscholing verzorgd.  

Een aantal van onze ouderenadviseurs hebben ook een training 

gevolgd voor cliëntondersteuner. Deze kan bijvoorbeeld onder-

steunen bij een WMO aanvraag, het proces van de aanvraag 

bespreken, op uw verzoek aanwezig zijn bij het gesprek met de 
gemeente en indien nodig ondersteuning bieden bij het maken 

van een bezwaar tegen de beslissing van de gemeente. 

 

Heeft u na het lezen nog vragen of heeft het interesse gewekt 
om als vrijwilliger  een bijdrage te leveren aan, of wilt u infor-

matie over een van de projecten, kunt u contact opnemen met: 
Stichting Ouderen Samen  073-6565350  

Email:info@ouderensamen.nl 
 

Informatie  over 'Ouderen Samen kunt u vinden op onze website 

www.ouderensamen.nl   

 

Kees van de Wouw,  
ouderenadviseur en cliëntondersteuner van 'Ouderen Samen' 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:info@ouderensamen.n
http://www.ouderensamen.nl/
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Welzijn Vught zet ook in bij financiële zorgen 

 
Sinds januari is Welzijn Vught ook werk-

zaam in Helvoirt. Zij hebben taken over-
genomen van ContourdeTwern.  

Het jongerenwerk, ondersteuning aan 

vrijwilligers en mantelzorgondersteuning 

zijn onder andere haar taken. 

 
Maar Welzijn Vught werkt in Vught ook mee in de armoede aan-

pak. Vanaf januari is het voor inwoners van Helvoirt ook moge-

lijk om daar gebruik van te maken. 

Yvonne Kolmans ondersteunt het project 'Schuldhulpcoaches' 
van Vincentius. Vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden 

aan mensen die hun administratie op orde willen brengen of 

overzicht op hun schulden willen krijgen. Inmiddels zijn er al een 

aantal inwoners uit Helvoirt geholpen door een schuldhulpcoach. 
Fijn dat de weg tot deze hulp gevonden wordt. Wilt u informatie 

of een aanmelding doen? Dat kan via hulpverlening@vincenti-

usvught.nl  Yvonne zal dan met u contact opnemen en de mo-

gelijkheden bespreken. 

 
Ook werken we al een aantal jaren met ervaringsdeskundigen. 

Dit zijn inwoners die weten hoe het is om geldzorgen hebben. 

Deze ervaring willen zij inzetten om anderen te helpen en mee 

te denken en te doen in de armoede aanpak. Zo gaan zij in ge-
sprek met mensen die vragen hebben over de hulp die in Vught 

mogelijk is. Een eerste stap tot hulp kan lastig zijn. De erva-

ringsdeskundigen van 'Omarmen' kunnen naar uw situatie luis-

teren en meedenken. Organisaties kunnen bij 'Omarmen' te-
recht voor tips en adviezen hoe je kunt omgaan met mensen in 

armoede. Wilt u in contact komen met deze groep ervaringsdes-

kundigen of meer informatie?  

Dan kunt u terecht bij Yvonne Kolmans, yvonnekolmans@wel-
zijnvught.nl of telefonisch  06-46752773.  

 

 

mailto:hulpverlening@vincentiusvught.nl
mailto:hulpverlening@vincentiusvught.nl
mailto:yvonnekolmans@welzijnvught.nl
mailto:yvonnekolmans@welzijnvught.nl
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THUIS BLIJVEN MET HULP OF NAAR EEN WOONZORGCEN-

TRUM 
 

Natuurlijk willen we het liefst zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis blijven wonen. Maar wat als 

dat niet meer kan en we thuis hulp nodig heb-
ben of naar een woonzorgcentrum moeten ver-

huizen? Tinie Kardol, tot voor kort hoogleraar 

Active Ageing aan de Vrije Universiteit van 

Brussel, legt uit wat er dan allemaal op ons afkomt. 
 

"Het traject richting ondersteuning thuis of opname in een 

woonzorgcentrum begint altijd met een situatie waarin je ach-

teruit gaat, geestelijk en/of lichamelijk." Aan het woord is prof. 

dr. Tinie Kardol. Hij was tot vorig jaar hoogleraar Active Ageing 
aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ook was hij van 1996 tot 

2018 directeur van Stichting Vughterstede. Deze stichting biedt 

naast thuiszorg en huishoudelijke zorg ook verzorgings- en ver-

pleeghuiszorg. 
 

Pantoffels in de koelkast 

Die signalen van achteruitgang kunnen allerlei vormen aanne-

men: "Verwaarlozing bijvoorbeeld, of vreemde situaties waarbij 
je een pannetje droog laat koken, drie keer achter elkaar de-

zelfde vraag stelt, steeds minder vaak je huis uit komt, of je 

pantoffels in de koelkast zet…" Je omgeving vangt dat soort sig-

nalen op een gegeven moment op. Dan is het verstandig om 

naar de huisarts te gaan. Bij geestelijke achteruitgang verwijst 
de huisarts vaak door naar de geriater in het ziekenhuis, die je 

mentale situatie nader onderzoekt. Bij lichamelijke signalen is 

zo'n aanvullend onderzoek meestal niet nodig.  

 
Formulieren en gesprekken 

"Hoe het traject er vervolgens uitziet, hangt af van de weer-

baarheid van je omgeving", aldus Kardol. "Als de mensen om je 

heen je achteruitgang kunnen opvangen en compenseren, dan 
kan je het wellicht zonder extra hulp nog een tijdje redden in de 

thuissituatie." 
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Maar de achteruitgang kan op termijn zo fors worden dat je om-

geving het niet meer kan opvangen. Wellicht is er dan perma-

nente hulp nodig: zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). En 
dan komt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in beeld. Het 

CIZ toetst welke hulp nodig is. Kardol: "Daarvoor moeten for-

mulieren worden ingevuld. Ook vinden er gesprekken plaats – 

onder meer in je thuissituatie en met je familie. Op die manier 
probeert het CIZ een beeld te vormen van de situatie, waarop 

het een indicatiebesluit neemt."  

 

Oneens met CIZ 
Het fijnst is natuurlijk als het indicatiebesluit samenvalt met de 

bevindingen van de familie. Maar dat is niet altijd het geval, zegt 

Kardol. "Soms kunnen familieleden de situatie onderschatten, 

maar andersom kan de familie ook het idee hebben dat het CIZ 

de situatie onderschat. Bijvoorbeeld als de zorgbehoevende de 
eigen situatie bagatelliseert in het gesprek met het CIZ… dat 

komt regelmatig voor." Dan kan de familie bezwaar aantekenen 

bij het CIZ, met als doel de toetsing te herzien. Kardol: "En als 

je naar een woonzorgcentrum verhuist en de professionals daar 
constateren dat je CIZ-indicatie te licht is, is het gebruikelijk dat 

het woonzorgcentrum contact opneemt met het CIZ om die in-

dicatie te herzien." 

 
Thuis of naar woonzorgcentrum? 

Als het CIZ een Wlz-indicatie heeft afgegeven, kan je als zorg-

behoevende de hulp thuis ontvangen of naar een woonzorgcen-

trum gaan. Kardol zegt hierover: "Deze beslissing heeft geen 
permanent karakter. De situatie kan immers wijzigen in de loop 

der tijd. Misschien red je je aanvankelijk met hulp thuis, maar 

verslechtert de situatie dusdanig dat de voorkeur na verloop van 

tijd toch uitgaat naar een woonzorgcentrum. Aanpassing is altijd 

mogelijk. 
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Ook als je continu zorg nodig hebt, kan je thuis blijven wonen, 

benadrukt Kardol. "Niet iedereen weet dat, maar je kan ook 
thuis 24-uurszorg ontvangen, alsof je in een woonzorgcentrum 

woont. Dan is er sprake van een zogenaamd Volledig Pakket 

Thuis. Een en dezelfde aanbieder levert dan alle benodigde zorg 

thuis. 
 

Thuis met hulp 

Als je een Wlz-indicatie hebt, thuis wil blijven wonen en niet alle 

zorg nodig hebt, dan krijg je een zogenaamd Modulair Pakket 
Thuis. Daarmee kan je thuis van verschillende zorgaanbieders 

specifieke hulp krijgen die je nodig hebt. Bijvoorbeeld begelei-

ding of dagelijkse persoonlijke verzorging. Maaltijdverzorging 

hoort hier niet bij." Als je thuis blijft wonen, kan je de zorg ook 

zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb), waarbij 
jij bepaalt wie je zorgverlener wordt. Kies je voor zorg in natura, 

dan bepaal je in overleg met het zorgkantoor wie je zorgverlener 

wordt.  

 
Volledige hulp in woonzorgcentrum 

Als je volledige hulp nodig hebt en naar een woonzorgcentrum 

verhuist, vervalt de keuze voor een pgb. Je krijgt dan een zoge-

naamde verblijfsindicatie van het CIZ. Die houdt in dat je 24 uur 
per etmaal zorg nodig hebt en dat die zorg niet thuis kan plaats-

vinden. De vraag of je lichamelijk of mentaal hulp nodig hebt, is 

richtinggevend voor de plek in het woonzorgcentrum waar je 

terechtkomt. Heb je alleen lichamelijke hulp nodig, dan ga je in 
de meeste gevallen naar een verzorgingsafdeling. Kan je niet 

meer voor jezelf zorgen en is er sprake van sterke geestelijke 

achteruitgang, dan kom je doorgaans terecht op een verpleeg-

afdeling. 
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Met partner? 

"Doorgaans inderdaad, dus niet altijd", benadrukt Kardol. "Stel 

dat je gezonde partner niet van jou gescheiden wil worden, dan 
kan je als echtpaar terecht op een verzorgingsafdeling, of zo 

mogelijk in een aanleunwoning. Je partner neemt dan waar mo-

gelijk een stukje zorg op zich en zo kan je je leven als echtpaar 

nog in zo goed mogelijke omstandigheden voortzetten." Volgens 
Kardol zijn er nog maar weinig woonzorgcentra waar de partner 

niet mee naartoe kan. "En eigenlijk zouden die er helemaal niet 

meer mogen zijn! Samen naar een woonzorgcentrum is voor 

veel mensen een goede optie. En als gezonde partner hoef je je 
geen zorgen te maken dat je het huis uit moet als je zorgbehoe-

vende partner overlijdt. Je hebt dan het recht er te blijven wo-

nen." 

 

Kosten van woonzorgcentrum 
Hoe zit het met de kosten als je een verblijfsindicatie hebt voor 

een woonzorgcentrum? Kardol legt uit: "In Nederland zijn we 

collectief verzekerd voor de kosten die een opname in een woon-

zorgcentrum met zich meebrengt. En je betaalt een eigen bij-
drage; die wordt ingehouden op je inkomen. In ruil daarvoor 

krijg je alle mogelijke ondersteuning, inclusief huishoudelijke 

hulp, activiteitenbegeleiding en maaltijden. De hoogte van de 

eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen, en varieert van 
zo'n 900 euro tot 2.500 euro per maand. Mensen met alleen een 

AOW betalen rond de 900 euro: pakweg hun hele AOW dus. Om 

te voorkomen dat zij niks meer te besteden hebben, behouden 

ze nog een 290 euro per maand aan 'zakgeld'." 
 

Zonder indicatie naar woonzorgcentrum 

Voor mensen die zonder verblijfsindicatie van het CIZ naar een 

woonzorgcentrum of aangrenzende aanleunwoning willen – bij-

voorbeeld omdat ze steeds minder aansluiting vinden in de 
buurt – ziet het financiële plaatje er heel anders uit. 
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Kardol: "Zij moeten alles zelf betalen: huur, eten, deelname aan 

activiteiten. En voor een bijdrage voor huishoudelijke hulp in het 

kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, red.) 
moeten ze naar de gemeente. Al die kostenposten samen kun-

nen behoorlijk oplopen. Ik adviseer mensen dan ook altijd die 

optelsom vooraf zorgvuldig te maken. Zonder verblijfsindicatie 

in of bij een woonzorgcentrum wonen is namelijk lang niet voor 
iedereen weggelegd." 

 

Ingewikkeld 

De laatste jaren wordt het steeds moeilijker om een verblijfsin-
dicatie voor een woonzorgcentrum te krijgen: de drempel wordt 

steeds hoger. Een jaar of twintig geleden kon je nog op basis 

van sociale motieven naar een woonzorgcentrum toe. Tegen-

woordig moet je enorm veel zorg nodig hebben, wil je er ge-

plaatst kunnen worden. De overheid stuurt steeds meer op lan-
ger thuis blijven wonen: in de toekomst wordt het aantal plaat-

sen in woonzorgcentra nog verder afgebouwd. Kardol: "Nu heeft 

1 op de 5 mensen met dementie nog perspectief op een ver-

blijfsindicatie van het CIZ. Over een jaar of twintig is dat nog 1 
op de 10. Terwijl je in het kader van de vergrijzing zou verwach-

ten dat de mogelijkheden om een verblijfsindicatie te krijgen 

verruimd zouden worden. Natuurlijk: we willen steeds langer 

thuis blijven wonen. Maar kan dat ook? Je moet dan én een ge-
schikte woning hebben, én je bent afhankelijk van mensen in je 

omgeving. Door het lage geboortecijfer in Nederland zie je dat 

de mantelzorg steeds meer op de schouders van een of twee 

familieleden komt te liggen en door de hoge drempel voor een 
woonzorgcentrum leidt dat nogal eens tot overbelasting. Het is 

een ingewikkeld probleem…" 

 

 

 
 

 

 

 



 
16 

 

 

 

THEATER DE SPEELDOOS  
 
Theater de Speeldoos wil graag de inwoners van Vught, Crom-
voirt en Helvoirt vragen wat zij verwachten van het nieuwe cul-

turele centrum dat over enkele jaren moet verrijzen in het cen-

trum van Vught.  

Om dit te realiseren hebben we een enquête geopend op onze 

website van woensdag 28 april tot en met maandag 10 mei.  
Deze enquête is aanvullend op het behoefteonderzoek dat mo-

menteel in opdracht van de gemeente Vught en de Speeldoos 

wordt gehouden door het bureau Synarchis, waarin met name 

de huidige gebruikers en Vughtse culturele en onderwijsorgani-
saties hierover bevraagd worden.  

Dit onderzoek moet leiden tot een haalbare businesscase voor 

nieuwbouw van de Speeldoos, waarover in het najaar besluit-

vorming zal plaatsvinden.   
 

De Speeldoos vindt het belangrijk dat inwoners hun mening 

kunnen geven over dit onderwerp. Dit is belangrijk om op korte 

termijn de activiteiten in de Speeldoos af te stemmen op de be-
hoefte van inwoners.  

Ook geeft het ons inzicht over de functies die in de nieuwbouw 

aanwezig zouden moeten zijn. We hebben daarom marktonder-

zoeksbureau EM Onderzoek gevraagd een online enquête te 

houden onder inwoners van de gemeente Vught 
 

We hopen dat zoveel mogelijk Vughtenaren, Helvoirtenaren en 

Cromvoirtenaren bereid zijn om, anoniem, hun ervaringen met 

de Speeldoos te delen en hun wensen voor de toekomst kenbaar 
te maken.  

De enquête is open vanaf woensdag 28 april tot en met maan-

dag 10 mei en is bereikbaar via de website van de Speeldoos: 

www.theaterdespeeldoos.nl  
 

http://www.theaterdespeeldoos.nl/
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AAN RIKA 
Slechts éénmaal heb ik u gezien. Gij waart 
gezeten in een sneltrein, die den trein, 

waar ik mee reed, passeerde in volle vaart. 

De kennismaking kon niet korter zijn. 

 

En toch, zij duurde lang genoeg, om mij 
het eindloos levenspad met fletsen lach 

te doen vervolgen. Ach! Geen enkel blij 

glimlachje liet ik meer, sinds ik u zag. 

 
Waarom ook hebt gij van dat blonde haar, 

daar de englen aan te kennen zijn? En dan, 

waarom blauwe oogen, wonderdiep en klaar? 

Gij wist toch, dat ik daar niet tegen kan! 
 

En waarom mij dan zoo voorbijgesneld, 

en niet, als ’t weerlicht, ’t rijtuig opgerukt, 

en om mijn hals uw armen vastgekneld, 
en op mijn mond uw lippen vastgedrukt? 

 

Gij vreesdet mooglijk voor een spoorwegramp? 

Maar, Rika, wat kon zaalger voor mij zijn, 

dan, onder helsch geratel en gestamp, 
met u verplet te worden door één trein? 

 

Piet Paaltjens 

 

Piet Paaltjens is het pseudoniem van François Ha-

verSchmidt. In 1867 verschijnt zijn bekendste 

boek, waar dit gedicht uit komt: 'Snikken en Grim-

lachjes'. De bundel bevat een typische mengeling 
van romantisch verlangen en ironie. HaverSchmidt 

alias Piet Paaltjens is dominee, maar twijfelt vaak 

aan zijn geloof. Ook lijdt hij aan depressies. Hij 

pleegt zelfmoord in 1894). 
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ZO GAAT U HET SLIMSTE OM MET DE ERFBELASTING 
 

Wie het nalatenschap slim regelt, zorgt ervoor dat er zo min 

mogelijk erfbelasting hoeft worden betaald. Zo doet u dat. 
 

Hoe kun je de aanslag erfbelasting omlaag brengen? 

Vaak zal het niet mogelijk zijn om de fiscus buitenspel te zetten, 

maar wel zijn er mogelijkheden om de aanslag erfbelasting zo 

laag mogelijk te houden. Denk aan het verlagen van een grote 
erfenis. Ouders mogen hun kinderen jaarlijks € 6.604 (bedrag 

van 2021) belastingvrij schenken, voor kleinkinderen en ande-

ren is dat € 3.244. Daarnaast mogen ouders hun kinderen van 

hun 18e tot hun 40ste jaar eenmaal €26.881 belastingvrij 
schenken. Als het geld gebruikt wordt voor een eigen huis is de 

eenmalige vrijstelling zelfs meer dan €100.000. 

 

Een tweede manier om de erfbelasting te verlagen is om de 
(pleeg-, stief, en klein)kinderen hun volledige vrijstelling van 

€21.282 per kind na te laten. Zij betalen daarover geen belas-

ting. Wie de kleinkinderen opneemt in het testament, maakt op-

timaal gebruik van deze vrijstellingen. Daarnaast kun je diverse 

mensen in je omgeving een bedrag nalaten ter grootte van hun 
vrijstelling. Die is voor broers, zussen en anderen €2.244.  

 

En natuurlijk kun je geld nalaten aan goede doelen.  

Als er een flink leeftijdsverschil is met je partner, kun je zo veel 
mogelijk aan die partner nalaten. Zo veel mogelijk betekent in 

dit geval dat de kinderen altijd recht hebben op minimaal de 

helft van hun erfdeel. De vrijstelling van 

een partner bedraagt €671.910. Overi-
gens is dit uitstel van de erfbelasting, 

geen vermindering. 
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En wat te doen als je alleenstaand bent? 

Voor een alleenstaande geldt in principe hetzelfde als voor een 

gehuwde. Bij leven schenken aan de kinderen en in het testa-
ment zo veel mogelijk spreiden. Zijn er geen kinderen, dan kun 

je geld nalaten aan goede doelen. 

 

En goede doelen? 
Goede doelen betalen geen schenk- en erfbelasting als zij vol-

doen aan de voorwaarden. Meestal is een goed doel een ANBI, 

een algemeen nut beogende instelling. ANBI’s zijn bij de belas-

tingdienst geregistreerd – er zijn er ruim 40.000 – en iedereen 
kan daar controleren of een goed doel de ANBI-status heeft.  

Ook de goede doelen zelf kunnen vertellen of ze ANBI zijn. Daar-

naast zijn er SBBI’s, sociaal belang behartigende instellingen. 

SBBI’s behartigen in de eerste plaats de individuele belangen 

van hun leden. Daarnaast hebben ze ook een maatschappelijke 
waarde als ze bijdragen aan de samenhang van de samenleving 

en aan een gezondere samenleving. Dit moet blijken uit de sta-

tuten en de feitelijke activiteiten. Voorbeelden van SBBI’s zijn 

zangkoren, muziekverenigingen, sportorganisaties, buurtvere-
nigingen, ouderenverenigingen, amateurtoneelverenigingen 

en dergelijke. 

 

Bron: PlusOnline  
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VAN GOGH FIETSROUTE HELVOIRT 
 

Wie geïnteresseerd is in het leven en werk van 
Vincent van Gogh, kan niet om Helvoirt heen. 

Vincent is diverse keren in Helvoirt geweest, 

maar heeft hier zelf nooit gewoond. Met ker-

kelijke feestdagen en verjaardagen kwam Vin-

cent op bezoek bij zijn ouders, twee broers en 
drie zussen, die van 1871 tot 1875 in de pas-

torie van Helvoirt woonden. Elders in het dorp 

woonden ook nog enkele ooms en tantes. Ner-

gens anders hebben zoveel leden (13) van de 
familie Van Gogh gewoond als in Helvoirt. 

 

Helvoirt telt drie Van Gogh Monumenten: de oude hervormde 

kerk, de hervormde pastorie en het graf van oom Johannes. 
Zonder beschermde status, maar wel van belang voor de sfeer 

van Van Gogh zijn de graven van zijn tantes Doortje en Antje, 

hun huis aan de Oude Rijksweg 34 en de panden waar de be-

vriende familie De Jonge van Zwijnsbergen woonde: landgoed 

Mariënhof, kasteel Zwijnsbergen en villa Jagtlust. 
 

Start je fietstocht van 21 kilometer bij het HelvoirThuis en be-

zoek daar eerst nog het Van Gogh Informatiecentrum. Fiets van 

daaruit via de Vincent van Goghstraat naar de Torenstraat. 
Vanaf hier kun je de fietsknooppunten volgen.  

 

Dit zijn de fietsroute nummers: 78 – 26 – 15 – 28 – 10 – 34 

– 62 – 61 – 60 – 32 – 27 – 83 – 76 – 77 – 78. 
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MANTELZORG LOSLATEN, HOE DOET U DAT? 
 
Zorgen voor iemand van wie u houdt kan 

intensief en zwaar zijn. Zeker als u het ge-

voel heeft dat u er alleen voor staat. Maar 
is dat wel echt zo? Vaak is hulp dichterbij 

dan u denkt, maar daarvoor moet u de zorg 

wel af en toe los kunnen laten. Hoe doet u 

dat? 

 
Denk aan uzelf 

Loslaten begint bij uzelf. Bedenk dat u ont-

spanning nodig heeft om de zorg te kunnen 

volhouden. Sta er eens bij stil welke leuke dingen u heeft laten 
schieten omdat de zorg voor uw dierbare meer tijd vroeg. Heeft 

u nu minder tijd voor hobby’s, voor contact met vrienden? Mist 

u eenvoudige rustmomenten waarin u een boek kunt lezen of 

een puzzel oplossen? Deze momenten van ontspanning zijn be-
langrijk om weer op te laden. Maar hoe vindt u de tijd daarvoor? 

Kijk in de eerste plaats welke taken u kunt loslaten. Moet het 

huis echt zo altijd zo schoon zijn? Is het erg om de ramen min-

der vaak te lappen? Wilt u elke dag koken of kunt u ook een 

paar keer een maaltijd laten bezorgen? Moet u zelf boodschap-
pen doen of kunt u ze laten brengen? Door kleine dingen te ver-

anderen maakt u al meer tijd vrij. Plan rustmomenten in uw 

agenda, dat maakt het makkelijker om ze ook echt te nemen. 

 
Loslaten is makkelijker gezegd dan gedaan 

Zeker als degene voor wie u zorgt dichtbij staat en u het gevoel 

heeft dat hij of zij niet zonder u kan. Zorgtaken uit handen ge-

ven is niet eenvoudig. Maar als u alles zelf wilt doen, neemt u 
snel te veel hooi op uw vork. Het risico is dat u oververmoeid 

raakt of een burn-out krijgt.   
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Kijk in de omgeving 

Zorg uitbesteden is iets waar veel mantelzorgers niet aan moe-

ten denken. Maar u hoeft echt niet alles alleen te doen. Hulp 

vragen is vaak moeilijk, want u wilt een ander niet belasten. 
Maar de meeste mensen vinden het ook fijn om een keer te 

kunnen helpen. Daarbij maakt het veel uit hoe u de vraag stelt. 

Geef heel duidelijk aan wat voor soort hulp u nodig heeft. Kijk 

of vraag binnen uw familie, netwerk of omgeving waar iemand 
goed in is of wat hij graag doet. Heeft u bijvoorbeeld een neef 

die goed in financiën is, vraag hem dan of hij wil helpen met 

administratieve zaken. Vraag een vriend die tijd heeft of hij een 

middag in de week een wandeling wil maken of een spelletje wil 
doen met uw naaste. Vraag een klusser of hij af en toe een 

klusje in huis wil doen. Misschien vindt een kleinkind het wel 

leuk om te komen voorlezen, komt een vriendin met een kook-

hobby graag af en toe koken en is er weer een ander die wil 

helpen om het huis schoon te houden. 
 

Zoek een vrijwilliger of betaalde hulpverlener 

Als het niet lukt om in uw eigen familie of vriendengroep hulp te 

vinden, kunt u proberen om een vrijwilliger te vinden. Voor klei-
nere klussen, zoals boodschappen of een klusje in huis, zijn er 

burenhulp-apps, zoals Next Door. U kunt ook tegen betaling 

hulp inroepen, bijvoorbeeld van een student of zelfstandig zorg-

verlener. 
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PENSIOENDISCUSSIE 
Een bijdrage 

 

In het vorige nummer van 't hofblad werd een lang verhaal ge-
houden over het pensioenakkoord  dat vorige zomer is afgeslo-

ten. Uit dit verhaal blijkt dat er veel onderdelen van het akkoord 

nog nader bepaald moeten worden. 

Als je, zoals ik, in het nieuws volgt hoe het met de pensioenen 

gaat, lees je steeds dat wij in Nederland op dit moment de beste 
pensioenvoorzieningen hebben van heel de wereld. Er mankeert 

maar één ding aan en dat is dat de dekkingsgraad steeds onder 

druk staat en soms onder de 100 duikt.  

 
Even uitleggen wat de dekkingsgraad is. Als de dekkingsgraad 

100 is, kan het betreffende pensioenfonds in de toekomst aan 

alle verplichtingen voldoen. Om dat te berekenen moet gere-

kend worden met een veilige rente. Die wordt al jaren bijzonder 
laag vastgesteld (bijna nul). Er wordt geen rekening gehouden 

met de gunstige beleggingsresultaten.  

Door die beleggingsresultaten hebben de pensioenfondsen meer 

dan 150 miljard euro in kas. Dat enorme bedrag is ontstaan door 

gunstige beleggingen, zeg maar winst op aandelen. Toch drei-
gen er tekorten. De fondsen mogen geen rekening houden met 

goede beleggingen in de toekomst. 

 

In oktober 2019 heeft een groep van 40 prominente Nederlan-
ders een lijvige brief gestuurd naar de fractievoorzitters van de 

Tweede Kamer. Die prominenten zijn bijvoorbeeld hoogleraren 

en (oud)voorzitters van pensioenfondsen en dergelijke. Ze 

schrijven in die brief dat de beleggingsresultaten de laatste 10 
jaar gemiddeld 7% is. Waarom daar geen rekening mee gehou-

den? 
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Mijn stelling is dat rekening houden met deze goede resulta-

ten over de laatste 20 of 25 jaar in de berekening mee geno-

men zouden moeten worden. Dat is uiterst voorzichtig. 

Of moet er zo nodig een pensioenregeling komen die de naam 
van minister Koolmees gaat dragen? De ambitie van die ene 

man moet ons goede stelsel verknoeien. 

Wanneer gaat het verstand zegevieren in pensioenland? 

 
Jan van Bohemen. 

(Een gedupeerde, die inmiddels 20% pensioen achterloopt 

door de starre (te) lage rekenrente.) 

 
 

 

 

KLUSJESDIENST 55+ 
 
Het wordt weer zomer en dus komen er 

andere verzoeken om hulp binnen. Daar 

willen we graag aan voldoen. 

Daarom zijn we (Klusjesdienst 55+) op 

zoek naar personen die onze klusjes-
dienst willen versterken. Met name voor 

hulpvragen in de tuin. 

                                  We zijn met extra handjes erg blij. 

 
Graag uw reactie naar Arianne van Oerle van der Vaart:  
 64 1109. 
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WOONVISIE VUGHT 
 

De gemeente Vught is bezig met een 
nieuwe woonvisie. Daarin komt te staan 

hoeveel woningen er gebouwd moeten 

worden en voor welke doelgroepen. Deze 

woonvisie vormt de basis voor afspraken 

met de woningcorporaties en huurdersver-
enigingen. Nieuw is de relatie tussen wo-

nen en zorg. Ook komt de kwaliteit van de 

woonomgeving aan bod.  

 
De gemeente heeft het adviesbureau Companen opdracht gege-

ven om de woonvisie op te stellen. Deze borduurt voort op de 

bestaande woonvisie.  

Op donderdag 22 april waren er twee online bijeenkomsten. 
Een met woningmarktpartijen zoals woningcorporaties, make-

laars en diverse bewonersorganisaties en een met zorgorgani-

saties, welzijnspartijen en woningcorporaties. Het leverde een 

heel geanimeerde discussie op, waar de tijd echt voor nodig 

was. Van Ouderen Samen deden Anneke van Wijmen en Koos 
van der Zouwe daaraan mee.  

 

Wij hebben benadrukt dat er meer geschikte en betaalbare wo-

ningen voor ouderen gebouwd moeten worden. Ouderen wonen 
vaak in (te) grote huizen, maar verhuizen niet omdat er in Vught 

geen voor senioren geschikte woningen beschikbaar zijn. Er is 

een grote behoefte aan middel dure huur- en koopappartemen-

ten. Alle deelnemers vonden Vught overigens zeer leefbaar met 
veel groen. Er kwam verder naar voren dat het wenselijk is dat 

in een wijk niet uitsluitend ouderen wonen, maar ook jongeren 

zodat er op een natuurlijke manier een soort van 'burenhulp' 

kan plaatsvinden.  
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U kunt ook uw mening geven over het wonen in Vught.  

Ga daarvoor naar https://vught.nl/praat-mee-over-de-nieuwe-
woonvisie.  

U kunt een enquête invullen of meedoen aan een korte online 

peiling http://www.companen.nl/onderzoek/inwonerpeiling-

vught 
Het is belangrijk dat veel ouderen zich laten horen over wonen 

in Vught.  

 

Met vriendelijk groet namens 'Ouderen Samen' 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://vught.nl/praat-mee-over-de-nieuwe-woonvisie
https://vught.nl/praat-mee-over-de-nieuwe-woonvisie
http://www.companen.nl/onderzoek/inwonerpeilingvught
http://www.companen.nl/onderzoek/inwonerpeilingvught


 
27 

 

 

 

 

MEEKIJKEN IN HET NEST 
 
Duizenden mensen volgen de belevenissen van de ooievaar, 

de merel, de bosuil, de koolmees en andere broedvogels. 

Worden ze er zenuwachtig van? Welnee, u mag rustig mee-

kijken. 

 
'Beleef de lente' is de website van Vogelbescherming Neder-

land waar u het hele broedseizoen lang via webcams kunt 

kijken naar vogels in hun nest. Heel populair is de webcam 

van pa en ma ooievaar op hun hoge 'wiel'. Van verre zie je 
vogels aan komen vliegen om klepperend op het nest te lan-

den. 

 

Het leven van de vogels die dag en nacht worden gefilmd 
oogt heel relaxed. Maar gaat u even koffiezetten dan heeft u 

misschien nét het spektakel gemist. Gelukkig worden die mo-

menten als extra filmpjes op de website gezet. 

 

Hebben vogels last van de camera’s? "Nee" aldus vogelbe-
scherming. "Als er ook maar een klein risico op verstoring is 

door de camera’s, dan plaatsen we ze niet. Bovendien instal-

leren we de kleine camera altijd voordat het broedseizoen 

begint." 
 

Thuis kijken naar de webcams: 

 Beleef de Lente vindt u op: beleefdelente.nl 

 Ook op deze website zijn verschillende broedende vogels 
te volgen: nestkastlive.nl 

 Dierentuinen zijn (nog) gesloten. Via webcams kunt u er 

soms toch een kijkje nemen. Bij de leeuwen van Blijdorp 

bijvoorbeeld: diergaardeblijdorp.nl/webcams 
 Of de olifanten in Amersfoort: dierenparkamers-

foort.nl/onze-dieren/live-dieren-kijken. 
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BOEKBESPREKING 'IJZEREN TIJD' DOOR 

J.M. COETZEE 
 

Elizabeth Curren woont alleen in haar huis in 

een buitenwijk van Kaapstad. Omdat ze weet 
dat ze niet lang meer te leven heeft, begint 

ze voor haar dochter in Amerika in de vorm 

van een dagboek het verhaal van haar leven 

bij te houden. Op dezelfde dag ziet ze een 
dakloze om haar huis rondscharrelen, maar 

ze jaagt hem niet weg.  

Florence, haar zwarte bediende, is allesbehalve blij met de 

komst van de verslonsde vent. Florence heeft soms haar kin-

deren bij zich als ze bij Mrs. Curren komt werken, onder wie 
haar vijftienjarige zoontje. Bij een bloedige actie van de blanke 

politie komt hij om het leven. 

Mrs. Curren, die de gedachte niet kan verdragen dat een vijf-

tienjarige jongen gezien wordt als een misdadiger die de open-
bare orde in gevaar brengt, kiest uit een ouderwets gevoel voor 

fatsoen partij voor de zwarten. En hoe meer ze gekweld wordt 

door haar ongeneeslijke ziekte, hoe meer ze zich hecht aan de 

dakloze Vercueil, die met zijn hond in haar tuin hokt. 
Aangrijpend is de manier waarop Coetzee de lotsverbondenheid 

van deze mensen tekent, die als wrakhout op het strand van het 

leven zijn aangespoeld. IJzeren tijd is een genadeloos en ver-

ontrustend boek, maar het is ook ontroerend humaan en troost-
rijk.  

 

De schrijver J.M. Coetzee 

Het voorgeslacht van Coetzee bestaat voor het merendeel uit 

naar Zuid-Afrika geëmigreerde 17e-eeuwse Nederlanders. Hij 
groeide op in een Engelstalige familie, maar spreekt ook Afri-

kaans (en daarmee redelijk goed Nederlands). 
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Coetzee studeerde wiskunde en Engels aan de Universiteit van 

Kaapstad. Begin jaren zestig verhuisde hij naar Groot-Brittan-
nië, waar hij werkte als computerprogrammeur. Daarna stu-

deerde hij literatuur aan de Universiteit van Texas en doceerde 

vervolgens tot 1971 Engels aan de Universiteit van Buffalo In 

1970 belandde hij in een Amerikaanse gevangeniscel omdat hij 
deelnam aan een protest tegen de oorlog, tegen Vietnam. Dit 

betekende het einde van zijn Amerikaanse academische carri-

ère. 

 
In 1971 keerde Coetzee terug naar Zuid-Afrika. Hij werd hoog-

leraar aan de Universiteit van Kaapstad en ging daar in 2002 

met pensioen. Vervolgens verhuisde hij naar Australië, waar hij 

een ereaanstelling kreeg als onderzoeker aan de faculteit Engels 

van de Universiteit van Adelaide. Op 6 maart 2006 werd hij 
Australisch staatsburger. 

Los van zijn academische werk is Coetzee sinds de jaren zeven-

tig op de eerste plaats romanschrijver. Daarnaast werkt hij als 

vertaler. 
 

Coetzee was de eerste schrijver die tweemaal de Booker Prize 

won. Omdat hij de publiciteit omtrent de prijzen wilde mijden, 

kwam hij de prijzen niet ophalen. Toen hij in 2003 de Nobelprijs 
kreeg, was hij na Nadine Gordimer (1991) de tweede Zuid-Afri-

kaanse schrijver die deze eer ten deel viel. 

Op 14 mei 2010 ontving hij een Nederlandse koninklijke onder-

scheiding, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
 

Boeken geschreven door J.M. Coetzee 

 Langzame man (2005) 

 Dagboek van een slecht jaar (2007) 

 Als een vrouw ouder wordt (2008) 
 Zomertijd (2009) 

 De kinderjaren van Jezus (2014) 
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ZO HERKENT U EEN HARTAANVAL 
 
Hoe sneller een hartaanval behandeld 

wordt, hoe groter de overlevingskans. 

U heeft er dus alle belang bij om een hartaanval zo snel mogelijk 

te herkennen. Dit zijn enkele van de meest voorkomende symp-
tomen. 

 

1. Pijn in de borststreek 

Pijn of ongemak in de borststreek is het meest voorkomende 
symptoom van een hartaanval. De pijn kan mild zijn, waardoor 

mensen niet onmiddellijk aan iets ernstigs als een hartaanval 

denken. Ze gaan er vaak van uit dat de pijn wel zal weggaan. 

 

2. Ongemak in het bovenlichaam 
Ongemakken of pijn in het bovenlichaam - niet alleen in de 

borststreek - kunnen wijzen op een hartaanval. Wees aandach-

tig voor elk vreemd of ongewoon symptoom van uw heup naar 

boven toe. Dit kan gaan om een drukkend, zwaar, pijnlijk of 
ongemakkelijk gevoel in de borst, rug, nek, schouders, armen, 

polsen, ellebogen, tussen de schouderbladen, in de kaak, keel 

of zelfs in het tandvlees of de oorlellen. 

 
Natuurlijk moet u niet bij elk pijntje in deze streek aan een hart-

aanval gaan denken. Zitten hartproblemen of risicofactoren, zo-

als een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol, in de familie? 

Besteed dan speciale aandacht aan deze symptomen. Als de pijn 
bijzonder intens is, als er geen specifieke aanleiding voor is, als 

het erger wordt tijdens het sporten of als de pijn maar niet wil 

overgaan, kunt u beter een arts inschakelen. 
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3. Maag- en darmproblemen 
Ook maag- en darmproblemen kunnen een indicatie zijn van 

hartproblemen. Als de pijn anders aanvoelt dan 'gewone' maag- 

en darmproblemen kan extra aandacht nodig zijn. Doe dit zeker 

als u al kampt met risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk of 
vaatproblemen. 

 

4. Griepachtige verschijnselen 

Het gebeurt wel vaker dat mensen last lijken te hebben van een 
hele zware griep, terwijl ze eigenlijk hartproblemen hebben. Ex-

treme vermoeidheid en uitputting die dagenlang aanhoudt, 

maag- en darmproblemen en een algemeen ziek gevoel kunnen 

symptomen zijn van een hartaanval. Deze symptomen zijn mak-

kelijk te verwarren met een griep. Wees dus op uw hoede als u 
vindt dat de symptomen abnormaal erg zijn. 

 

5. Kortademigheid 

Kortademigheid is ook een belangrijk symptoom van een hart-
aanval. Wees er alert op. U hoeft niet noodzakelijk pijn in uw 

borststreek te hebben om bij kortademigheid van een hartaan-

val te spreken. 

 
 

 

 

 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  

 
De mis opdragen   dienstdoen 

Gewelddadige auto   rover 

Rare schilder    kwast 
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TUINGEDACHTEN 
 

Bij mijn historische overpeinzingen gaan 

mijn gedachten ook naar de melkwerk-

zaamheden in de zomer. In de regel 
werd er dan los in de wei gemolken. De 

koeien bevonden zich als brave kudde-

dieren bij elkaar op een beperkte ruimte. De kar met alle melk-

spullen werd tussen de koeien gemanoeuvreerd en stil gezet. 

Het paard werd losgemaakt van de wagen en kreeg de vrijheid 
om te gaan eten. Iedereen (twee of drie personen) had zijn ei-

gen koeien en zijn eigen volgorde van melken, meestal begin-

nend met de rustigste exemplaren, om erin te komen. De dames 

kregen een spantouw of spanketting om de achterpoten, zodat 
ze niet met een onverwachte beweging in je melkemmer konden 

gaan staan. De mooiste herinneringen heb ik aan zomerse situ-

aties, mooi weer en vijf uur in de ochtend. De overheersende 

geluiden waren de roep van fuut, tureluur en kievit. Uitzicht had 
je op spelende hazen en konijnen. Verder rook je gras en verse 

koeienstront. Bijna paradijselijk!! Maar soms was het ook slecht 

weer, regen en wind. Koeien die kort bijeen met het achterwerk 

tegen wind stonden en dropen van het regenwater, dat vervuild 

was door het koeienlichaam. Zie de melk dan maar schoon te 
houden en dat was toch noodzakelijk, want afgekeurde melk 

was een financiële strop. Tegen het eind van de melkbeurt wa-

ren de meer dartele beesten aan de beurt. Die moesten meestal 

aan de wagen vastgebonden worden en daar werd het touwtje 
aan de achterpoten iets strakker aangetrokken. Mijn vader had 

de gewoonte om met zijn pet tegen de koe te leunen, dan kon 

hij een beweging aan voelen komen. En nog kon het gebeuren 

dat ze probeerden met twee poten tegelijk in je emmer te sprin-
gen. Dan redden wat er te redden valt, vooral de melkemmer 

met één hand overeind houden en met je andere hand je melk-

krukje (één poot) te pakken. In het ergste geval moest de 

tweede melker komen helpen om 'de klant' te kalmeren.  
Nu, na 60 á 70 jaar, overheersen de gedachten aan  die mooie 

zomerochtenden……. 

 

Jan van Bohemen.  
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GEVULDE KIPFILET BORDELAISE 
 

Benodigdheden: 

4 kipfilets  
4 plakjes gekookte en licht gerookte ham  

80 gram brie (in plakjes)  

l00 gram fijne prinsessenboontjes (beetgaar gekookt)  

3 eetlepels olijfolie  

1 ui (gesnipperd)  
1 teentje knoflook (geperst) 

300 ml. kippenbouillon  

300 ml. rode wijn (Bordeaux)  

45 gram roux  
100 ml. room  

peper en zout  

 

Bereidingswijze: 
Sla de kipfilets plat.  

Leg enkele boontjes en enkele plakjes kaas op de filet.  

Rol op en omwikkel met een plakje ham.  

Steek vast met een cocktailprikker.  

Stoof de ui en de knoflook goudgeel in de olijfolie.  
Leg de gevulde kipfilets op het bedje ui en overgiet met de 

wijn.  

Laat gedurende 35 min. stoven onder deksel op een zacht vuur 

(of in de oven).  
Voeg de bouillon toe en breng terug aan de kook.  

Haal de kipfilets uit de pot en bind de saus met de roux.  

Werk af met room en kruid met peper en zout.  

Laat de kipfilets terug even opwarmen in de saus.  
Serveer met aardappelkroketten en een groentegarnituur 

(oventomaatje).  
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MAIL OPMAKEN IN WORD 
 

Een mooi opgemaakte e-mail leest prettiger dan 
alleen maar platte tekst. Schrijf een tekst in Word 

en kopieer deze naar uw e-mail, mét behoud van 

de opmaak. 

 
Opgemaakte tekst overzetten naar mail 

In de meeste mailprogramma’s zijn de opmaak-mogelijkheden 

beperkt. Er is niks mis met een simpele mail, maar een mooie 

opmaak kan veel verschil maken in leesbaarheid. Een eenvou-
dige oplossing is: maak gebruik van de opmaakmogelijkheden 

in Microsoft Word. Schrijf uw tekst, bewerk deze naar wens en 

kopieer het tekstdocument met complete lay-out naar uw e-

mail. 

 
Tekst kopiëren met sneltoetsen 

We beginnen met een opgemaakte tekst in Word. 

 Open Word. 

 Open in een ander scherm alvast uw mail. 
 Selecteer de tekst in Word met de sneltoets Ctrl + A. 

 Kopieer de tekst met de sneltoets Ctrl + C. 

 Ga naar uw mailprogramma. 

 Maak een nieuwe e-mail. 
 Klik op een willekeurige plek in het nieuwe bericht. 

 Plak de opgemaakte tekst met Ctrl + V. 

 

De opgemaakte tekst staat nu in het e-mailbericht. Pas eventu-
eel de tekst nog aan en verstuur de mail zoals u gewend bent. 
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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 penningmees-

ter. 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: 
Huub Poels, Helvoirtsestraat 17A, 5268 BA,  Helvoirt,  06 2469 6084 

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 
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
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