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VOORWOORD 
 

Hoe gaat het met u? Wij hopen goed en dat 

u het nog even volhoudt. 

Want opnieuw zijn de regels strakker aan-
gehaald. Wat ontzettend jammer voor alle 

mensen die zo hun best doen, voor alle 

vrijwilligers die toch probeerden de activi-

teiten zo goed mogelijk te organiseren. Echter de huidige situa-
tie roept erom.  

Alle activiteitenbegeleiders hebben na overleg met hun achter-

ban besloten voorlopig alles weer stil te leggen. Jammer, maar 

wel verstandig. 

Gelukkig hebben we nog wel ’t hofblad, ons lijfblad. Dat dát blijft 
komen, daar kunnen we gelukkig van op aan. 

De jaarvergadering stond gepland voor afgelopen maart. U weet 

dat deze niet door kon gaan. De boeken worden wel afgesloten. 

Verderop leest u daar meer over. 
Ook de lunch van 15 oktober bij de Keizer kon jammer genoeg 

niet doorgegaan. 

Wat wél doorgaat zijn de verkiezingen van 18 november. Op die 

dag mogen we onze stem uitbrengen voor het bestuur van de 
nieuwe gemeente Vught, waartoe we vanaf 1 januari gaan be-

horen. Dus bij deze een oproep aan u allemaal. Kom stemmen 

en laat zo merken dat wij meetellen.  

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat onze voorzitter van-

wege privé omstandigheden zijn functie heeft moeten neerleg-
gen. Hijzelf geeft daar verderop uitleg over. 

De kerstviering stond gepland op donderdag 17 december. Deze 

zal met de huidige maatregelen niet door kunnen gaan. 

 
Wij hopen dat u de komende tijd goed door gaat komen. Er komt 

verbetering. Dat is zeker. Ook dit is een fase die voorbij gaat. 

In de tussentijd: leg een puzzel, lees een boek of bel een kennis. 

Blijf optimistisch en vooral blijf gezond!!! 
 

Het bestuur 
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BESTE VERENIGINGSLEDEN, 
 

Het is nog maar ruim 1,5 jaar geleden dat ik bij van Hattum 

binnen stapte en Adrie mij vroeg of ik interesse had om in het 
bestuur te komen van de Vereniging. Ik was met pensioen, had 

tijd over en ik wilde me wel inzetten voor de mooie dingen van 

ons dorp Helvoirt. Mijn privé situatie is sinds die tijd zodanig 

veranderd dat ik het noodzakelijk vind om te stoppen met mijn 

bestuursfunctie binnen Vereniging 55+ Helvoirt. 
 

De afgelopen anderhalf jaar hebben we als bestuur veel kunnen 

doen. Door financiële aanpassingen moesten de leden wat meer 

betalen, de kosten hebben we wat naar beneden kunnen bren-
gen en met de gemeente Vught hebben we afspraken gemaakt 

voor de komende 2 jaren. We denken dat we hierdoor de ko-

mende jaren niet langer verlies lijden. 

 
We zijn gestart met een aantal nieuwe activiteiten o.m. de film-

club en de lezingen die een aantal succesvolle avonden hebben 

georganiseerd. 

Dan komt het Corona virus. Een overval uit het niets die velen 

van ons raakt. Ziek worden of bang worden om ziek te worden? 
Op bezoek gaan of bezoek ontvangen? Aan activiteiten deelne-

men? Zelf boodschappen doen of laten doen? De Overheids-

maatregelen hebben invloed op ons allen. Als Vereniging hebben 

we activiteiten moeten stilleggen en we weten nog niet wanneer 
we weer kunnen starten. 

 

Als bestuur hebben we fijn samengewerkt en ik had nog graag 

meer dingen willen doen maar ik leg mijn functie als bestuurslid 
neer. Wie van jullie wil tijd vrijmaken om het bestuur te helpen 

om ook in de toekomst van Vereniging 55+ invulling te geven 

aan het plezier met elkaar? Je hoeft niet perse voorzitter te wor-

den, ook een andere rol binnen het bestuur is mogelijk. 
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Mocht je belangstelling hebben laat dit dan weten aan onze se-
cretaris Louise Schulte-van Amelsvoort  0411-645242. 

 

Ik realiseer me dat ik te kort voorzitter ben geweest van deze 

belangrijke vereniging voor Helvoirt maar ik hoop dat jullie be-
grip hebben voor mijn keuze en dank jullie voor het vertrouwen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Peer van Hoof 
 

 

 

 

 
 

 

 

       
 

                 WEET JE DAT 

 

 Josée van Dongen al vaak het recept uit een hofblad heeft 

gemaakt en de maker / maakster graag een compliment wil 
overbrengen? 

 Het smakelijke en voedzame recepten zijn met steeds sei-

zoengroenten en zonder veel bijzondere ingrediënten, om-

dat je de kruiden en specerijen etc. al in je voorraadkast 
hebt staan? 

 We de tip kregen om in 't hofblad te melden, dat bij vele 

lokale ondernemers nu ook (afhaal)eten besteld kan wor-

den? 
 Dat de Keizer, de Heeren en Lots en misschien nog wel meer 

horecazaken je graag zullen verwennen?  

 Een aantal leden ’t hofblad in digitale vorm ontvangt en 

daarnaast ook nog een keer in de brievenbus? 

 Met ingang van 1 januari 2021 deze leden ’t hofblad alleen 
nog digitaal zullen gaan ontvangen? 
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WINTERWANDELING TE VOET TE VELD OP ZONDAG 27 DE-

CEMBER KAN NIET DOORGAAN 
        

De organisatoren van verschillende evenementen 
die gebruikelijk in het najaar of in het voorjaar 

plaatsvinden, wachten al enige tijd op een duide-

lijk positief bericht ten aanzien van de bestrijding 

van het coronavirus. Maar tot nu toe wordt er wei-

nig hoopgevends verwacht en aangekondigd.  
Vooral evenementen die behoorlijk wat voorbe-

reiding vergen en waarvoor tijdig een beroep ge-

daan moet worden op vele vrijwilligers, waarvoor 

heel nauwkeurig drie wandelroutes bedacht en 
uitgezet dienen te worden en pauzeplaatsen gereserveerd, ko-

men snel in tijdnood.  

 

Tot deze 'bewerkelijke soort' behoort de jaarlijkse wandeltocht 
Te Voet Te Veld, een winterwandeling voor een goed doel die tot 

nu toe jaarlijks om en om de tweeduizend euro opbracht. 

 

Eén keer, in 2009, is Te Voet Te Veld geannuleerd vanwege 

spiegelgladde wegen. 2020 wordt het tweede kalenderjaar dat 
geen eigen Te Voet Te Veld zal kennen. Het goede doel - Stich-

ting de Kinderen - was al bepaald; het overleg met de scholen 

had plaatsgehad, de routes waren in gedachten al uitgezet en 

diverse malen gecontroleerd, de verschillende groepen vrijwil-
ligers zijn op voldoende sterkte gebracht en de nodige locaties 

voor pauzes, start / finish en vlaggen waren vastgelegd. 

 

Toch heeft de Werkgroep TVTV moeten besluiten de veertigste 
(jubileum)editie van de wandeltocht door het buitengebied van 

Helvoirt op zondag 27 december te moeten annuleren. 
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Er zijn vele evenementen die, gezien de ontwikkelingen rond het 

coronavirus, deze ingrijpende beslissing moeten nemen.  
Helaas. Hopelijk is er begrip voor dit besluit. De organisatie wil 

op geen enkele manier - direct of indirect - de bestrijding van 

het coronavirus bemoeilijken of vertragen.  

 
Met vertrouwen is Te Voet Te Veld volgend jaar, 2e kerstdag 26 

december 2021, weer van de partij om zo de kersttijd mede 

plezierig, gezond en sportief in te kleuren.  

 

 

 

 

JAARVERGADERING 
 

De jaarvergadering 2020 / financiële 

verantwoording 2019 die voor 19 
maart 2020 gepland stond, kon door 

het gebeuren rond het coronavirus 

op die datum niet doorgaan. Op dat 

moment gingen we er nog van uit dat 

de jaarvergadering later dit jaar ge-
houden zou kunnen worden. Inmiddels zitten we volop in de 

tweede (gedeeltelijke) lock-down en heeft het bestuur besloten 

de jaarvergadering alsnog te verschuiven naar het volgend jaar. 

Wel heeft de kascommissie de financiële stukken 2019 bekeken 
en deze stukken akkoord bevonden. 

Te zijner tijd berichten wij u over de datum voor de jaarverga-

dering 2021. In die vergadering zullen dan de financiële verant-

woording 2019 en 2020 aan de orde komen. 
 

Het bestuur 
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BELEVINGSTUIN HELVOIRT IS WÉÉR EEN STUKJE MOOIER 
 

Op zaterdag 24 oktober heeft 

een clubje sterke mannen en 
vrouwen een picknicktafel in de 

Belevingstuin (achter de appar-

tementen van het Hofpad) ge-

plaatst. Het meubel is gefinan-

cierd door Stichting Vrienden van 
’t Heem en het Roomsch Catho-

lyk Oude Armen Kantoor en is 

vervaardigd door Klusgroep 

Esch. Het is een staaltje vakmanschap en een prachtige aan-
winst voor de Belevingstuin. De picknicktafel heeft 3 bankjes 

met rugleuning en er is een plek vrijgehouden om met een rol-

stoel aan te schuiven. De bezoekers kunnen zo heerlijk genieten 

van het groen en van vogeltjes onder genot van een zelf mee-
gebracht drankje.  

 

Op zaterdag 7 november wordt de tuin nog aangevuld met 

plantjes op plekken waar er gesneuveld zijn tijdens de warme 

zomer. Daarmee gaat de Belevingstuin zijn wintertijd in om 
vanaf de zomertijd weer elke 2 weken te worden onderhouden 

door een groep vrijwilligers. Lijkt het jou ook leuk om 1 maan-

dagochtend per maand (van maart tot november tussen 9.00 en 

12.00 uur) het onderhoud mee te doen, meld je dan aan bij 
Christ van Iersel,  06 10826054. 
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DAGJE THUIS, VEEL GESTELDE VRAGEN 
                                                                                                                           

Regelmatig horen we mensen die niet weten wat Dagje Thuis is 

of die denken dat Dagje Thuis niet voor hun bedoeld is.  
Voor ons een signaal om in dit artikeltje te proberen veel ge-

stelde vragen te beantwoorden.  

 

Wat is Dagje Thuis? 

Dagje Thuis is een dagactiviteit voor iedereen die een dagje de 
deur uit wil. Wij zijn er om te zorgen dat mensen elkaar kunnen 

ontmoeten en met elkaar in contact kunnen komen. 

Iedere maandag komen we samen in de Hofkamer van het Hel-

voirThuis. 
Naast samen koffiedrinken en ‘s middags een warme lunch, on-

dernemen we allerlei activiteiten: 

 Op een leuke manier samen actief zijn 

 Samen lachen 
 Onze hersens laten kraken met een leuk gezelschapsspel 

 Een bezoek brengen aan een museum in de omgeving 

 Creatief bezig zijn 

 Een fijne wandeling maken 

 Een film kijken 
 Genieten van mooie muziek en herinneringen ophalen 

  

Is Dagje Thuis wel coronaproof? 

Door aanpassingen in de ruimte en onze activiteiten voldoen we 
aan de RIVM richtlijnen op het gebied van corona en kunnen we 

doorgaan met Dagje Thuis aanbieden aan onze gasten.  

Want in deze tijd is het misschien wel belangrijker dan ooit om 

onder de mensen te blijven komen. 
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Is Dagje Thuis iets voor u? 

U bent een dagje ouder, woont nog zelfstandig en met een 

beetje (thuis)hulp gaat dat gaat prima. Maar u komt wat minder 
vaak buiten de deur. Toch vindt u dat: 

 samen koffiedrinken leuker is dan alleen, 

 lekker eten gezelliger is met anderen aan tafel, 

 het leuk is om een dagje erop uit te gaan, als u maar wel 
voor het avondeten weer thuis bent, 

 het fijn is om uw verhaal eens kwijt te kunnen. 

 

Dan zou Dagje Thuis een mooie aanvulling op uw week kunnen 

zijn.   
Bij ons is namelijk iedereen die een dagje de deur uit wil om 

andere mensen te ontmoeten, zijn of haar verhaal eens kwijt 

wil, met anderen wil koffiedrinken en samen wil eten van harte 

welkom. 
 

Als u nog verdere vragen heeft over Dagje Thuis en toch nog 

twijfelt of het wel voor u is neem dan contact op met Esther 
Schellekens van ContourdeTwern via  06-30042286 of  

estherschellekens@contourdetwern.nl  

Zij beantwoordt graag al uw vragen en kijkt met u mee of Dagje 

Thuis bij u past. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:estherschellekens@contourdetwern.nl
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FILMS IN HELVOIRTHUIS, NU EVEN NIET 

 
Begin dit jaar maakten we een start met het 
vertonen van films in HelvoirThuis. En met suc-

ces. Bij beide voorstellingen, 'De Dirigent' en 

'Les Femmes du 6ieme Etage' konden we bijna 

70 toeschouwers per avond begroeten. Veel 
meer dan we van te voren hadden verwacht. En 

de reacties waren enthousiast. Alle reden dus 

voor ons als Filmclub 55+ om door te gaan.  

 

Maar toen kwam het Coronavirus tussenbeide. De maatregelen, 
die nodig zijn om het virus te bestrijden maken het moeilijk om 

op dit moment films te vertonen in de Huiskamer van het Hel-

voirThuis. Alleen onder strikte voorwaarden (o.a.: vooraf regi-

stratie van toeschouwers en op basis daarvan zaalindeling ma-
ken, coronaproof betalingssysteem opzetten, vooraf betalen, 

mondkapjes op in HelvoirThuis totdat de toegewezen zitplaats 

is bereikt, anderhalve meter afstand tussen de zitplaatsen, bar 

gesloten, aparte in- en uitgang) is dat nog mogelijk. Dat bete-
kent o.a. dat er per voorstelling maximaal tussen de 20 en 25 

toeschouwers een plaats geboden kan worden. Meerdere voor-

stellingen op een avond of verspreid over 2 dagen is, vanwege 

andere activiteiten in HelvoirThuis, niet mogelijk. Dat geldt voor 

een filmvoorstelling in de Huiskamer. Een andere mogelijkheid 
zou zijn: het verplaatsen van de filmvoorstellingen naar de 

sportzaal gedurende de 'looptijd' van corona. Maar dat betekent 

naast dezelfde strikte voorwaarden als hierboven genoemd: 

aanpassen van de vloer t.b.v. de filmvoorstelling, en bovendien 
een fikse prijsverhoging voor de toeschouwers omdat andere 

apparatuur gehuurd moet worden.  
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Alleen al vanwege bovengenoemde redenen is het heel moeilijk 

om op dit moment filmvoorstellingen te houden in HelvoirThuis. 

Hoe graag we dat ook zouden willen. Maar de belangrijkste re-

den om nu, en hopelijk voor een niet al te lange periode, te 

stoppen met voorstellingen is dat wij als Filmclub 55+, zelfs met 
inachtneming van alle voorschriften, onmogelijk alle risico’s op 

besmetting met het virus kunnen uitsluiten, terwijl een groot 

gedeelte van de te verwachten toeschouwers een kwetsbare 

leeftijd heeft. 
 

Maar wat dan wel? 

We vinden het echt jammer dat we nu even moeten stoppen. 

Maar zo snel als dat mogelijk is maken we weer een herstart 
met filmvoorstellingen. We hebben alvast een lijst samengesteld 

met films waarvan wij denken dat ze uitstekend geschikt zijn 

voor Helvoirtse filmliefhebbers. Die willen we gaan vertonen. De 

lijst (niet op volgorde van vertoning!): 

 'Darkest Hour' (drama, Engels, over Churchill en zijn strijd 
tegen Hitler) 

 'Le Fabuleux Destin d’Ámelie Poulain (humor, Frans) 

 'Bon Dieu' (humor, Frans) 

 'A star is born' (muziek, drama, met Lady Gaga) 
 'Bohemian Rhapsodie' (muziek, biografie Queen en Freddy 

Mercury) 

 'De beentjes van Sint Hildegard' (humor, Nederlands, met 

Herman Finkers en Johanna ter Steege)  
    

Die films zijn voor straks. Voor nu is het wel mogelijk om in 

huiselijke kring film te kijken: de televisie heeft een beperkt 

aanbod aan films, ook nog vaak hinderlijk onderbroken door re-
clameblokken, net als het spannend wordt; er zijn strea-

mingdiensten zoals Netflix en Disney+, waar je tegen betaling 

film kunt kijken, maar je hebt meer keuze en geen onderbreking 

door reclame; en als lid van de bibliotheek kun je films lenen, 

meestal gratis en soms, als het om recente films gaat, tegen 
een kleine vergoeding.  
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Maar wat als U het filmaanbod op televisie te mager vindt en als 

U geen gebruik maakt van streamingdiensten of geen lid bent 
van de bibliotheek? Wij hebben, als Filmclub 55+, een behoorlijk 

aantal films op dvd verzameld, deels uit onze eigen collectie, 

deels geleend van derden. Die kunt U binnenkort gratis lenen en 

thuis bekijken. We zijn ons nog aan het beraden over een pas-
send uitleensysteem. Daarover kunnen we meer berichten in het 

volgende hofblad. 

 

Oproep: 
Als U zelf nog speelfilms op dvd heeft die U al tig keer gezien 

heeft, waarvan U denkt dat anderen die ook wel leuk zouden 

vinden en die U aan ons wil afstaan zodat wij ze kunnen uitle-

nen: we willen ze graag aan onze verzameling toevoegen. Be-

waar ze nog even. In het volgende hofblad komen we ook hier 
op terug.   

 

Tenslotte hebben we na overleg met Cora Eikelenboom van de 

Leyenhof een aantal dvd’s bezorgd, die geschikt zijn voor de 
bewoners van de zorgafdeling en die vertoond gaan worden in 

de huiskamer van de afdeling. We blijven voor hen op zoek naar 

geschikte dvd’s (bijvoorbeeld natuurfilms). 

 
Volgende editie van ’t hofblad meer nieuws over onze initiatie-

ven. 

 

Namens de Filmclub 55+, Chrit van Enckevort 
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NOTEN OP DE NOEN CONCERT OP 15 NOVEMBER 
 

Zondag 15 november is er weer een Noten op de Noen concert 

om 12.15 uur in de Oude Kerk van Helvoirt. Door de corona 
maatregelen mogen er maar 30 toeschouwers in de kerk. Dat is 

een nadeel, maar zoals Johan Cruijff het al zo mooi wist te zeg-

gen: "Ieder nadeel heeft zijn voordeel". U heeft bijna een privé-

concert. Als dat geen feestje is! 

Voor u speelt iemand die tot de top van Nederland behoort. De 
AVRO / Tros heeft zelfs een documentaire over hem gemaakt! 

Zie ook:  

https://www.avrotros.nl/klassiek/item/avrotros-klassiek-pre-

senteert-pianist-nikola-meeuwsen/   
 

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

mail: notenopdenoen@ziggo.nl  Zolang er plaats is kunt u op de 

dag zelf naar binnen. Alles vindt plaats volgens de RIVM richtlij-
nen.  

 

Nikola Meeuwsen (2002) profileert zich als één van de opval-

lendste jonge pianotalenten in Nederland. Het Concertgebouw 

heeft hem de Concertgebouw Young Talent Award 2019 toege-
kend. De NRC noemde hem een talent om in de gaten te hou-

den. In 2014 won hij het Koninklijk Concertgebouw Concours, 

en in 2012 het Steinway Concours. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.avrotros.nl/klassiek/item/avrotros-klassiek-presenteert-pianist-nikola-meeuwsen/
https://www.avrotros.nl/klassiek/item/avrotros-klassiek-presenteert-pianist-nikola-meeuwsen/
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OPGELET, ALS U ZORGT VOOR UW NAASTE! 
 

Ondersteun jij wekelijks je partner, familielid, vriend, buur of 

kennis in onze gemeente? Help jij je ernstig zieke vader met 

boodschappen, aankleden en koken? Zorg jij ervoor dat je aan 
huis gekluisterde moeder weer regelmatig buiten komt? Help je 

je zoon met beperking bij zijn administratie? Regel jij alle dage-

lijkse bezigheden voor je zieke of dementerende partner? – 

Grote kans dat je mantelzorger bent. En daar heeft de gemeente 

ontzettend veel waardering voor. 
 

Met het Mantelzorgcompliment wil de gemeente Haaren je graag 

bedanken voor al je goede zorgen en je een klein cadeau aan-

bieden waarmee je even aan jezelf kunt denken. Het compli-
ment bestaat uit een geldbedrag van € 50,-. Mantelzorgers die 

zich ingeschreven krijgen dit bedrag op het einde van het jaar 

op hun rekening. 

 
Inschrijven 

Ben je al bekend als mantelzorger? Vul dan de formulieren in 

die toegestuurd worden. Dan krijg je het geld bedrag op het eind 

van het jaar op je rekening. 

 
Heb je nog niet eerder gebruik gemaakt van een van de onder-

steunende voorzieningen die de gemeente aan mantelzorgers 

biedt? En heb je je voorgaande jaren ook niet gemeld voor het 

Mantelzorgcompliment? Mail dan naar Anneliesbolkestein@con-
tourdetwern.nl of bel met Ursula Boxtel  0411-655899 om je 

aan te melden bij Steunpunt Mantelzorg Haaren van Contour-

deTwern. 

 
Ben je eenmaal aangemeld, dan krijg je naast het Mantelzorg-

compliment nog veel meer ondersteuning in de zorg die jij geeft. 

Ken je iemand anders die mantelzorger is? Laat dit berichtje dan 

even lezen. 

 
 

 

 

mailto:Anneliesbolkestein@contourdetwern.nl
mailto:Anneliesbolkestein@contourdetwern.nl
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AGNETA BLOCK 
 

Agneta Block, dochter van 

een lakenhandelaar, wordt 

geboren in 1629, en 
trouwt 20 jaar later met 

Hans de Wolff (1613-

1670). 

Het jonge paar gaat aan 
de Warmoesstraat in Am-

sterdam wonen. In die-

zelfde straat woont Joost 

van den Vondel  - later 

haar aangetrouwde oom - 
met wie Agneta goed bevriend raakt. 

Onder andere Vondel inspireert haar om zich bezig te houden 

met botanie en kunst. Als haar man in 1670 komt te overlijden, 

schaft Agneta een hofstede aan in de buurt van Loenen aan de 
Vecht. 

Hier legt ze de buitenplaats De Vijverhof aan, die onder meer 

een boomgaard, moestuin, en een orangerie omvat. 

's Zomers kan ze zich naar hartenlust bezighouden met het kwe-
ken van exotische planten en vruchten en het houden van bij-

zondere vogels. 

 

Agneta heeft contact met botanisten uit binnen- en buitenland 

van wie velen haar op de Vijverhof bezoeken. 
Zij is een van de eersten in Noord-Europa die erin slaagt een 

vruchtdragende ananasplant te kweken. 

Een hele prestatie en tegenwoordig kom je dan in het 'Book of 

Records', dat in de 17e eeuw echter nog niet bestond. 
Geen nood, vindingrijke Agneta kiest er voor om zich te laten 

vereeuwigen met haar tweede man, Sijbrand de Flines (1623-

1697) en waarschijnlijk 2 nichtjes. 
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Een ananas op de voorgrond, enkele voorwerpen uit haar rari-

teitenverzameling, en De Vijverhof op de achtergrond, comple-

teren het schilderij. 

Als Agneta in 1704 overlijdt, wil geen van de neven en nichten 

de Vijverhof kopen, waarna het verkocht wordt. 
In de 18e eeuw gaat haar werk verloren, evenals haar tuin en 

tenslotte wordt ook haar buitenplaats, zoals zo vele, in de jaren 

daarna gesloopt.  

Gelukkig is een aantal buitenplaatsen in Nederland bewaard ge-
bleven. 

 

Misschien een suggestie voor de komende, hopelijk mooie 

herfstdagen: maak een wandeling of fietstocht naar een land-
goed of buitenplaats. 

De gebouwen die vaak een harmonieus geheel vormen met de 

omringende tuinen (en parken), zijn zeker in deze tijd van het 

jaar een bezoekje waard!  

 
Voor degenen die liever thuis willen genieten: Enkele weken ge-

leden vond het jaarlijkse open monumentenweekend plaats.  Dit 

jaar op aangepaste wijze, dus vaak in de vorm van een virtuele 

tour. Op internet kom je prachtige impressies van vele monu-
menten tegen! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Volg een schaduw, die 

ontglipt je.  
Doe alsof je ervoor 

vlucht, dan zal die je 

volgen. 

 
Ben Johnson 
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ANWB AUTOMAATJE 

BINNENKORT OOK IN DE GEMEENTE VUGHT 

 
ANWB AutoMaatje is een vervoerser-

vice voor en door eigen inwoners en 

wordt ingezet in samenwerking met 
de Seniorenbus.  

Ook in de gemeente Vught gaan we 

hier gebruik van maken. Om het pro-

ject in goede banen te leiden is Mar-
griet Jansen op 1 september aangesteld als coördinator ANWB 

AutoMaatje bij Welzijn Vught. Margriet komt uit de gezondheids-

zorg en heeft gewerkt met mensen met een beperking en in de 

Thuiszorg.  

Margriet: "Als eerste laat ik inwoners van Vught en Cromvoirt 
kennis maken met het ANWB AutoMaatje. Wat houdt het in en 

voor wie is deze vervoerservice precies bedoeld. Voordat ANWB 

AutoMaatje van start kan gaan, hebben we vrijwilligers nodig. 

Vrijwilligers met een eigen auto, ook wel 'AutoMaatje' genoemd. 
Maar ook planners die de ritten goed gaan regelen.  

 

Vervoer voor en door inwoners  

Onder de mensen blijven, is voor iedereen ontzettend belang-
rijk. Ook voor diegenen die minder mobiel zijn. Omdat zij ie-

mand anders niet willen belasten, is vervoer vaak een probleem. 

Maar met het ANWB AutoMaatje is dat verleden tijd. Deze ver-

voerservice, binnen en buiten de gemeente Vught, geeft minder 
mobiele inwoners de gelegenheid om mee te doen aan het 

maatschappelijke en sociale leven én voorkomt eenzaamheid. 

Op verzoek worden zij naar familie, vrienden, activiteiten, win-

kels of de kapper gebracht. Net waar iemand behoefte aan 

heeft. Ik verwacht zeker dat inwoners hier gebruik van willen en 
gaan maken.  
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Aanmelden als vrijwilliger?  

Om eerlijk te zijn, denk ik dat er wel Vughtenaren zijn, die graag 

iets willen betekenen voor anderen met een beperkte mobiliteit. 

En deze zijn hard nodig. Want géén vrijwilligers, géén ANWB 
AutoMaatje in de gemeente Vught. Interesse om vrijwilliger bij 

AutoMaatje te worden? Meldt u zich dan aan via auto-
maatje@welzijnvught.nl of bel  073 - 20 68140.  

Er volgt een informatiebijeenkomst zodra de coronamaatregelen 
dit toelaten. Zodat we daarna zo snel mogelijk met AutoMaatje 

Vught kunnen starten.  

 

Eerste rit  

Afhankelijk van de corona maatregelen vindt naar verwachting 
de eerste rit in november plaats. Inwoners uit de gemeente 

Vught kunnen zich dan aanmelden en gebruik gaan maken van 

ANWB AutoMaatje. Vanaf 1 januari 2021 is dit ook mogelijk voor 

inwoners uit Helvoirt." 
 

Meer informatie  

ANWB AutoMaatje Vught is bereikbaar via automaatje@wel-

zijnvught.nl van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 
uur via telefoonnummer  073 - 20 68 140.  

Voor meer informatie, kijk op de website van Welzijn Vught.  

 

 

 

SOM 
In plaats van de som 
leverde ik een gedicht in 

bij de wiskundeleraar. 

Hij zei: "ik snap het niet."  

Ik zei: "dan staan we quitte." 
 

Erik van Os (2008) 

 

 
 

 

mailto:automaatje@welzijnvught.nl
mailto:automaatje@welzijnvught.nl
mailto:automaatje@welzijnvught.nl
mailto:automaatje@welzijnvught.nl
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LEZING VAN CEES SLEGERS: HELVOIRT IN HET NIEUWE 

BRABANT 
 

Op woensdag 25 november geeft Cees 

Slegers twee lezingen in het Hel-
voirThuis. Cees Slegers is vooral bekend 

van zijn boeken en talrijke verhalen over 

de cultuurhistorie van Brabant. Het is de 

derde lezing die de Vereniging 55+ orga-
niseert in het HelvoirThuis. Eerdere le-

zingen werden gehouden in het najaar 

van 2019 en begin dit jaar, daarna kwam 

Corona… 

 
Cees Slegers, geboren in Cromvoirt 

(1944) en woonachtig in Helvoirt, zal niet alleen over Helvoirt 

vertellen, maar houdt het wat breder: Helvoirt in het snel ver-

anderende Brabant. Onze provincie was lange tijd een achter-
gebleven gebied met veel woeste grond en veel armoede. Maar 

zo’n honderd jaar geleden begon dat te veranderen. Tussen de 

twee wereldoorlogen begon de bloei van het rijke Roomsche le-

ven. Na de oorlog was er Het Nieuwe Brabant van Jan de Quay 
met industrialisatie en ruilverkaveling. De belangstelling voor de 

kerk liep vanaf de jaren zestig terug. Veel ouderen van nu heb-

ben deze ontwikkeling nog zelf meegemaakt. 

 

Cees Slegers put uit zijn eigen, rijke ervaring maar ook uit zijn 
studies naar de cultuurhistorie van Brabant, Den Bosch, Crom-

voirt en Vught. Cees kan boeiend vertellen. Mis deze lezing dus 

niet! 

 
Vanwege Corona mogen er maximaal 30 personen (inclusief or-

ganisatie) in de aangepaste sportzaal van het HelvoirThuis. 

Wij wijzen erop dat er alle noodzakelijke (hygiënische) maatre-

gelen worden genomen die nodig zijn. 
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Niettemin begrijpen wij dat er mensen zullen zijn die vanwege 

Corona niet naar de lezing zullen komen.  

Anderzijds is er, met name onder ouderen, juist in deze tijd veel 
behoefte aan contact en gezellig samenzijn. Wij hebben daarom 

besloten de lezingen, voor zover de maatregelen niet worden 

aangescherpt, vooralsnog door te laten gaan bij voldoende aan-

meldingen.  
 

Afhankelijk van het aantal belangstellenden zal Cees Slegers zijn 

lezing twee maal houden: om 15.30 uur en om 19.30 uur. De 

lezing duurt, inclusief een korte pauze, ongeveer anderhalf uur. 
Inloop vanaf 15.00 uur en 19.00 uur.  

 

De Coronamaatregelen maken het noodzakelijk dat u zich per 

e-mail aanmeldt om een van beide lezingen bij te wonen. Laat 

dan weten welke lezing u wilt bijwonen aan Annemarie van Hoof, 
 06 4060 2381 of via annemarievh1@hotmail.com. 

 

Voor deze lezingen is de entree € 4,- voor leden van Vereniging 

55+, voor niet-leden € 6,- contant te voldoen op 25 november 
in het HelvoirThuis. De koffie / thee is inclusief. Belangstellen-

den uit Helvoirt die geen vervoer hebben, kunnen dit laten we-

ten via bovenstaand telefoon of e-mailadres. U wordt dan opge-

haald en thuisgebracht.  
 

Wij hopen u te ontmoeten bij een van beide lezingen.   
 

Als de lezingen door maatregelen in verband met het Coronavi-

rus niet door kunnen gaan wordt dit tijdig gemeld op www.hel-

voirt.net en op www.55plushelvoirt.nl   
 

De werkgroep Lezingen Vereniging 55+  

 

 
 

 

     

mailto:annemarievh1@hotmail.com
http://www.helvoirt.net/
http://www.helvoirt.net/
http://www.55plushelvoirt.nl/
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HET NIEUWS 
 

"Met één krant 

ben ik al tevreden; 

alweer de toestand niet begrepen. 
 

Ik lees ik lees ik 

lees en steeds ben ik 

weer wereldvreemder. 

 
Het mag ook wel de krant 

van gisteren of desnoods 

die van veertig jaar geleden." 

 
Judith Herzberg. 

Uit de bundel: Liever brieven 
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HOE GAAT HET MET ONS?  
Doe mee aan de GGD Gezondheidsmeter!  

 
Hoe gezond is Brabant? Daar komen we alleen achter met jouw 

hulp. Als je de GGD Gezondheidsmeter invult, help je de GGD 

en jouw gemeente te werken aan een goede gezondheid van de 

inwoners. Want als we weten hoe het met jou gaat, weten we 

hoe het met ons allemaal gaat.  
 

De GGD Gezondheidsmeter vindt eens per vier jaar plaats. Met 

de uitkomsten kijken we per gemeente wat nodig is om de ge-

zondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Begin 
september kregen ruim 95.000 inwoners in onze regio een brief 

van de GGD op de mat, met een uitnodiging om de vragenlijst 

in te vullen. In de vragenlijst staan vragen over je gezondheid, 

wat je doet en hoe jij je voelt. Niet iedereen ontvangt deze vra-
genlijst, je wordt hiervoor willekeurig gekozen. Ook als je ge-

zond bent is jouw deelname van groot belang. We hopen dat je 

mee wilt werken aan het onderzoek. Heb je geen vragenlijst 

ontvangen?  

Kijk dan vanaf 22 september eens op www.ggdgezondheidsme-
ter.nl!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ggdgezondheidsmeter.nl/
http://www.ggdgezondheidsmeter.nl/
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10 GOUDEN TIPS VAN MANTELZORGERS VOOR MANTEL-

ZORGERS 
 

Tips en adviezen van mensen die in dezelfde situatie zitten, zijn 

vaak onbetaalbaar. Dit zijn de tien gouden tips ván mantelzor-
gers, vóór mantelzorgers. 

 

1. Tijd voor uzelf 

Zorgen voor een ander is mooi. Maar het kan ook vermoeiend 

zijn en het kan soms zelfs te veel worden. Daarom is het be-
langrijk genoeg tijd voor uzelf te maken. Voel u daar niet schul-

dig over: ontspanning houdt u gezond. 

2. Wees open en eerlijk 

Praat met uw omgeving over uw situatie. Vertel het ook als het 
u zwaar vindt en vraag om hulp als u daar behoefte aan heeft. 

3. Onderhoud uw contacten 

Hoe druk u ook bent, zorg ervoor dat u uw vrienden en kennis-

sen niet verwaarloost. Betrek uw familie en vrienden bij waar u 
mee bezig bent. Zo voorkomt u dat u vereenzaamt. 

4. Vraag hulp 

Hulp vragen is geen zwakte, integendeel zelfs! Ziet u het even 

niet zitten, schakel dan professionele hulp in en praat met uw 

familie of vrienden. De meeste mensen vinden het juist fijn als 
ze u kunnen helpen. 

5. Zucht eens diep 

Wordt het u even te veel, trek u dan voor een moment terug. 

Ga even naar buiten, of naar het toilet of de badkamer. Adem 
diep in en uit. Als u dit een paar keer doet, zult u merken dat u 

weer lucht krijgt. 

6. Lach samen 

Als u voor iemand zorgt, gebeuren er ook genoeg grappige din-
gen. Het is heerlijk om daar samen om te lachen. Het maakt de 

situatie soms net wat minder verdrietig. Samen lachen is aan-

stekelijk, het geeft energie en het zorgt voor een gevoel van 

verbinding. 
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7. Wat kan er nog wel? 

Misschien kijkt u naar wat uw naaste niet meer kan. Vecht daar 

niet tegen, maar beweeg erin mee. Geef complimentjes voor 

wat hij (of zij) doet en ga uit van wat er nog wel kan. Zelfstandig 

fietsen kan misschien niet meer, maar samen op een tandem of 
naast elkaar op een duofiets kan misschien nog wel. 

8. Zing! 

Zing wat u voelt, wat u ziet, wat u doet. Het hoeft niet te rijmen, 

het hoeft niet mooi te klinken, u hoeft zelfs geen maat te hou-
den. Zingen traint de spieren in het bovenlijf, de longen en de 

ademhalingsspieren. Daarnaast neemt de hoeveelheid anti-

stresshormonen toe: u voelt zich meer ontspannen. Van zingen 

is zelfs bekend dat het pijnstillend kan werken. Mensen die chro-
nisch pijn hebben, vergeten de pijn tijdens het zingen vaak 

even. 

9. Genieten met groen 

Voelt u zich moe en somber? Koop dan eens iets groens voor 

uzelf. Een kleurrijke bos bloemen, een mooie plant; groen fleurt 
uw omgeving op. En terwijl u uw boeket schikt of uw plant in 

een mooie pot zet, zult u merken dat uw gedachten hun zwaarte 

verliezen. Gun uzelf daarom de rust van zo’n groen moment. 

10. De drie bedankjes van de dag 
Bedenk voor u gaat slapen drie dingen waarvoor u dankbaar 

bent. Spreek die drie dingen hardop uit of schrijf ze op in een 

mooi boekje. Zo valt u met een positief gevoel in slaap. Boven-

dien zult u merken dat de positieve dingen van de dag u steeds 
meer gaan opvallen. 

 

Deze tips en andere praktische ideeën vindt u terug in de Inspi-

ratiegids voor mantelzorgers door (oud)mantelzorgers. 
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BOEKBESPREKING 'DE  THUISKOMST' DOOR ANNA EN-

QUIST 
 

Voorjaar 1775. Elizabeth Batts wacht in 

haar huis op Mile End de terugkomst af 
van haar man, de beroemde zeevaarder 

en ontdekkingsreiziger James Cook, die 

begonnen is aan de laatste etappe van zijn 

tweede grote wereldreis waarin het zuide-
lijk halfrond in kaart moet worden ge-

bracht. Vijf kinderen heeft Elizabeth al van 

hem gebaard. De twee oudsten, Jamie en 

Nathaniel, hebben hun vader maar weinig gezien. De drie ande-

ren overleden vroeg, haar enige dochter Elly ten gevolge van 
een ongeluk. Wanneer James in de zomer thuiskomt, raakt Eli-

zabeth al spoedig in verwachting van een zesde kind. Alles lijkt 

erop dat haar echtgenoot nu definitief aan wal zal blijven. Maar 

wie moet dan het bevel gaan voeren op de Resolution wanneer 
dat schip, halverwege 1776, zal uitvaren met de bedoeling via 

de noordelijke doorgang terug te keren? 

 

De schrijfster Anna Enquist  
Anna Enquist (Amsterdam, 19 juli 1945) is het pseudoniem van 

de Nederlandse schrijfster en dichteres Christa Widlund-Broer. 

Ze is psychoanalytica en debuteerde in 1991 met de poëziebun-

del Soldatenliederen. Met haar eerste roman 'Het Meesterstuk' 

(1994) vestigde ze meteen haar naam als schrijfster. 
Christa Broer groeide op in Delft en studeerde na het gymna-

sium-A klinische psychologie in Leiden; vervolgens studeerde ze 

piano aan het Koninklijk Conservatorium (Den Haag), met bij-

vak cello. Daarna doceerde ze psychologie in Amsterdam en be-
gon begin jaren 80 aan een gespecialiseerde opleiding psycho-

analyse. In 1987 begon ze haar werk als psychoanalytica en 

stopte ze met haar muzikale carrière. Tegelijkertijd begon ze 

gedichten te schrijven. Het tijdschrift 'Maatstaf' publiceerde in 
1988 haar eerste gedichten. 
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In 1991 kwam haar eerste dichtbundel uit: 'Soldatenliederen'. 

Haar eerste roman 'Het meesterstuk' werd gepubliceerd in 

1994, en is geschreven op het stramien van de opera Don Gio-

vanni van Mozart. Het boek kwam in de boekentoptien en werd 

bekroond met de Debutantenprijs. 
Beide ambities uit haar leven, muziek en de psychoanalyse, zijn 

terug te vinden in haar literaire werk. Zo is een van de twee 

hoofdpersonen in de roman 'Het Geheim' een pianiste. 

 
Ongeveer tien jaar na haar debuut als schrijfster kreeg Enquist 

veel bekendheid door haar bespiegelingen rond voetbal, die ge-

publiceerd werden in 'Hard gras'. 

Broer trouwde met de Zweedse cellist Bengt Widlund, met wie 
ze twee kinderen kreeg. Op 3 augustus 2001 kwam hun toen 

27-jarige dochter Margit op de Dam te Amsterdam om het leven 

bij een verkeersongeluk, toen zij op haar fiets werd overreden 

door een vrachtwagen zonder dodehoekspiegel die afsloeg naar 

rechts. Mede dankzij Broer werd zo'n spiegel bij vrachtwagens 
verplicht gesteld vanaf 2003. Het tragische verlies komt terug 

in haar roman 'Contrapunt' (2008), waarin het hoofdpersonage 

als pianist probeert Bach's Goldbergvariaties te doorgronden, 

om het verlies van haar dochter te verwerken. 
 

In februari 2014 werd zij voor twee jaar de stadsdichter van 

Amsterdam. Zij schreef als zodanig onder meer drie teksten 

voor zitbankjes geplaatst boven de Noord/Zuidlijn, zoals aan de 
Ferdinand Bolstraat. 

Veel romans en bundels van Anna Enquist zijn ook uitgebracht 

als E-boek, grootletterboek of Luisterboek (voorgelezen door 

Enquist zelf), en daarnaast in diverse talen vertaald. 
 

Boeken geschreven door Anna Enquist 

 Contrapunt (2008, roman) 

 De Verdovers (2011, roman) 

 Kwartet (2014, roman) 
 Want de avond (2018, roman) 
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HET BEGINT BIJ DIE BODEM…  
 

Net zoals in de pizza reclame van jaren terug: "Het begint bij 
die bodem…”. We staan er vaak niet bij stil maar onze bodem is 

ontzettend belangrijk. We betreden haar vaak met onze voeten, 

maar we zouden de bodem meer kunnen koesteren. 

  

De bodem waarop wij dagelijks lopen is een levend organisme 
met miljarden diertjes en schimmels: één groot bodemvoedsel-

web. Ongeveer een derde van alle biodiversiteit zit in de bodem. 

Vandaar dat we er als mens zeker meer aandacht aan mogen 

gaan besteden.  
Het organisch stof in de bodem, zeg maar het zwarte humusrijke 

deel in de toplaag, is een heel belangrijke stof. Het bindt water 

en voedt de bodem. Het slaat koolstof op: die stof die het broei-

kaseffect veroorzaakt. Als we wereldwijd 1% meer organisch 
stof in onze bodems zouden gaan opslaan (nu zit dat vaak tus-

sen de 3 à 4 %) dan zou het klimaatprobleem nagenoeg over 

zijn. Zó krachtig is die bodem. Ook bindt organisch stof veel 

water: per 1% organisch stof zo’n 170.000 liter water éxtra per 

hectare. De bodem kan zo makkelijk – als een spons - een grote 
regenbui opvangen, en in een droge periode weer afgeven aan 

de planten en bomen. Vandaar: de bodem biedt de oplossing! 

Wees eens lief voor haar. 

  
Met groene groet,  

Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten 
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TUINGEDACHTEN 
 

Bij de gedachten aan vroeger kun-

nen de huisdieren niet ontbreken. 
Er waren veel katten aanwezig, die 

moesten zorgen dat muizen en an-

der ongedierte bestreden werd, of 

minstens op afstand gehouden. 
Niet dat de katten, allemaal katers 

waren, nee al dat gespuis heette 

bij ons 'katten'. Het waren ook 

geen huisgenoten, zoals je tegenwoordig ziet, mee naar bed, of 
op schoot, of zelfs op tafel, wat sommige mensen heel gewoon 

vinden. Nee, in de stallen, op de zolders, op het erf of in de wei 

kon je ze tegenkomen. Eenmaal per dag verzamelden ze zich, 

in een hoekje van de stal, vlakbij het woonhuis, want dan zorgde 

mijn moeder voor eten, vroeg in de ochtend, als de mannen aan 
het melken waren en de kinderen zich nog een keer omdraaiden 

in bed. Dat was ook het moment dat het aantal katten werd 

geregistreerd. Dat lag ergens tussen de vijf en de tien. Het aan-

tal was afhankelijk van het succes van een nestje jongen, dat 
ergens in het verborgene was geworpen. Het was (voor mijn 

moeder) altijd weer een verrassing als er weer nieuwe katjes 

meekwamen met moederpoes. Het enige moment dat zo'n beest 

'poes' genoemd werd. De katten kregen echt geen uitgekiend 
voedsel uit de winkel. Ik denk dat het het oude brood was, ge-

drenkt in de restanten van de melk, die voor menselijke con-

sumptie waren afgekeurd. 

 
Volgende keer zal ik het andere 'huisdier', de hond, eens onder 

de loep nemen. 

  

Jan van Bohemen.  
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DE 9 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CONTANT GELD 
 

Betaalt u graag met contant geld? U bent niet de enige. Onge-

veer 35 procent van de Nederlanders betaalt net zo vaak met 
contant geld als met een pinpas. Dat heeft het Nibud onder-

zocht. 15 procent van de Nederlanders betaalt meestal contant. 

 

1. Hoe betaal ik veilig met contant geld? 
U kunt gewoon met contant geld betalen. Als u contant betaalt, 

is er een kans dat u de hand aanraakt van de persoon aan wie 

u betaalt. Om dat te vermijden, kunt u het geld het beste op de 

toonbank neerleggen. Als de winkelier het wisselgeld ook op de 

toonbank legt, hoeft u elkaar niet aan te raken. 
 

2. Zijn winkels verplicht om contant geld aan te nemen? 

Geld is een wettig betaalmiddel, maar winkeliers zijn niet ver-

plicht om contant geld aan te nemen. Als een winkelier geen 
contant geld wil aannemen, moet hij dat duidelijk vermelden. 

Sommige winkeliers vermelden bijvoorbeeld dat ze geen biljet-

ten van honderd euro aannemen, omdat ze bang zijn voor valse 

bankbiljetten. 
 

3. Mag ik mijn hulp contant betalen? 

Als u dat wilt, mag dat. Ook hier geldt het advies om elkaar niet 

aan te raken. Leg het geld op tafel neer, zodat uw hulp het zelf 

kan pakken. 
 

4. Kan ik met contant geld betalen in het openbaar vervoer? 

Als u met de NS reist, kunt u bij de NS-automaat op het station 

een los treinkaartje kopen. Er zijn twee soorten automaten. Bij 
de automaten met een blauwe lichtbalk bovenaan met het NS-

logo kunt u uw kaartje betalen met uw pinpas en met muntgeld. 

Bij de automaten met een gele lichtbalk bovenaan met de tekst 

'OV-chipkaarthouders' kunt u alleen pinnen. 
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Als u reist met bus, tram of metro kunt u uw kaartje meestal 

alleen maar met uw pinpas betalen. 

 
5. Kan ik met contant geld betalen bij de gemeente? 

Niet altijd. Bij steeds meer gemeenten kunt u alleen pinnen voor 

een nieuw paspoort of rijbewijs bijvoorbeeld. Volgens Europees 

recht mag dat niet. Burgers moeten altijd de mogelijkheid krij-
gen om te betalen met contant geld. De Vereniging Nederlandse 

Gemeenten raadt gemeenten aan hier rekening mee te houden. 

 

6. Waar kan ik contant geld halen? 
Contant geld kunt u pinnen bij geldauto-

maten. Soms in het pand van de bank, 

soms buiten op straat of in een winkel. 

Overal in Nederland kunt u binnen een 

straal van vijf kilometer geld opnemen. 
Ook kunt u bij sommige winkels extra geld 

pinnen. Als u bijvoorbeeld vijftig euro 

moet afrekenen, mag u honderd euro pin-

nen en krijgt u vijftig euro contant mee. Vraag bij winkels bij u 
in de buurt of ze dit doen. 

 

7. Waar kan ik contant geld storten? 

Als u contant geld ontvangt en dat op uw bankrekening wilt stor-
ten, kunt u terecht bij een bankkantoor of bij de automaten van 

Geldmaat. Het storten van geld is niet gratis. Informeer bij uw 

eigen bank naar de kosten. 

 
8. Hoe kan ik me houden aan een weekbudget zonder contant 

geld? 

Bij de meeste supermarkten kunt u een cadeaukaart kopen. U 

kunt zelf bepalen welke bedrag u op de kaart wilt zetten. Hier-

mee kunt u eenvoudig uw boodschappen betalen, zonder dat u 
met klein geld hoeft af te rekenen. 
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9. Gaat contant geld verdwijnen? 

Voorlopig niet. Veel mensen willen graag contant betalen. Bij-

voorbeeld omdat ze niet gewend zijn aan pinnen. Of omdat ze 
elke week willen rondkomen van een vast bedrag. Of omdat ie-

mand anders boodschappen voor hen doet. De Nederlandsche 

Bank en andere banken, de Consumentenbond, winkeliers en 

ouderenorganisaties werken samen om ervoor te zorgen dat 
contant betalen mogelijk blijft. Ze maken bijvoorbeeld afspra-

ken over het aannemen van contant geld in winkels en over de 

bereikbaarheid van geldautomaten. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

OOIT 
 

En dan? 

Wat gebeurt er na je dood? 

Ga je naar de hemel? 
Ga je naar de hel? 

Al die moeilijke vragen. 

Bijvoorbeeld: 

als je tijdens je leven 
al je haar verloren hebt 

wachten dan die haren op je 

in de hemel? 

 
Herman van Veen 

Uit: Een souvenir (1991) 
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FRAUDE VIA WHATSAPP 
 

Criminelen maken steeds vaker gebruik van allerlei vormen van 
digitale oplichting. 

Een van deze vormen is WhatsAppfraude, waarbij slachtoffers 

vaak voor duizenden euro’s worden opgelicht. 

 

Wat is Whatsappfraude en hoe kun je jezelf hiertegen bescher-
men? 

De oplichters doen zich via WhatsApp voor als vrienden of fami-

lie. Vaak is dat een van de kinderen, die zegt een nieuw tele-

foonnummer te hebben. De oplichter weet vaak al een heleboel 
van het slachtoffer en weet op deze manier het vertrouwen van 

het slachtoffer te winnen.  

Om het slachtoffer helemaal op het verkeerde been te zetten 

gebruiken oplichters vaak profielfoto's van uw vrienden of fami-
lie. Ook verloopt de communicatie vaak op een manier zoals uw 

kind ook met u communiceert. Zoals Hoi paps, Ha pa, Hey mam 

etc. 

Uiteindelijk vragen ze u om geld te lenen en zo snel mogelijk 

geld over te boeken. 
Ga nooit op een betaalverzoek in, ook al vertrouw je deze 'be-

kende' door en door. Criminelen lezen zich soms zelfs in via so-

cial media om personen goed te imiteren: van actuele gebeur-

tenissen tot gekopieerd taalgebruik en soms zelfs middels stem-
fragmenten. 

 

Hoe voorkomt u, dat u slachtoffer wordt van dergelijke oplich-

ting? 
1. Als u een mededeling krijgt van een bekende van een ge-

wijzigd telefoonnummer verifieer dan altijd of dit klopt. Bel 

op het oude nummer of bel (indien mogelijk) zijn of haar 

partner om te checken of dit klopt.  
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2. Verifieer, voordat u geld overmaakt altijd of dit gaat om de 

juiste persoon. Bel deze zelf op via het bij u bekende num-

mer en nooit via het genoemde nieuwe nummer. Stel hierbij 
een vraag die alleen deze bekende kan weten. Let op: vaak 

zetten personen op bijvoorbeeld Facebook hun geboorte-

plaats, school enz. Bedenk derhalve als vraag iets anders. 

3. Bespreek op voorhand WhatsApp-fraude met je familie. 
Spreek af alleen geld over te maken na contact door bellen. 

 

Wat kun je nog meer doen? 

Beveilig je WhatsApp met een extra verificatie, zodat hackers 
niet in je account kunnen komen. Dit gaat als volgt: 

1. Open ja WhatsApp 

2. Klik op instellingen 

3. Ga naar account 

4. Ga naar verificatie in 2 stappen 
5. Volg de instructies op die je dan op je scherm ziet verschij-

nen. 

 

Wat te doen als je toch slachtoffer bent geworden? 
Doe altijd aangifte bij de politie! 

1. Maak schermafdrukken van de WhatsApp-gesprekken als 

bewijs. 

2. Neem contact op met je bank. Ook als er geen geld is over-
gemaakt is het toch zaak om hiervan melding te maken bij 

politie en je bank. 

 

Check voor meer informatie de website van uw bank of de site 
van de consumentenbond of slachtofferhulp. 

 

Vriendelijke groet, 

Bernard Beijens 
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VERWIJDERDE MAIL TERUGHALEN 
 

Oeps, per ongeluk de verkeerde 

mail verwijderd? Haal deze met 
een paar stappen terug in Out-

look of Gmail. 

 
Verwijderde mails terughalen 
Het is u vast weleens overko-

men: u verwijdert een mail die eigenlijk bewaard moet blijven. 

Gelukkig is dit over het algemeen gemakkelijk recht te zetten. 

De mail is namelijk meestal nog niet definitief verwijderd. Hij 

belandt in de map 'Prullenbak'. Hier blijven verwijderde mails 
nog een bepaalde periode staan voordat ze écht verdwijnen. 

 
Mail terughalen in Outlook.com 

Per ongeluk een mail verwijderd in Outlook.com? Er zijn meer-
dere manieren om 'm terug te halen. Het snelst is de toetsen-

combinatie Ctrl+Z. Die werkt als volgt als u in de mailomgeving 

zit: 

Druk op uw toetsenbord de Ctrl-toets in en houdt vast. Druk op 

de Z-toets en laat los. 
De laatst verwijderde mail wordt teruggezet. Wilt u in één keer 

meerdere mails terughalen? Volg daarvoor deze stappen in Out-

look.com: 

Open de map 'Verwijderde items'. 
Klik op het bolletje voor iedere mail die moet worden terugge-

zet. 

Klik op Herstellen. 

De verwijderde mails staan weer in het Postvak In. 
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Mail terughalen in Outlook 

Ook in het mailprogramma (de app) Outlook is het mogelijk ver-

wijderde mails terug te zetten. Haal één mail terug met de toet-
sencombinatie Ctrl+Z: 

Druk op uw toetsenbord de Ctrl-toets in en houdt vast. Druk 

vervolgens op de Z-toets en laat los. 

De verwijderde mail wordt teruggezet. Meerdere mails tegelijk 
terughalen kan ook: 

Open de map 'Verwijderde items'. 

Houdt de Ctrl-toets ingedrukt en klik tegelijkertijd meerdere 

mails aan met de muis. Deze mails worden lichtblauw gemar-
keerd. 

Klik met de rechtermuisknop op één van de mails. 

Klik op Verplaatsen > Postvak IN. 

De verwijderde mails staan nu weer in het Postvak In. 

 
Mail terugzetten in Gmail 

In Gmail is er een snelle manier om verwijderde mails terug te 

halen: 

Klik op de knop Ongedaan maken die in beeld verschijnt nadat 
u een mail hebt verwijderd. 

De mail staat weer in de Inbox. Oudere mails terugzetten of 

meerdere mails tegelijk terughalen kan ook. Doe dit als volgt: 

Open de map 'Prullenbak'. 

Klik op het vierkantje voor de mail om deze aan te vinken. 
Klik op de vierkantjes voor meerdere mails, als u in één keer 

meer verwijderde mails terug wilt zetten. 

Klik op het icoon van het mapje met een pijl erop . 

Klik op Inbox. Eventueel kunt u de mail ook naar een andere 
map verplaatsen. 

 

Bron: SeniorWeb 
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

4 het leven    Crista Schuurmans 64 33 91 

Activiteitencie  Lucie van de Pas 60 79 21 
Bewegen Moet!! Jeanne van Bergen 64 24 63 

Biljarten Jan van Zon 64 14 00 

Bridge 

Consulent Thuis- 
administratie 

Nico Hes 

 
Vacature 

06 54343249 

 
---- 

Computeren Edward/Ria de Vries 64 37 94 

Fietsen Mien van Asten   64 18 04 

Films Chrit van Enckevort 64 21 79 
Fotografie Edward de Vries 64 37 94 

Glas in lood Kees van Haaren 06 12325783  

Gymnastiek vacature  

Haak- / breigroep  
en naaiklusjes 

 
Bep van Bohemen 

 
64 14 15 

Hobby-handwerk Mien van de Sande   64 12 72 

Kaarten Sjaantje Traa 

en  Annie Pollaerts      

64 23 89 

64 17 73 

Kienen Anny van de Ven 64 26 06 
Klusjesdienst  Arianne van Oerle   64 11 09 

Lezingen Annemarie van Hoof 64 37 93 

Line-dance Marinus van Iersel 64 27 72 

Luisteren naar 
Klassieke Muziek 

 
Kees van Rijt 

 
60 75 32 

Reizen Lucie van de Pas 60 79 21 

Wandelen Jan Tielemans 06 27086113 
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VERENIGING 55+ HELVOIRT  
 

Vereniging 55+ Helvoirt is als OuderenVereniging Helvoirt opgericht in 
december 1994, maar kent haar oorsprong als 'RK Bond Ouden van 

Dagen' in augustus 1957.  
 

Aanmelden als lid 

U kunt zich aanmelden als lid van Vereniging 55+ Helvoirt bij de penning-
meester. De contributie bedraagt  € 25,- per jaar. U ontvangt dan maandelijks 

''t hofblad'. Via dit blad en de website (www.55plushelvoirt.nl en www.hel-

voirthuis.nl) wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van alle zaken 
die binnen onze vereniging van belang zijn. 

 
Voorzitter: 

vacature 

Secretaris: 
Louise Schulte-van Amelsvoort, Tilburgstraat 19, 5268 AP Helvoirt  64 5242 

Penningmeester: 
Adrie van Hattum, Tilburgstraat 14, 5268 AP, Helvoirt,  06 17704901 

 

Bestuursleden: 
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt,  60 7921 

Andries Weitenberg, Broekwal 17, 5268 HA, Helvoirt,  64 2548 

 
Leden van de activiteitencommissie: 

Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt,  60 7921 

Mien Verbeek, Nieuwkuikseweg 17a, 5268 LH Helvoirt,  64 1660 
Crista Schuurmans, De Gijzel 30, 5268 CN Helvoirt,  64 3391 

Gerrie van de Ven, Schilderstraatje 36, 5268 EN Helvoirt  06 19038860 

 
IBAN Bankrekeningnummer NL44RABO0121194167 

 
Kopij inleveren vóór de 24ste  v.d. maand via: 

info@55plushelvoirt.nl of bij: 

Edward de Vries, Broekwal 55,  64 3794 
e-mailadres: eidevries@home.nl  

 
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Ria de Vries-Algra 

 

 

 
 

 

 

 



Kloosterstraat 30 
5268 AC Helvoirt 
Telefoon: 0411- 202010 jaargang 18                          augustus 2012

Vereniging 55+ Helvoirt
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