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VOORWOORD 
Een mooie zomer gloort 

 

De langste dag van 2021 ligt alweer net achter ons, een mooie 
zomer gloort (vandaar onze cover).  

We zijn aan de winnende hand in het langdurige en uitputtende 

gevecht tegen de pandemie. Op het moment van schrijven zijn 

er per week geen 5000 besmettingen meer en liggen er in totaal 

minder dan 500 mensen met Corona in het ziekenhuis. Ik heb 
eens nagezocht hoeveel ziekenhuizen er in Nederland zijn: dat 

zijn er 120. Dat betekent dat er gemiddeld nog maar vier men-

sen per ziekenhuis zijn opgenomen met Corona. En dat daalt 

nog steeds. Dus inderdaad, een mooie zomer gloort. 
Iedereen ouder dan 18 jaar heeft de kans gehad om ingeënt te 

worden. Ook ik ben tweemaal naar het HelvoirThuis getogen om 

preventief behandeld te worden met het Astrazeneca-serum en 

ik moet zeggen: ik voel me vanaf de eerste prik al echt beter 
beschermd. Ik voel me veilig. Natuurlijk kun je nog besmet wor-

den, al is die kans heel erg klein, en de kans dat je met een 

eventuele besmetting in het ziekenhuis geraakt is bijna nul. Ja, 

ja, er gloort een mooie zomer. 

 
De regering heeft de maatregelen vervroegd versoepeld. Geluk-

kig geen mondkapjes meer, geen avondklok, niet meer verplicht 

thuis werken. Weer een keer lekker uit eten of een terrasje pik-

ken in de zomerzon. Ook de vakantielanden stellen zich weer 
open. We mogen weer los. De jeugd gaat weer gewoon naar 

school en kan weer naar festivals en feesten. Dat is maar goed 

ook. Een mooie zomer gloort. 

Zullen we maar niet meer teveel terugkijken? Wat geweest is, 
is geweest. Wat voor ons ligt, dat telt: iedereen een mooie zo-

mer toegewenst. Geniet elke dag met volle teugen van onze 

herwonnen vrijheden. 

 
Huub Poels 
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NIEUWE RUBRIEK: LEZERS HELPEN LEZERS 
 

Ons werd de vraag gesteld of we via 't hofblad een ruilrubriek of 

iets dergelijks konden opzetten (zoals je in de krant ziet). 
Dat willen we wel proberen en noemen de rubriek dan 'Lezers 

helpen lezers'. 

 

In deze rubriek kun je aangeven of je iets wilt ruilen, bijvoor-
beeld puzzels, borduurpatronen enz. 

Maar je mag ook dingen vragen, bijvoorbeeld een aanvulling op 

je verzameling of materiaal voor je hobby (borduurgaren, brei-

wol) 
Maar je mag ook zaken aanbieden. Je wil misschien van jouw 

verzameling postzegels af of iets van dien aard. 

Je kunt zelf kiezen voor de manier hoe mensen je kunnen bena-

deren. Via telefoon of mail. De transactie kan echter nooit via 

de redactie van ’t hofblad lopen. 
 

Je kunt deze vragen / zaken aanmelden via: 

info@55plushelvoirt.nl of deze in de bus doen op Broekwal 55. 

Het betreft alleen tekst, helaas kunnen wij geen foto’s plaatsen. 
Je tekst moet uiterlijk op de 24e van de maand binnen zijn bij 

de redactie. En wanneer er ruimte is zal die tekst in het eerst-

volgende hofblad worden geplaatst. 

 
Ik ben benieuwd wat je zoal gaat vragen en aanbieden! 

 

Lucie van de Pas 

 
 

 

 

 

 
 

 

mailto:info@55plushelvoirt.nl
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WIJ ZIJN BLIJ MET DE OPENING VAN HET HELVOIRTHUIS 
 
Op 7 juni jl. mocht het HelvoirThuis na vele maanden gesloten 

te zijn geweest, weer gasten ontvangen. 

Daarom nodigden wij al onze leden, eventueel vergezeld van 

een introducé uit om op 8-9-10 juni op de koffie te komen in de 

Huiskamer. 
Op de dinsdag en woensdag was het vrij rustig met een tiental 

bezoekers, maar op donderdag konden wij zo’n 20 bezoekers 

verwelkomen. Iedereen was blij elkaar weer te zien, er werd 

volop gebuurt en men liet zich de koffie / thee met cake goed 
smaken. 

Meteen werden er afspraken gemaakt en plannen om ook met 

de hobby groepjes weer van start te gaan. 

Het mooie is dat enkele introducés zich als nieuw lid van onze 
vereniging hebben gemeld. 

Langzaamaan gaan we weer terug naar 'normaal' en we hopen 

u dus weer regelmatig tegen te komen bij een van onze activi-

teiten. 

 
Lucie van de Pas 

 

 

 
 

 

 

 

 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 
Muziekkorps op het dak  dakkapel 

Goed gebit    kieskeurig 

Kleine maaltijd   minimaal 
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Op woensdag 7 juli vindt het Geheugencafé Vught plaats in 

Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught. 

Aanvang 19.30u. Inloop met koffie / thee vanaf 19.00u.  
 

HET OUDER WORDENDE BREIN DOOR BARBARA OPPELAAR 
 

Als wij ouder worden dan wordt ons brein ouder. En meer en 

meer kom je er achter dat het allemaal niet meer zo makkelijk 
gaat. Als er dementie om de hoek komt kijken, dan verandert 

alles. 

In een interactieve lezing neemt Barbara Oppelaar u mee in het 

ouder wordende brein. Ervaringsoefeningen worden gekoppeld 
aan theorie en praktische tips om het makkelijker te maken om 

hiermee om te kunnen gaan. 

Barbara Oppelaar is eigenaar van Ervarea, leren door beleven. 

Vanuit Ervarea worden door heel Nederland trainingen en work-

shops gegeven rondom het brein dat ouder wordt en beschadigd 
raakt, bijvoorbeeld door dementie.  

Daarnaast speelt Ervarea theatervoorstellingen, waaronder de 

bekroonde voorstelling ‘de dementie van Jet en Harrie’. Barbara 

blogt wekelijks over onbegrepen gedrag bij dementie en schreef 
hierover twee boeken. 

 

De toegang is gratis. Omdat er vanwege de coronaomstandig-

heden slechts 40 plaatsen beschikbaar zijn is deelname alleen 
mogelijk na aanmelding per email via geheugencafe-

vught@gmail.com   

 

 
Seniorenbus 

Mensen die vervoerd willen worden melden dat uiterlijk op 30 

juni bij de Seniorenbus. Tel 073-7113191 of per e-mail senio-

renbusvught@gmail.com .  

mailto:geheugencafevught@gmail.com
mailto:geheugencafevught@gmail.com
mailto:seniorenbusvught@gmail.com
mailto:seniorenbusvught@gmail.com
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'DE KAREL' 
 

De bedenkers van 'De Karel' zijn Dennis & Francis Münninghoff 

uit Drunen. Ze werken beiden in de IT branche en zijn eigenaar 

van De Guldenberg in Helvoirt. 
Waarom in hemelsnaam een trein? Volgens Dennis is op deze 

manier met de trein reizen iets bijzonders. Hij geeft geld om er 

iets leuks mee te doen, waardoor anderen ook geld willen geven 

aan het goede doel. Een echte win-winsituatie dus. Dankzij 'De 

Karel' wordt het goede doel gesteund! Opbrengsten gaan name-
lijk naar het KWF. 

De trein 'De Karel' rijdt met een professionele machinist en 

treinbegeleider. Daarnaast verzorgen vrijwilligers diverse an-

dere rollen zoals het onderhoud van het interieur en als gast-
vrouw of gastheer voor de reizigers 

 

En wat heeft 55+ daar dan mee? 

Nou: we kunnen de trein een keer huren. En dan naar een be-
paalde bestemming rijden. Onderweg hoor je van alles over de 

trein, het idee dat er achter zit, de omgeving en dergelijke. Bij 

een halteplaats kun je uitstappen voor een museum of derge-

lijke en op afspraak weer met de hele groep verder reizen. Wat 

vind je hiervan? Lijkt het je iets? We willen nu gewoon weten of 
jullie het de moeite waard vinden om dit een keer te doen. Dan 

gaan wij verder afspraken maken, proberen aan sponsors te ko-

men om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

 
Activiteitencommissie 55+ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

'De  

Karel' reed in december door Helvoirt. 
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HALLO MUZIEKLIEFHEBBERS,  
 

Het mag weer! Dus ik begin weer op dinsdag 6 juli, om 14.00 

uur in de Van Gochkamer van het HelvoirThuis. En om meteen 
goed te starten: deze keer een verrassingsmenu!    

Mijn repertoire zoals altijd: korte fragmenten mooie klassieke 

muziek gelardeerd met (veelal) grappige gedichten of teksten.  

 

De data voor de rest van het jaar zijn: dinsdag 7/9; dinsdag 
5/10; dinsdag 2/11 en dinsdag 7/12.  

 

Met vriendelijke groet,  

Kees van Rijt. 

 

 

 

ALLES OVER CONCEPTEN IN MAIL  
 

Bezig met een e-mail? E-mails die niet af zijn, concep-

ten genaamd, worden automatisch opgeslagen in Mail 
van Windows. Hoe maakt u ze af? 

 

Mail opslaan als concept 

Mail slaat conceptberichten automatisch op als u uit het bericht 
gaat. 

 Klik op Nieuwe e-mail om een mail te maken. 

 Typ achter 'Aan' het mailadres van de ontvanger. 

 Typ achter 'Onderwerp' waarover de mail gaat. 
 Typ in het tekstveld daaronder uw mail. 

 De tekst bewaren voor een later moment? Ga gewoon uit 

het mailtje. Klik bijvoorbeeld op een ingekomen mail. 
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Concepten bewerken 

Mail slaat conceptberichten dus automatisch op als u uit het be-
richt gaat. Vind ze terug in de map 'Concepten'. 

 Indien er meerdere e-mailadressen zijn gekoppeld aan 

Mail: klik links onder 'Accounts' op het juiste e-mailadres. 

 Klik op Mappen > Concepten. 
 Voor een niet verstuurde e-mail staat '[Concept]'. Klik op 

het concept dat u wilt openen. 

 Maak de e-mail af zoals u gewend bent. 

 
Conceptmail verwijderen 

Ruim de map 'Concepten' op door overbodige berichten weg te 

gooien. 

 Klik op Mappen > Concepten. 

 Voor een niet verstuurde e-mail staat '[Concept]'. Klik op 
het concept dat u wilt verwijderen. 

 Klik rechtsboven op Verwijderen > Verwijderen. 

 

 
Alle concepten verwijderen 

Alle concepten in één keer verwijderen? 

 Klik op Mappen > Concepten. 

 Klik achter de zoekbalk op het pictogram 'Selectiemodus 
activeren'. 

 Klik voor 'Concepten' op het vierkantje. 

 Hierin verschijnt een blauw vinkje en alle concepten zijn 

geselecteerd. Klik boven 'Concepten' op het pictogram van 
een prullenbak. 

 

Bron: SeniorWeb 
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"WE KWAMEN TIJDENS DE CORONATIJD WEKEN NIET BUI-

TEN DE POORT."  
 

 

De Natuurspeeltuin in Hel-
voirt is een geliefd speel-

terrein voor de jeugd. Half 

juni van dit jaar namen 

ruim twintig leden van 

Vereniging 55+ het mooie 
gebied gedurende een uur 

in bezit. Zij genoten van 

een lunch. Vanwege de 

coronaregels was het sinds augustus 2020 niet meer mogelijk.  
 

De lunch op initiatief van de activiteitencommissie van onze ver-

eniging bleek een schot in de roos. Het is gebruikelijk eens in de 

maand,  op eigen kosten,  gezamenlijk te lunchen bij Vereniging 
55+ in Helvoirt. Leden spreken af in een eethuis samen te lun-

chen. Of net als in juni in de buitenlucht.  

 

Spannend 

Alleen in coronatijd is dat natuurlijk niet mogelijk. De laatste 
lunch ging eind augustus van het vorig jaar achter de kiezen. 

Later mocht het niet meer van de regering, het bijeenkomen 

met meer dan vier personen. Nu de regels soepeler zijn waren 

de vrijwilligers van de activiteitencommissie er als de kippen bij 
om  een lunch uit te schrijven. Lucie van de Pas: "Het was best 

spannend toen wij besloten een lunch te regelen. Er was amper 

sprake van versoepeling van de regels. Voordeel is natuurlijk 

wel dat we in de buitenlucht zitten. Inmiddels zijn de regels min-
der strak". 
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Sociale contacten  

De ouderen kwamen naar de lunch op de fiets, te voet of met 

een scootmobiel. De rollator kreeg een parkeerplaats nabij een 
houten tafel. Elke tafel heeft twee robuuste banken voor de be-

zoekers die eenvoudig anderhalve meter van elkaar het laatste 

nieuws op tafel gooien. Zoals de vernielingen aan de speeltoe-

stellen in de natuurspeeltuin. Maar ook de sociale contacten kre-
gen aandacht. Een bezoekster vertelde: "We kwamen tijdens de 

coronatijd weken niet buiten de poort."  

 

Caatjes Catering  
Welgeteld 23 personen genoten van de lunch afkomstig van 

Caatjes Catering uit Helvoirt. Daaronder vijf mannen en de rest 

dames. Die dinsdag smaakte het eten best in de open lucht aan 

het Leijepad waar de natuurspeeltuin al meer dan twee jaar heel 

veel bezoek krijgt van de jeugd. Het crossbaantje is daarbij heel 
populair. De waterpomp en de zandbak zijn erg geliefd.  

De volgende lunch is op donderdag 15 juli bij de Keizer in Hel-

voirt. Op dinsdag 17 augustus gaat de club lunchen bij De Hee-

ren in Helvoirt. Belangstellenden weten dat je vooraf moet aan-
melden. In september is 

reeds vastgelegd om sa-

men te eten op donderdag 

16 september bij Lots. 
Door je aan te melden ben 

je van harte welkom.   
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WE MOGEN WEER SAMEN OP PAD MET DE FIETS 
 

Onze  Vereniging 55+ Helvoirt start maan-

dag 6 juli met het samen fietsen na een 
lange tijd van coronamaatregelen die het 

gewoonweg verboden maar ook onmoge-

lijk maakten.  Bij dit samen fietsen moeten 

we wel het hoofd erbij houden. Laten we 

de anderhalve meter afstand houden bij 
het koffie drinken niet uit het oog verlie-

zen. De vrijwilligers bij de activiteitencommissie zijn heel erg in 

hun sas dat het peloton fietsers weer in het zadel klimt.  

Het is verzamelen op het kerkplein aan de Kastanjelaan in Hel-
voirt.  Klokslag 19.00 uur klinkt het startsein voor een fietstocht 

van ongeveer 25 km. Aanmelden is niet nodig en je hoeft geen 

lid van de Vereniging te zijn. Wel moet je een deugdelijke fiets 

hebben met opgepompte banden en bij een fiets met ondersteu-
ning dat de accu is opgeladen. Onderweg is er na een uur fietsen 

een stop waar de fietsers koffie of thee of iets anders kunnen 

drinken op eigen kosten.  

 

Het is handig dat men klein geld bij zich heeft om te voorkomen 
dat de kastelein al zijn wisselgeld kwijt is nadat het fietsgezel-

schap is vertrokken. Pinnen kan wellicht ook. Veertien dagen 

later is de volgende fietstocht op maandagavond. De fiets nu uit 

het stof halen en mee doen lijkt ons niet verstandig. Eerst een 
proefrit of alles nog werkt zoals de remmen. Of een bezoek aan 

de fietsenmaker.  

 

Als je de krantenberichten moet geloven zijn de fietsen niet aan 
te slepen. Of het nu een ouderwetse fiets zonder ondersteuning 

is of een nieuwerwetse met ondersteuning. Ze zijn niet altijd 

leverbaar. Wanneer wel is dan de vraag. Er is geen  fietsenma-

ker die daar een antwoord op heeft. De leveranciers weten het 
ook niet. Reken maar op een levertijd van meer dan 12 maan-

den  als je een bijzondere fiets op het oog hebt. Het zijn blijkbaar 

de onderdelen die moeilijk verkrijgbaar zijn. 

Dus  genoeg vraagtekens wanneer je dit leest rond de fiets. 
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Zadelpijn  

Voor de deelnemers die het er op wagen staan nabij het kerk-

plein bloemenzuilen die de fietser prettig stemt. 

Geniet van de natuur, de omgeving, het trappen op de pedalen 

of het kijken naar de dieren in de wei. Bovenal geniet van de 
zadelpijn. Dan voel je bezig te zijn na een tijd waarin je veel niet 

mocht. Maar alleen gaan fietsen was niet verboden. Nu de co-

rona minder invloed heeft op de samenleving mag je genieten 

van je zadelpijn.  
Hoe staat het met het koffie drinken? We moeten blijkbaar wel 

1,5 meter afstand houden. Dus je hoofd erbij houden.  

 

Horeca 
De horeca mag vanaf 26 juni 2021 weer volledig open, dus geen 

verplichte sluiting meer om 22 uur 's avonds. Ook mogen er 

schermen worden geplaatst waar voetbalwedstrijden op te zien 

zijn. Wel blijven er een aantal voorwaarden gelden. In ruimtes 

waar gasten aan tafeltjes zitten geldt dat die op voldoende af-
stand van elkaar moeten staan. Dit geldt ook voor theaters en 

bioscopen. Voor cafés zonder tafeltjes geldt dat het aantal gas-

ten binnen aan een maximum gebonden is: één klant per 5 vier-

kante meter. Die regel geldt ook voor winkels, musea of poppo-
dia. Zo schrijft het Brabants Dagblad.  

 

Mondkapjes 

Vanaf zaterdag 26 juni vervalt de mondkapjesplicht in winkels 
en openbare gebouwen. Alleen op plekken waar de anderhalve 

meter niet is te handhaven, blijft hij van kracht. Bijvoorbeeld op 

middelbare scholen, in het openbaar vervoer en op stations, 

bus- en tramhaltes blijft de plicht gelden. Hetzelfde geldt voor 
vliegtuigen en op luchthavens. Op evenementen zoals festivals 

waar mensen dicht op elkaar staan, kan een mondkapje ook 

verplicht worden gesteld of kun je alleen naar binnen met een 

coronatoegangsbewijs dat vanaf 1 juli via een app geregeld zou 

moeten worden. Het is dan een toegangstest, een vaccinatiebe-
wijs of een bewijs dat je het virus al hebt gehad. Ook dat schrijft 

het dagblad in haar uitgave.  

 

Christ Pijnenburg 
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Uitnodiging, uitnodiging, uitnodiging 
 

Beste Keiespeller of Keiespellerin, 

 

Al meerdere keren heeft u een oproep van ons gezien met de 
vraag om materiaal te verzamelen en te delen over het ontstaan 

van het Helvoirtse carnaval voor het samenstellen van een boek.  

 

We hebben ontzettend veel mogen ontvangen van vele carna-
valsliefhebbers, waarvoor onze hartelijke dank! Graag willen wij 

een tipje van de sluier oplichten en u uitnodigen. 

Dus… bent u ook zo benieuwd hoe ver we zijn met het verza-

melen? Wilt u ons helpen om nog een aantal vragen te beant-
woorden of ontbrekende foto’s aan te vullen, of komt u gewoon 

even langs uit belangstelling? 

 

We nodigen u graag uit op zondagmiddag 11 juli voor een infor-

mele (gratis) inloopmiddag  bij de Keizer, iedereen is welkom 
van 14.00 tot 17.00uur. 

 

Tot dan! 

 
Vriendelijke groeten 

Edwin Pijnenburg, Theo Hooft en Mariska Wolfs 
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ER OP UIT MET AUTOMAATJE  - 

HET IS WEER MOGELIJK ! 
  

Een bezoekje aan een vriend of een vroegere 
buurvrouw waar u zo graag nog eens naar 

toe zou willen is weer mogelijk, evenals een 

winkel of een activiteit bezoeken. Een rit 

naar het ziekenhuis, de huisarts of tandarts. 
U kunt het zelf weer regelen en u bent daardoor minder afhan-

kelijk. Ritten zijn zowel binnen de gemeente als daarbuiten mo-

gelijk en zowel overdag als in de avonduren. Het is gewenst om 

een rit twee dagen van te voren - of eerder - aan te vragen, 

zodat we een chauffeur voor u kunnen zoeken. Vanzelfsprekend 
blijven we de richtlijnen rond Covid-19 volgen. 

  

Wil je als chauffeur écht iets betekenen voor minder mobiele 

inwoners van Helvoirt (zo mogelijk Cromvoirt en Vught) neem 
dan ook contact met ons op. Mensen kunnen er mede door u 

weer op uit! 

Meer informatie of aanmelden is mogelijk via telefoonnum-

mer  073 - 206 8140 (ma. t/m vr. 9.00 - 13.00 uur) 
of mail naar automaatje@welzijnvught.nl  -   

https://welzijnvught.nl/anwb-automaatje-2    

  

Margriet Jansen – coördinator ANWB AutoMaatje Vught 

Heuvel 2, 5261 EE Vught 
Postbus 17, 5201 AA  ’s-Hertogenbosch 
 06 – 1523 7387 | 073 – 65 65 350 (algemeen nummer Wel-

zijn Vught)  margrietjansen@welzijnvught.nl    

 
    

  

 

 
 

 

 

mailto:automaatje@welzijnvught.nl
https://welzijnvught.nl/anwb-automaatje-2/
mailto:margrietjansen@welzijnvught.nl
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BOEKBESPREKING 'DAT VREEMDE IN MIJN 

HOOFD' DOOR FERIT ORHAN PAMUK 
 

Wat is belangrijker in de liefde: wat we wensen of 

wat het lot ons heeft toebedeeld? Bepalen onze 

keuzes of we gelukkig worden, of gebeurt dat door 
krachten die we niet onder controle hebben? Dat 

vreemde in mijn hoofd draait om deze vragen en 

portretteert tegelijkertijd de spanning tussen het 

stadsleven en het gezinsleven.  
 

Mevlut Karatas is een straatverkoper die in boza handelt, een 

traditioneel Turks drankje. In 'Dat vreemde in mijn hoofd' wordt 

niet alleen het liefdesverhaal beschreven van Mevlut en zijn 
vriendin Rayiha, aan wie hij brieven schrijft, maar ook zijn leven 

in de straten van Istanbul in een periode die vier decennia om-

spant. In deze tijd heeft Mevlut overdag diverse baantjes, naast 

het verkopen van drank tijdens de kille nachten. Hij is getuige 

van de veranderingen die de stad en zijn bewoners ondergaan 
en vraagt zich vaak af wat de bron van de gekte in zijn hoofd is, 

een gekte die hem anders maakt dan alle anderen. 

Net als in de meeste boeken van Pamuk is er in 'Dat vreemde in 

mijn hoofd' een belangrijke rol weggelegd voor Istanbul, de stad 
waar de schrijver is geboren en waar hij al zijn hele leven woont. 

Het verhaal van deze roman beslaat de periode van 1968 tot 

2012, waarin het inwonertal van Istanbul een spectaculaire 

groei doormaakte van drie naar dertien miljoen geregistreerde 
inwoners. Wat dat teweegbracht aan de oevers van de Bosporus 

heeft Pamuk op een fantastische manier weten te vangen. 

 

Ferit Orhan Pamuk (Istanboel, 7 juni 1952) is een Turkse schrij-
ver. 

Hij geniet internationaal aanzien als een van de grootste Turkse 

schrijvers van het moment en van deze eeuw. Belangrijkste the-

ma's in zijn werk zijn de conflicten en de tegenstellingen tussen 

Oost en West, islam en christendom, traditie en moderniteit.  
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Deze thema's worden behandeld in een schrijfstijl die "een 

mengsel is van oosterse verteltraditie en stijlelementen van de 

westerse moderniteit" (bron: Juryrapport Vredesprijs). Zijn boe-
ken zijn vertaald in dertig talen. In 2006 is aan Pamuk de No-

belprijs voor Literatuur toegekend. Hij is hiermee de eerste Turk 

die deze prijs ten deel is gevallen. 

Expliciete uitspraken over de Armeense Genocide en het gewa-
pende conflict met de Koerden hebben hem, samen met zijn 

status als intellectueel, in Turkije al sinds enige tijd tot een con-

troversieel persoon gemaakt. Afhankelijk aan wie het gevraagd 

wordt is hij of een groot schrijver of een landverrader. Onder-
deel van deze controverse was de aanklacht tegen hem in okto-

ber 2005 wegens belastering van de Turkse identiteit (Artikelen 

301 en 305 van de Turkse strafwet). Deze aanklacht berustte 

op uitspraken die hij deed tijdens een interview over de geno-

cide op de Armeniërs. Hij zei: "In Turkije werden een miljoen 
Armeniërs en 30.000 Koerden vermoord. Daarover spreekt nie-

mand en zij haten mij omdat ik erover spreek..." 

 

Bij de eerste zitting op 16 december 2005 werd het proces ver-
daagd tot februari 2006. Op 22 januari 2006 werd bekend dat 

de Turkse justitie de aanklacht tegen Pamuk introk, omdat de 

betrokken wet ten tijde van het gewraakte interview nog niet 

van kracht was. 
 

Boeken geschreven door Ferit Orhan Pamuk 

 2003  İstanbul: herinneringen en de stad,  

 2009 Het museum van de onschuld, 
 2012 De onschuld der voorwerpen,  

 2017 - De vrouw met het rode haar. 
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LEUK BURGERINITIATIEF  

 
In het Spechtbos bij huisnummer 3 in Helvoirt staat sinds 23 

mei een plantjes- en stekjesrek. De plantjes en stekjes zijn af-

komstig uit de aangrenzende bostuin. Zij kunnen geruild worden 

of worden meegenomen tegen een kleine bijdrage. De op-

brengst gaat naar het KWF. Bij de potjes zitten etiketstokjes met 
daarop de naam van het plantje of stekje.  

 

Na slechts 3 dagen belde er een hobbykweker aan bij huisnum-

mer 3. Hij vond het zo'n leuk idee dat hij spontaan een fiks aan-
tal plantjes wilde leveren vanuit zijn eigen hobbytuin! Allemaal 

voor het goede doel. De hobbykweker is geboren en opgegroeid 

in Cromvoirt, waar zijn hobbytuin er prachtig bij ligt. Hij woont 

in Drunen en tijdens het wandelen met het hondje van zijn 
broer, kwam hij langs het plantjes- en stekjesrek. Het assorti-

ment is dus dankzij deze hobbykweker behoorlijk uitgebreid.  

 

Naast de verschillende soorten vaste planten, staan er nu ook 
een aantal kleine heesters, kruiden en enkele groenteplantjes. 

Inmiddels zijn er al verschillende plantjes verkocht en geruild. 
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Er staan nu enkele nieuwe plantjes tussen van andere bewo-
ners. Een bezoekje aan dit fraaie stukje natuur en burgerinitia-

tief is zeker de moeite waard. De opbrengst komt geheel ten 

goede aan het KWF.  

 
Boekenkast  

Schuin tegenover het planten- en stekjesrek staat een ander 

burgerinitiatief: een gezellige, uitnodigende boekenkast! Daar 

kun je terecht als je een boek wilt ruilen. Na het werken in de 
tuin kun je lekker gaan genieten van een leuk of spannend boek. 

Je bent welkom!  

 

Bron: Het Klaverblad 

 
 

 

 

 

 

 

GELEZEN… 
 

Wat een enorme hoeveelheid informatie en acti-

viteiten staan er jullie blad. Ik had er geen idee 

van dat Helvoirt zoveel doet voor haar 55 plussers! 
 

Hartelijk dank voor het plaatsen van de informatie over de wan-

delapp en de wandelroutes van 'Oorlog in Oisterwijk'. 

 

Desiree Evers 
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DÁÁROM IS WANDELEN ZO GEZOND 
Liever lang lopen dan kort sporten 

 

Dagelijks minstens een half uurtje lopen, daar 

kan geen pil tegenop. Hart en longen worden er 
sterker van, uw geheugen wordt beter. En het is 

heel goed voor uw humeur. Zeker als u altijd met 

iemand samen loopt. 

Wandelen is goed voor alles. Uw hart, bloedva-

ten, bloeddruk, cholesterol, botten en spieren, gewicht en ge-
heugen, ze gaan er allemaal op vooruit. En niet te vergeten: uw 

humeur wordt er beter van. En dat allemaal door heel simpel 

elke dag minstens een half uur te lopen. Waarom is juist wan-

delen zo gezond, en hoe gezond is het precies? De Amerikaanse 
arts Mike Evans stelt: dagelijks wandelen levert een drastische 

verbetering van de gezondheid op. 

 

Stap voor stap opbouwen 
Wie niet zo’n beste conditie heeft, doet er goed aan het wandel-

ritme geleidelijk op te bouwen. Op de community van de Konin-

klijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en op www.wandeltrai-

ning.nl vindt u schema’s en tips. Kort gezegd komt het erop neer 

dat u steeds meer minuten stevig doorloopt en dat afwisselt met 
twee minuten rustig lopen. 

 

Een trainingsschema voorkomt spierpijn en pijnlijke schenen. 

Echte blessures ontstaan niet snel, behalve bij wie ongetraind 
lange tochten loopt. Loop rechtop en ontspannen, in een tempo 

dat gemakkelijk vol te houden is. Maak de passen niet te groot, 

wikkel u voeten goed af en laat uw armen soepel mee bewegen. 

Het is niet nodig extra stevig met de armen te zwaaien. 
 

De conditie van je longen en hart gaat vooral vooruit bij stevig 

doorwandelen. Daarbij loopt de hartslag op tot 170 slagen per 

minuut, min je leeftijd. Voor een 60-jarige is dat bijvoorbeeld 
een hartslag van 110. Wissel sneller wandelen af met rustig lo-

pen, bijvoorbeeld een minuut snel en dan weer twee minuten in 

uw normale tempo. 
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Liever lang lopen dan kort sporten 

Hans Savelberg is hoofddocent bewegingswetenschappen in 

Maastricht. Hij legt uit dat veel zitten heel ongezond is. Uit on-

derzoek bleek dat al na vier dagen zitten de concentratievetten 

in het bloed toe- en de insulinegevoeligheid juist afneemt. Dat 
zijn risicofactoren voor respectievelijk hoge bloeddruk en diabe-

tes. In dit onderzoek bleek de groep die kort maar intensief 

sportte, gezonder dan de zittende groep. Maar het ging nóg be-

ter met de groep die vijf uur per dag rustig rondslenterde. Veel 
wandelen is dus gezonder dan kort, intensief bewegen.   

 

Wandelen helpt... 

...voor spieren en botten 
Wandelen versterkt de spieren en botten en vermindert daar-

door de kans op osteoporose (botontkalking). Door botten re-

gelmatig te belasten worden ze niet alleen sterker, wie veel 

loopt bouwt zelfs nieuwe botmassa op. Wandelen is ook goed 

voor het kraakbeen, het elastische weefsel tussen de botten. 
Veel ouderen merken dat ze pijn hebben als ze hun gewrichten 

draaien, bijvoorbeeld bij het dansen. Door weinig te bewegen is 

het kraakbeen in de gewrichten dunner geworden. Wandelen 

helpt het kraakbeen op te bouwen en daardoor soepeler te be-
wegen. 

 

...voor hart en bloedvaten 

Dagelijks minstens een half uur wandelen verlaagt de bloeddruk 
en het cholesterolgehalte in het bloed. Ook verbetert het de con-

ditie van hart en bloedvaten. Het risico op hartproblemen daalt 

al met 50 procent als mensen één uur per week actief zijn. 

 
...voor de longen 

Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de longen om 

zuurstof op te nemen. 

 

...tegen diabetes 
Dagelijks wandelen verlaagt het risico op diabetes type 2 met 

maar liefst 58 procent. 
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...voor de hersenen 

Bij mensen die hun hele leven lichamelijk (en geestelijk) actief 

blijven, vermindert de kans op alzheimer met 20 tot 50 procent. 

Ook voor wie al dementeert, is wandelen gezond. Wandelaars 
zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter. 

 

...tegen depressie 

Wandelen werkt tegen stress en depressieve gevoelens. Angst-
stoornissen nemen met bijna de helft af. 

 

...voor de nachtrust 

Wandelen is ook goed voor de biologische klok, waardoor in- en 
doorslapen beter lukken. Ook de kwaliteit van de slaap verbe-

tert. 

 

...tegen overgewicht 

Een uur stevig doorlopen (5 kilometer per uur) kost ongeveer 
240 kilocalorieën. Wie dagelijks een half uur wandelt, kan dus 

flink afvallen: één kilo in twee maanden en zes kilo in een jaar. 

 

...voor de darmen 
Dagelijks wandelen stimuleert de stofwisseling en is goed tegen 

darmverstopping. 

 

...tegen (bepaalde soorten) kanker 
Veel wandelen verkleint de kans op bijvoor-

beeld darm-, borst- en baarmoederkanker. De 

overlevingskansen van mensen met darmkan-

ker verdubbelen als ze elke dag een uur of 
meer wandelen. Voor andere soorten kanker is 

dit verband (nog) niet aangetoond. Veel van de 

genoemde gezondheidseffecten treden pas op als je langere tijd 

elke dag blijft wandelen. Maar wie vandaag begint, voelt zich 

meteen meer ontspannen en krijgt een beter humeur. Na een 
week zult u al merken dat uw conditie verbetert. 
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REVALIDATIEOORD 
 

Er ging iets binnen in mijn schedel stuk, 

waardoor een aantal dingen het niet doet. 
Mijn rechterhand gehoorzaamt niet meer goed 

en lopen lukt alleen maar met een kruk. 

 

Je houdt het nauwelijks meer voor mogelijk: 

een microscopisch stolsel in mijn bloed 
maakt dat mijn hele leven anders moet; 

het kleine hoekje en het ongeluk. 

 

Toch heb ik nog geboft, zegt menigeen. 
Het had nog veel beroerder kunnen zijn: 

Kijk maar eens naar de stakkers om mij heen 

 

hier in het oord. Men heeft gelijk. Mijn brein 
werkt als vanouds. Ik ben weer op de been. 

Althans. Het gaat best goed. Geen centje pijn. 

 

Jean Pierre Rawie 
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JEUK DOOR EEN BRANDNETEL: WAT TE DOEN? 
Brandneteljeuk is niet gevaarlijk, maar wel vervelend 

 

Je kent het wel: je loopt met blote 

benen of voeten door een smal 
bospaadje en je voelt ineens iets 

prikken. Als je een brandnetel 

hebt aangeraakt, dan kun je hier 

nog flink last van krijgen, zoals 

jeuk en een rode huid. Hoe komt 
dat en wat kun je eraan doen? 

De brandnetel is een van de bekendste plantensoorten in Europa 

en kan soms bijna twee meter hoog worden. Je bent de plant 

dan ook vast weleens tegengekomen, of je hebt de bladeren 
(helaas) aangeraakt. 

Symptomen 

 rode, gezwollen en jeukende huid 

 soms na uren nog een tintelend gevoel (vooral bij contact 
met water) 

Hoe ontstaat de jeuk? 

Op de stengel en bladeren van de plant zitten haartjes die in 

een soort naaldjes veranderen bij aanraking. Deze naaldjes 

spuiten verschillende chemische stoffen in de huid, zoals acetyl-
choline, histamine en serotonine. De stofjes veroorzaken 

de jeuk en zwellingen op de huid. 

Hoe behandel je het? 

De rode, gezwollen en jeukende huid trekt meestal na ongeveer 
een uur weg. Je kunt soms na een aantal uren nog wel last heb-

ben van een tintelend gevoel, vooral als je huid in aanraking 

komt met water. Heb je last van hevige jeuk? Dan kun je zalf of 

crème met menthol, aloë vera of calendula gebruiken. Lees voor 
gebruik wel altijd eerst de bijsluiter.  

Er wordt weleens gezegd dat bepaalde huismiddeltjes werken, 

zoals het wrijven met zuringblad, weegbree of goudsbloembla-

deren, maar deze hebben geen effect. Het kan wel zijn dat de 
jeuk door de wrijfbeweging tijdelijk onderdrukt wordt.  

 

Bron: Rode Kruis 

 

https://www.plusonline.nl/huid/7-vragen-over-jeuk
http://www.rodekruis.nl/
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PARTNER OVERLEDEN? KOM IN ACTIE! 
 

Veel hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid 

om na het overlijden van de partner de bestaande rentevast pe-
riode van de hypotheek zonder boete open te breken. Ze atten-

deren de overblijvende partner hier vaak niet op — sterker nog, 

vaak is men niet van deze mogelijkheid op de hoogte, merken 

we in de praktijk — maar door de huidige lage rentestand kan 

dat duizenden euro’s opleveren. Kom daarom zelf in actie en 
doe dat tijdig (een termijn van een half of heel jaar na het over-

lijden is gebruikelijk). En check uw hypotheekvoorwaarden! 

 

 

WAT IS EEN PLACEBO? 
 

Een placebo is een nepmedicijn. Het kan een injec-

tie, pil, operatie of een andere behandeling zijn zon-

der direct medisch effect. Zoals een tablet die er 
exact zo uitziet en net zo smaakt als een echte pijn-

stiller, maar dan zonder de werkzame stoffen. De 

patiënt weet niet dat hij een placebo neemt in plaats 

van een 'echt' medicijn. 
 

Geneesmiddelenonderzoek 

Bij de ontwikkeling van geneesmiddelen maken onderzoekers 

gebruik van placebo’s. Om te testen of een medicijn effectief is, 

krijgt bijvoorbeeld de helft van een groep proefpersonen het 
echte medicijn. De andere helft, de zogenaamde controlegroep, 

krijgt een placebo. 

De proefpersonen worden willekeurig over deze groepen ver-

deeld en weten zelf niet wat ze gaan slikken. 
Ook de onderzoekers mogen niet weten wie wat krijgt, want an-

ders zouden ze de resultaten kunnen beïnvloeden. Dit heet dan 

ook dubbelblind onderzoek: zowel de proefpersonen als de on-

derzoekers weten niet wie er een placebo neemt. Vervolgens 
vergelijken de onderzoekers de resultaten. Zo kunnen ze zien of 

het echte medicijn goed zijn werk doet. 
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Placebo-effect 

Een patiënt of proefpersoon kan positief of negatief reageren op 

een placebo. Ook al zitten er eigenlijk helemaal geen werkzame 

stoffen in. Klachten verdwijnen of er ontstaan juist bijwerkin-

gen. Dat effect is het zogenaamde placebo-effect. 
Hoe het placebo-effect precies werkt, is nog niet bekend. Waar-

schijnlijk heeft het te maken met de verwachtingen van een pa-

tiënt. Je verwacht dat een medicijn een bepaalde werking zal 

hebben en daardoor ervaar je dat die werking optreedt. Ook als 
je bijwerkingen verwacht, zoals misselijkheid of duizelig wor-

den, zullen deze bijwerkingen vaker voorkomen. Dit betekent 

niet dat deze patiënten zich maar iets inbeelden. 

Onderzoeken hebben aangetoond dat er daadwerkelijk fysieke 
veranderingen kunnen plaatsvinden bij het gebruik van een pla-

cebo. 

 

 

OPEN INSCHRIJVING CULTUUR HISTORISCHE RONDLEI-

DING DOOR 'S-HERTOGENBOSCH OP 31 AUGUSTUS 
 
Samenkomst voor de rondleiding is in restaurant Pilkingstons, 

Torenstraat 5, 5211 KK in 's-Hertogenbosch met een kopje kof-

fie om 10.15 uur. 

Hierna start de rondleiding, die anderhalf uur duurt, door 's-
Hertogenbosch. 

 
Opgeven bij Annemarie van Hoof,  06 4060 2381 en ook 

vooraf bij haar betalen. (Kosten zijn € 7,50) 
Wees er snel bij, want het maximum aantal deelnemers is 15! 

 

Met vriendelijke groet,  

Annemarie van Hoof 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.plusonline.nl/stoelgang-en-spijsvertering/waarom-bent-u-misselijk
https://www.plusonline.nl/hersenen-en-geheugen/vaak-duizelig-laat-er-iets-aan-doen
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HEERLIJKE AARDAPPELPUREE MET EEN EXTRA KICK 
 

Benodigdheden: 
600 gram aardappelen 

400 gram sperziebonen 

200 gram kippendij filet 

peper 
nootmuskaat 

150 ml halfvolle melk 

2 eetlepels vloeibare margarine 

2 eetlepels geraspte mierikswortel 
 

Bereidingswijze 

Schil de aardappelen. Kook ze in weinig water met een deksel 

op de pan in 20-25 minuten gaar. 

Maak de sperziebonen schoon. Kook de sperziebonen in een bo-
dempje water in 10 minuten gaar. 

Snijd de kip in repen en bestrooi ze met peper. 

Bak de kip in de hete margarine in ca. 8 minuten gaar en licht-

bruin. 
Breng de melk aan de kook. 

Stamp de gare aardappelen fijn en maak er met hete melk, pe-

per en nootmuskaat een puree van. 

Maak de aardappelpuree pittig op smaak met geraspte mieriks-
wortel. Serveer de sperziebonen en kip erbij. 
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Tuingedachten 
 

Als kind op een boerderij leefde je als het ware tussen allerlei 
dieren, niet zoals nu alleen kippen of alleen varkens of alleen 

koeien. Maar én koeien, én varkens én kippen, maar ook een 

paard of meerdere paarden, een hond en katten. En soms gan-

zen, eenden, geiten enz.  
Bepaalde dieren hebben een onuitwisbare indruk gemaakt. Zo 

hadden we in een bepaalde periode een toom krielkippen, waar-

van het haantje behoorlijk agressief was en naar je kuiten 

sprong, als hij de kans kreeg. Het paard was een zogenaamde 

ruin, een gecastreerde hengst. Een rustig beest dat in de zomer 
gezelschap kreeg van een soortgenoot van een landbouwbedrijf 

verderop. Daar was hij in de zomer overbodig. In de zomer is in 

de specifieke landbouw weinig werk voor een paard en konden 

de bouwboeren hem wel tijdelijk missen en was hij ook mooi uit 
de kost. Wij kinderen vonden het altijd interessant om te zien 

hoe een paard uitbundig kon gaan rollen, om jeuk op zijn rug te 

bestrijden en hoe hij na het liggen ging staan. Want dat doet hij 

totaal anders dan een koe. Wie dit leest 
moet eens nadenken wat het grote ver-

schil is. Ik zal later het antwoord hierop 

geven. Een zeer opvallend beest was 

vroeger de stier, die een grote ring door 

de neus kreeg om hem in bedwang te 
kunnen houden. Je raadt mijn gedachten 

wel als ik nu jongelui zie met een ringe-

tje door de neus. Volwassen varkens, die in de wei liepen, kre-

gen ook ringetjes door de neus, zodat ze niet de neiging hadden 
om te gaan wroeten…….  

 

Jan van Bohemen 
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ZEGENING VAN 'T KAPELLETJE BINNEN ZORGLOCATIE DE 

LEYENHOF 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Op vrijdagmiddag 4 juni hebben we als bewoners, enkele me-
dewerkers, cliëntenraad en vrijwilligers van de Leyenhof , in sa-

menwerking met kapelaan Bart Theunissen onze stilteruimte of-

ficieel in gebruik genomen. 

 

De stilteruimte bevond zich al enkele maanden in een hoek van 
de ontmoetingsruimte: Bewoners hadden hiervoor beelden en  

relikwieën geschonken en ook een bidstoeltje en een mooi Chris-

tusbeeld ontbrak niet. Maar toch voelde het als niet compleet. 

Vandaar dat we met een klein werkgroepje aan de slag zijn ge-
gaan om er een bijzondere middag van te maken. 

 

Er werd een nieuwe naam bedacht en passende teksten en 

mooie Marialiederen werden uitgezocht om de viering  gestalte 
te geven. 
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Kapelaan Bart Theunissen onthulde de nieuwe naam 't Kapelle-
tje en sprak de zegening uit over deze speciale plek. Er werden 

lichtjes en wierook ontstoken en het wijwatervat werd gevuld 

met Lourdeswater. 't Kapelletje; plaats voor bezinning en zoda-

nig ingericht dat het om stilte vraagt. 
 

Aansluitend was er koffie en  voor alle bewoners van de zorglo-

catie een 'Helvoirts gelukje' namens de cliëntenraad van Leyen-

hof. Een mensenleven kent allerlei fasen en gebeurtenissen en 
soms ontstaat het verlangen om even de stilte op te zoeken. 

Een stilte opzoeken om wat dieper in jezelf te kijken, je leven te 

wegen, te ervaren dat je niet alleen bent of om er te bidden. Die 

stilte kan ervaren worden als een ontmoeting met dat wat groter 
is dan  jezelf. En voor de één is dat God en voor de ander het 

mysterie van het leven. 

't Kapelletje is hiervoor speciaal ingericht en nodigt uit om deze 

bijzondere plek, alleen of met anderen, te ervaren. 

 
Cora Eikelenboom 

Coördinator vrijwilligers /medewerker welzijn  
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ZÓ VAL JE BINNEN 1 MINUUT IN SLAAP 
De 4-7-8 slaaptruc helpt snel ontspannen 

 

Lig je voor je gevoel uren te woelen en te 

draaien voor je in slaap valt? Daar is een 
trucje voor! Veel mensen zweren bij de 4-

7-8 methode, een techniek die je direct 

kunt toepassen en waar je niets voor no-

dig hebt. Waarschijnlijk val je door deze 

specifieke ademhalingstechniek zelfs bin-
nen 1 minuut in slaap. 

De 4-7-8 methode is een effectieve manier van ontspannen door 

het bewust aansturen van je ademhaling. Het werkt eigenlijk als 

een soort kalmeringsmiddel en wordt door Indiase yogi al eeu-
wenlang toegepast. Omdat je expres je ademhaling naar bene-

den haalt, dwing je je hart langzamer te gaan kloppen en word 

je snel rustig en ontspannen. Ook je geest wordt rustig, want 

omdat je je concentreert op je ademhaling kun je niet piekeren 
of malen over andere dingen. De 4-7-8 slaaptruc is heel mak-

kelijk en werkt als volgt: 

 

Waarom u steeds zo moe bent 

We slapen ruim een derde van ons leven. Goed slapen is dus 
enorm belangrijk. Maar waarom bent u overdag dan alsnog zo 

moe? 

 

Ontdek wat die moeheid veroorzaakt 
De 4-7-8 slaaptruc 

Neem een comfortabele positie aan 

Plaats het puntje van je tong tegen de achterkant van je voor-

tanden tijdens deze oefening 
Adem 4 seconden in door je neus met je mond dicht 

Houd je adem 7 seconden vast 

Adem in 8 seconden volledig uit door je mond met een 'sssshhh-

geluid'. Je mag ook door je neus uitademen 
Herhaal deze cyclus 4 keer 
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Zo werkt de 4-7-8 methode nog beter: 

Houd je tong ook tijdens het uitademen tegen de achterkant van 

je voortanden 

Adem in de richting van je navel, in plaats van alleen je longen 
vol te zuigen; deze buikademhaling optimaliseert de zuurstof-

opname. 

Doe deze oefening 2-3 keer per dag en je zult merken dat het 

steeds makkelijker wordt snel te ontspannen. Dat werkt overi-
gens ook als je bijvoorbeeld een presentatie moet geven of een 

beetje gestrest bent voor een andere belangrijke gebeurtenis. 

 

Bron: Plus 
 

 

 

 

LUNCHEN 
 
Na een mooie en vooral gezellige start in de Natuurspeeltuin, 

gaan we op donderdag 15 juli om 12.00 uur lunchen bij 'De Kei-

zer' in de Lindelaan. 

De kosten zijn vanzelfsprekend weer voor eigen rekening. 
 
Je kunt je opgeven tot 11 juli bij Gerrie v.d. Ven  06-19038860 

en Mien Verbeek  641660 of via onderstaand strookje, dat 

men kan deponeren in de brievenbus van Vereniging 55+ in het 

HelvoirThuis. 
 
---------------------------------------------------------------- 

Ja ik kom gezellig lunchen op donderdag 15 juli bij 'De Keizer'. 

 
 

Naam:_____________________________________________ 

 

 
: _______________________________________________ 
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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!! Riet Scheij 64 13 87 

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: 
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

Vereniging 55+ Helvoirt

Vereniging 55+ Helvoirt


