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VOORWOORD 
Geen anderhalve meter, toch gek 

 

Anderhalf jaar geleden moesten we wennen om 

afstand van elkaar te houden. Nu moeten we weer 
gaan wennen om weer in de buurt van een ander 

te komen. Gek is dat…  

Ons hele leven hebben we nooit angst gehad om 

in de buurt van anderen te komen, ja heel soms dan, als er 
iemand in een ziekenhuis met zeer besmettelijke ziekte was op-

genomen, dan stond er op de deur van de kamer een waarschu-

wing: LET OP: BESMETTELIJKE ZIEKTE.  

Dan keek je wel twee keer uit. Maar na anderhalf jaar raak je er 

toch aan gewend en op sommige momenten vind je het ook wel 
aangenaam. Vreemden hoeven niet zo dicht bij je te komen. 

Anders was het met intimi, familie en vrienden; daar was het 

lastig om niet even een hand, een schouderklopje, knuffel, kus 

of omhelzing te kunnen geven. Dat hebben we gemist. Het zal 
wennen zijn om het weer op te pakken. Maar laten we het toch 

maar weer snel proberen. 

 

Iets heel anders: jaarlijks verdeelt de Rabobank miljoenen on-
der verenigingen. Verenigingen kunnen zich daarvoor opgeven. 

Ook onze vereniging 55+ doet hieraan mee. Iedereen die lid is 

van de Rabobank mag stemmen op een van deze verenigingen. 

Hoe meer stemmen, hoe meer je als vereniging ontvangt. Je 

kunt stemmen door in te loggen met de Rabo-app op je compu-
ter of telefoon. Zoek dan naar 'Helvoirt' en de categorie 'Senio-

ren'. Daar kun je stemmen op onze vereniging. Vraag ook je 

gezinsleden of kennissen om dit te doen, dan kunnen we ge-

woon nog meer organiseren voor onze leden. De actie loopt van 
4 tot 25 oktober. Dus: open de app en stem!  

 

Huub Poels 
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 
OKTOBER - NOVEMBER 2021 

 

HelvoirThuis 

Kloosterstraat 30  

5268 AC Helvoirt  
 0411-202010 

 

 

 

Donderdag 19 oktober 
Gezamenlijke lunch bij 'De Guldenberg'   

van 13.00u.-14.30u. 

Kaarten 19.00u.-22.00u.  

 
Woensdag 20 oktober 

Computerinloop  van 09.30-11.30u. 

 

 
Donderdag 28 oktober 

Wandelen om 10.00u. 

 

 

 
Dinsdag 02 november  

Klassiek met Kees om 14.00u. 

Kaarten/rummikub 19.00u.-22.00u. 
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         WEET JE DAT 

 
 
 

 We naast info over de coronapas in dit hofblad ook op de 

website onder het kopje 'corona' nog andere informatie 

hebben ondergebracht? 
 Deze informatie je moet helpen om de nu zo belangrijke 

coronapas te bemachtigen? 

 Als je desondanks nog vragen hebt, je kunt mailen naar 
info@55plushelvoirt.nl of bellen naar  0411 643794? 

 Het bestuur hoopt dat heel veel leden, die aangesloten 
zijn bij de Rabo nu zullen stemmen op Vereniging 55+ 

Helvoirt? 

 De 'opbrengst' bestemd is voor het aanschaffen van 

(nieuwe) materialen ten behoeve van de activiteiten? 
 Het toch haalbaar moet zijn om met onze bijna 600 leden 

veel meer dan de vorig jaar gekregen 76 stemmen te 

bemachtigen? 

 De computerinloop de laatste keer slechts 2 belangstel-
lenden kreeg?  

 Dit aantal ook gold voor het aanbod aan computercur-

sussen? 

 Eind dit jaar een besluit zal worden genomen over com-

puterhulp in de vereniging?  
 Noten op de Noem doorgaat op 17 oktober? 

 Het programma op dit moment nog niet bekend is? 

 

 
 

 

 

 

mailto:info@55plushelvoirt.nl
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WIJZIGING VAN DE TIJDEN VOOR DE KAARTAVONDEN 

M.I.V. OKTOBER 2021 OP DE EERSTE EN DERDE DINSDAG 

VAN DE MAAND 
 

Op dinsdag 7 september jl. waren er zo'n 4 tafeltjes bezet voor 

het kaarten en rummikuppen. Rummikuppen was voor de eerste 

keer en er kunnen nog wel wat deelnemers bij. We zaten toen 
voor eenmaal in de 'move', de gymruimte in de school. Vanaf 

nu zal de kaartavond steeds weer in de Huiskamer zijn. 

Tijdens deze avonden zullen er ook enkele biljarters hun hobby 

uitoefenen. 
 

Met de aanwezige deelnemers hebben we die avond besproken 

of alles naar wens is. Wat naar voren kwam tijdens het gesprek 

is het volgende: liever zou men wat eerder beginnen en eerder 
op de avond stoppen. 

Dus met algemene instemming is nu besloten dat de kaart/rum-

mikubavonden beginnen om 19.00 uur en dat men om 22.00 

uur stopt. 

Dan kan iedereen om 22.30 uur thuis zijn. (23.00 uur vond men 
aan de late kant). 

 

Ik heb dit voorstel besproken met Jan van den Boer en Sjaantje 

Traa. Zij zijn akkoord. Regel is wel, dat men zich pas om 19.00 
uur mag melden in de Huiskamer, dus niet voor die tijd. De 

avond eindigt dan om 22.00 uur. 

Steeds op de eerste en derde dinsdag van de maand van 19.00 

uur tot 22.00 uur. 
Met uitzondering van maart. Dan is het de eerste dinsdag car-

naval. Dus dan de tweede en de vierde dinsdag.  

 

Ik hoop dat alles duidelijk is. 
Veel plezier met het kaarten en rummikuppen. 

 

Activiteitencommissie 

Lucie van de Pas  
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CORONAPAS  
 

Sinds 25 september moet je de coronapas op veel plaatsen laten 
zien. Bijvoorbeeld als je uit eten wilt, of 

een kopje koffie drinken in een lunch-

room. Ook voor een bezoek aan het the-

ater of de bioscoop moet je een geldige 
QR-code kunnen laten zien. 

 

Die QR-code kun jeinladen in de speciale CoronaCheckApp op 

een smartphone, of aan de hand van je DigiD op internet down-

loaden en zelf printen. 
 

Voor mensen die dat niet lukt, of die geen DigiD hebben, is er 

de mogelijkheid om de QR-code op papier thuis te ontvangen. 

Daarvoor kun je een speciaal telefoonnummer van de overheid 
bellen. Helaas waren de wachttijden hier erg lang, waardoor nog 

lang niet iedereen die dat wil, een papieren QR-code in huis 

heeft. 

 
Het is inmiddels mogelijk om, zonder lange wachttijden, de co-

ronapas aan te vragen door via de telefoon een aantal gegevens 

in te toetsen. Ook dan wordt het document met de QR-code naar 
je huisadres gestuurd. Je kunt hiervoor bellen met  0800-1421 

of met  0800-1351. Zorg wel dat je je Burgerservicenummer 

(BSN) en je postcode bij de hand hebt. 
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HELAAS NOG GÉÉN HERSTART VAN HET KIENEN 
 

Na een lange lockdown waarin een hele-
boel activiteiten niet door konden gaan, 

wilden we u meedelen dat vanaf woensdag 

20 oktober ook het kienen weer van start 

zou gaan. 

Op 25 september is de verplichte 1,5 me-
ter afstand opgeheven en daardoor is het weer mogelijk om te 

kienen. 

Het kienen zou plaatsvinden in de Huiskamer van het Hel-

voirThuis. 
 

Maar helaas moet Anny van de Ven eind oktober een oogopera-

tie ondergaan. 

Zij heeft geen vervanger en daarom zal het opstarten van het 
kienen NIET doorgaan. 

Mocht u, wanneer u dit leest denken, ik wil haar (tijdelijk) ver-

vangen dan bent u van harte welkom om u te melden bij haar. 

Zij zal u wegwijs maken en eventueel begeleiden. 

 
Een aantal van onze leden zou heel graag weer willen beginnen, 

maar dan moet er wel iemand zijn die het organiseert. 

En op dit moment is die er niet. 

Dus wilt u het van haar overnemen, meldt u zich dan. U doet er 
een aantal leden van onze vereniging een groot plezier mee.  

 

Namens de Activiteitencommissie en Anny van de Ven, 

Lucie van de Pas 
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LUNCHEN BIJ DE GULDENBERG OP DINSDAG 19 

OKTOBER 
 

Na 'n reeks lunches die op alle gebied,geslaagd zijn, gaan we op 

19 oktober naar de Guldenberg.  

 
De opzet is deze keer iets anders. De aanvang is namelijk 13.00 

uur.  

We maken dan gebruik van 'n lunchbuffet van 13.00 tot 14.30 

uur. 
 

De arrangementsprijs is € 17,50 p.p.  

Hierbij is inbegrepen koffie / thee en de dranken in het lunch-

buffet.  

 
Je kunt je hiervoor opgeven tot 12 oktober bij Gerrie v.d. Ven 
 06-19038860 of Mien Verbeek  641660 of via onderstaand 

strookje met een duidelijke vermelding en telefoonnummer of 

je vervoer wenst.  
 

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

het HelvoirThuis. 

  
P.S. Let op aanvangstijd is niet 12.00 uur maar I3.00 uur.  

 

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

 
Ja ik kom gezellig lunchen op dinsdag 19 oktober bij 'De Gul-

denberg'. 

 

Naam:_____________________________________________ 
 

 
: _______________________________________________ 

 

 

Ik wil graag opgehaald worden   
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VRIJWILLIGERS HELVOIRTHUIS GEZOCHT 
 

Voor verschillende momenten zoeken we vrijwilligers als 

gastheer, gastvrouw en beheerder. 

 

 Woensdagmiddag gastvrouw / gastheer 13:00-17:00u:  
o.a. koffie schenken voor V55+ kienen 

 Woensdagavond beheer 17:00-19:00u:  

de bar en kassa zijn gesloten, we zoeken mensen (mag 

ook in tweetallen) die in deze tijd op ons Huis willen 
passen. Er ligt iedere dag een verse krant en er is verse 

koffie. 

 Woensdagavond (eens in de twee weken) gastvrouw / 

gastheer 19:00-24:00u: je staat achter de bar en zorgt 
voor koffie / borrel / hapje voor o.a. biljarters, muziek- 

gezelschappen, sporters 

 Donderdagochtend (eens in de twee weken) 

gastvrouw / gastheer 09:00-13:00u: o.a. koffie schenken 

voor V55+ breien, V55+ vierkernenwandelen (eens per 
maand) en gym Keep Fit 

 Vrijdagmiddag gastvrouw / gastheer 13:00-17:00u: 

o.a. koffie schenken voor V55+ Bridge 

 
Wil je graag een bijdrage leveren? Wij staan te springen om je 

hulp. Dankzij onze vele vrijwilligers kan het HelvoirThuis 

bestaan. Neem contact op met Sietske van Iersel – Vrijwilligers 

Coördinator HelvoirThuis.  
Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we of het 

vrijwilligerswerk iets voor je kan zijn.  

Je kunt spontaan binnenlopen. Sietske is er meestal op 

maandagochtend, woensdagochtend en donderdag de gehele 
dag.  

Liever bellen of mailen? Dat kan ook: mail of bel naar 
sietske@helvoirthuis.nl  06-25130421. 

 

mailto:sietske@helvoirthuis.nl
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'DE KAREL' 
 

In 't hofblad van juli hebben jullie al kunnen lezen over de 'de 

Karel'. Nu zijn we bezig om deze reis echt te organiseren en wel 

in het voorjaar 2022 (maart-april). 
Alvorens we dit gaan organiseren willen we graag weten hoeveel 

personen hiervoor interesse hebben. 

We hebben nl. een bezetting nodig van ongeveer 100 reizigers, 

dit om zo de kosten enigszins  acceptabel te houden. 
Bij een deelname van 100 personen wordt dit ongeveer  € 40,- 

p.p. Het is de bedoeling dat we een gehele dag de trein tot onze 

beschikking hebben zodat we meerdere plaatsen aan kunnen 

doen. Op enkele plaatsen willen we graag stoppen zodat jullie 
op eigen gelegenheid iets kunnen ondernemen (b.v. museum-

bezoek, terrasje pikken).  

 

Wij willen graag weten wie er allemaal mee wil met deze trein-

reis en welke dag jullie voorkeur heeft. Vul daarvoor onder-
staand strookje in en geef dit af bij een van de volgende adres-

sen: Schilderstraatje 36,  29  of 25 of in de brievenbus van ver-

eniging 55+ in het HelvoirThuis. 

 
Ook kun je mailen naar: gerrievugts2018@outlook.com 
Of bellen naar: Gerrie van de Ven  06 19038860 

    Emmy Witlox  06 49751850   

    Bernard Beijens  06 22924793 

 
Naam : ____________________________________________ 

 

 

Adres: ____________________________________________ 
 

 

Tel.nr:_______________ Voorkeur dag:__________________ 

 

Geen voorkeur:  

mailto:gerrievugts2018@outlook.com
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GOLFCLINIC EN JEU DE BOULES 
 

De leden van onze activiteitencommissie hebben de afgelopen 
maanden geprobeerd een paar leuke activiteiten te organiseren. 

Een golfclinic op 25 september en een oefenpartijtje bij de jeu 

de boulesclub ook in september. 

Daarvoor konden alle leden van onze vereniging zich opgeven. 

Maar helaas……voor elke activiteit had zich slechts één persoon 
aangemeld. 

Dat vonden wij erg jammer en teleurstellend. 

Wij hadden verwacht dat er meer belangstelling voor zou zijn. 

Daarom hebben wij tot onze spijt deze activiteiten afgemeld. 
 

Mochten er in de toekomst leden zijn die alsnog deze activiteiten 

zouden willen doen, dan horen wij dat graag. 

 
We proberen steeds activiteiten te bedenken, waarbij onze le-

den elkaar kunnen ontmoeten en staan open voor ideeën. 

LAAT HET ONS HOREN! 

 

Activiteitencommissie 
Lucie van de Pas 

 

 

 
 

 

 

 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 

Tijdschrift voor horecapersoneel  dienblad  

Mestvogel     gier 

Onderkomen in de maak   gebouw 
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CORONA TOEGANGS BEWIJS IN HET HELVOIRTHUIS 
 

Over het algemeen (er kunnen losse activiteiten / evenementen 

zijn waar andere regels gelden) geldt in het HelvoirThuis vanaf 
zaterdag 25 september het volgende: 

 

• Overdag is het HelvoirThuis vooral een dorpshuis waar sociaal 

contact plaatsvindt en laagdrempelige activiteiten georgani-
seerd worden. Daarom is het CTB overdag niet verplicht. Als je 

vereniging / activiteit / organisatie een ander beleid voert met 

betrekking tot deelname aan de activiteit ligt de verantwoorde-

lijkheid bij deze vereniging / activiteit / organisatie.  

 
• In de avond zijn wij naast een centrum waar muziek gemaakt 

wordt en gesport wordt ook een horecagelegenheid.  

In het horecagedeelte ’t Klooster en de Huiskamer is daarom 

een CTB wel verplicht.  
Ook wanneer er een activiteit is in deze twee ruimtes (bijvoor-

beeld kaarten, bridge, biljart).  

Wanneer iemand van de leden geen geldig CTB heeft kan deze 

wel aan de verenigingsactiviteit mee doen, maar geen consump-
ties nuttigen. Deze persoon mag zich voor, tijdens en na de ac-

tiviteit ook niet in ’t Klooster / de Huiskamer begeven.  

Maar ook hier geldt weer: als je vereniging / activiteit / organi-

satie een ander beleid voert met betrekking tot deelname aan 

de activiteit ligt de verantwoordelijkheid bij deze vereniging / 
activiteit / organisatie.  

 

Hoe gaat de controle?  

• Bij binnenkomst in de Huiskamer / ’t Klooster houd je het gel-
dige CTB alvast klaar. Een geldig CTB is een digitale of papieren 

QR-code (dus niet het gele boekje of je papieren vaccinatiebe-

wijs).  
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Hoe je aan zo’n QR code komt kun je vinden op https://corona-

check.nl. Kortgezegd krijg je deze als je volledig gevaccineerd 

bent, als je een herstelbewijs bewijs hebt of als je een negatieve 
testuitslag hebt (maximaal 24 uur oud en gedaan door Testen-

voortoegang www.testenvoortoegang.nl).  

Misschien heeft een van de leden / gasten hulp nodig bij het 

aanmaken / aanvragen van een digitale of papieren QR-code, 
en kun je als organisatie deze persoon helpen.  

• Je hebt een geldig ID bij de hand  

• Een medewerker / bestuurslid of vrijwilliger controleert het 

CTB samen met het identiteitsbewijs  
• Bij een groen scherm verkrijg je toegang. Bij een rood scherm 

mag je niet naar binnen  

 

De eerste weken wordt er dagelijks gecontroleerd. Daarna gaan 

we het steekproefsgewijs doen. 
 

 

 

VOORAANKONDIGING 
 
Als corona niet weer roet in het eten gooit, wordt de Algemene 

Leden Bijeenkomst gehouden op dinsdag 9 november a.s. om 

19.30 uur.  

 

Nadere informatie daarover volgt in 't hofblad van november 
2021 en -vanaf medio oktober- op onze website.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://coronacheck.nl/
https://coronacheck.nl/
http://www.testenvoortoegang.nl/
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GOED NIEUWS 
 
Een Argentijnse professionele golfer won een groot toernooi. 

Enige tijd nadat hij het prijzengeld en de felicitaties in ontvangst 

had genomen, verliet hij het clubgebouw. Toen hij naar zijn auto 

liep kwam er een vrouw naar hem toe met een hartverscheurend 

verhaal. Haar baby was ernstig ziek en zou komen te overlijden. 
En ze wist niet hoe ze de dokters rekeningen kon betalen. De 

golfer streek over zijn hart en schreef een cheque uit voor de 

vrouw. 'Veel sterkte met de baby'. 

 
De daaropvolgende week ontmoette de golfer een official van de 

nationale golfvereniging. De official zei: "Klopt het dat je een 

jonge vrouw geld hebt gegeven vorige week?" De golfer knikte 

bevestigend. "Welnu," zei de official "ik heb nieuws voor je. Ze 
heeft geen zieke baby. Ze heeft je bedrogen." 

 

"Je bedoelt dat er geen baby is die dood aan het gaan is?" 

"Klop"' zei de official. 

 
"Bedankt" zei de golfer. "Dat is het beste nieuws wat ik deze 

week gehoord heb." 
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LEZING VAN CEES SLEGERS:  

HELVOIRT IN HET NIEUWE BRABANT 
 

Op woensdag 24 november geeft Cees Slegers een 

lezing in het HelvoirThuis. Cees Slegers is vooral 
bekend van zijn boeken en talrijke verhalen over 

de cultuurhistorie van Brabant. De lezing wordt ge-

organiseerd door Vereniging 55+. Door Corona zijn 

er geruime tijd geen lezingen gehouden.   
 

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 veranderende 

Brabant. Onze provincie was lange tijd een achtergebleven ge-
bied met veel woeste grond en veel armoede. Maar zo’n honderd 

jaar geleden begon dat te veranderen. Tussen de twee wereld-

oorlogen begon de bloei van het rijke Roomsche leven.  

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! 
 

De lezing in het HelvoirThuis begint om 19.30 uur en duurt, in-

clusief een korte pauze, ongeveer anderhalf uur. Inloop vanaf 

19.00 uur. De dan geldende corona-richtlijnen zullen bij de le-

zing in acht worden genomen.  
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Voor deze lezing is de entree 4 euro voor leden van Vereniging 

55+, voor niet-leden 6 euro, contant te voldoen op 24 november 

in het HelvoirThuis. De koffie / thee is inclusief. Belangstellen-

den uit Helvoirt die geen vervoer hebben, kunnen dit laten we-
ten via e-mailadres: annemarievh1@hotmail.com. U wordt dan 

opgehaald en thuisgebracht.  

 

Wij hopen u te ontmoeten bij deze lezing.    
 

De werkgroep Lezingen Vereniging 55+  

Annemarie van Hoof, Edward de Vries, Andries Weitenberg, Pe-

ter Corvers 
 

 

 

 

VOORAANKONDIGING KERSTVIERING 16 DECEMBER 
 

Op donderdag 16 december hebben wij de 

kerstviering gepland voor al onze leden. 

En met de wetenschap dat sinds 25 sep-

tember de 1,5 meter regel is ingetrokken 
zullen we dat weer als vanouds kunnen vie-

ren. 

De bedoeling is om er een gezellige dag van te maken. Met in 

de ochtend koffie met iets lekkers en muziek, daarna een lunch 
en in de middag een vrolijk programma. 

 

Noteert u alvast deze datum!! 

In het volgende hofblad leest u hoe en waar u zich kunt opge-
ven. 

Dus hou 't hofblad in de gaten. 

 

Activiteitencommissie 
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Op woensdag 13 oktober vindt 

het Geheugencafé plaats bij Huize Elisabeth, St. Elisabethstraat 
2 in Vught. 

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

 

ZORGVILLA OME JAN 
door Menny Landman en Didier Thomeer 

 

In het buitengebied tussen Den Bosch en Vught staat een unieke 

zorgvilla speciaal voor mensen met dementie waar de zorg vol-
ledig is afgestemd op persoonlijke wensen en behoeften van de 

bewoner.  

In een levendige presentatie nemen Menny Landman en Didier 

Thomeer je vlak voor de officiële opening mee in de ontstaans-

geschiedenis en de unieke kenmerken van Zorgvilla Ome Jan. 
Menny heeft in 1999 Standby Thuiszorg opgericht en heeft in de 

thuiszorg gezien dat liefde en eigen regie de pijlers zijn voor 

goede dementiezorg. Die heeft ze als uitgangspunt gebruikt 

voor de opzet van Ome Jan. Didier heeft een horeca achtergrond 
en zal als locatiemanager de bewoners een warm en liefdevol 

thuis geven. 

Zorgvilla Ome Jan is het eerste van een aantal zorghuizen dat 

de komende jaren onder de vlag van Wonen bij de Familie bin-
nen Brabant wordt gerealiseerd. Het uitgangspunt van Zorgvilla 

Ome Jan is om een unieke plek te creëren waar mensen met 

dementie de regie kunnen behouden en op een veilige manier 

zowel binnen Ome Jan als op Fort Isabella hun eigen leven kun-
nen leiden.  

Menny en Didier bespreken de uitgangspunten van deze ver-

nieuwende en persoonlijke vorm van dementiezorg en de wijze 

waarop de zorg en het welzijnsprogramma zijn opgezet om 

mensen met dementie zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn. 
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De toegang is gratis. Omdat we voor iedereen een zitplaats wil-

len regelen, verzoeken we je aan te melden per email via  ge-
heugencafevught@gmail.com   

 

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegen-

woordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.  
 

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementie-

netwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met 

vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek 
Vught, Ouderen Samen, Vereniging 55+ Helvoirt en ABZ.  

Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de 

Gemeente Vught. 

 

 
Seniorenbus 

Mensen die vervoerd willen worden melden dat uiterlijk op 6 
oktober 2021 bij de Seniorenbus  073-7113191 of per e-mail 

seniorenbusvught@gmail.com  
Voor de Seniorenbus zijn de volgende corona maatregelen van 

toepassing: een mondkapje is verplicht, geen klachten, zelfstan-

dig kunnen in- en uitstappen en de gebruikelijke hygiënemaat-

regelen. 
Abonnees betalen het gebruikelijke tarief (één bonnetje per rit) 

en niet-abonnees kunnen mee voor €1,25 per rit (= enkele reis). 

Contant betalen in de bus en het liefst met pin. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:geheugencafevught@gmail.com
mailto:geheugencafevught@gmail.com
mailto:seniorenbusvught@gmail.com
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN  

'S-HERTOGENBOSCH 
 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en 
overige automobilisten die voor verlenging van 

hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen 

hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 1 

oktober, 5 november, 3 december en vervol-
gens eens per maand bij Regus, Pettelaarpark 

84, 's-Hertogenbosch.  

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

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

 

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

 C/D/E en Taxipas           € 60,- 
 

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

spraak te maken. 

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

verklaring gekocht te worden. Deze is verkrijgbaar bij de ge-

meente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring 

naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de 
papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van het 

CBR (per post of via de mail).  

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere 

maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van te-
voren een afspraak te maken voor de keuring.  

 

 

 
 

 

https://www.goedkopekeuringen.nl/
https://www.goedkopekeuringen.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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BOEKBESPREKING 'DE VROUWENSLAGE-

RIJ' DOOR ILJA GORT 

 
Als de enige slager in een Frans dorp plotse-

ling sterft, nemen zijn dochter en haar niets-

nuttige man de zaak over. Dit is het begin van 

een reeks dramatische gebeurtenissen, lugu-
bere incidenten en romantische misverstan-

den die het leven in het dorpje voorgoed ver-

anderen. 

 
Op Roald Dahl-achtige wijze beschrijft Ilja Gort wat er gebeurt 

als vier vrouwen het recht in eigen hand nemen. Deze met vaart 

geschreven roman ontroert en weet ook de lachspieren te prik-

kelen. 
 

De schrijver Ilja Gort 

Ilja Gort (Amersfoort, 5 januari '51) is een Nederlandse schrij-

ver, wijnboer en presentator die afwisselend in Nederland en 

in Frankrijk woont. Gort was tot 2000 succesvol in het compo-
neren van reclametunes en daarna legde hij zich toe op het 

schrijven van boeken en het maken van wijn. 

Hij schreef onder andere 'Leven als Gort in Frankrijk', 'De 

Wijnsurvivalgids', een zestal boeken in de reeks 'Slurp!' en de 
romans 'De Vrouwenslagerij' en 'De Geluksvogel'.  

Bij omroep Max heeft hij een eigen televisieprogramma. 

 

 
 De Vrouwenslagerij (2012) 

 Château Fatale (2015) 

 De vulkaan (2017) 

 De druivenfluisteraar (2019) 
 Godendrank (2020) 

 Bed en Breakfast (2021) 

 

 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijnboer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reclame
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijn
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ONDER DE APPELBOOM 
 

Ik kwam thuis, het was 

een uur of acht en zeldzaam 
zacht voor de tijd van het jaar, 

de tuinbank stond klaar 

onder de appelboom 

 

ik ging zitten en ik zat 
te kijken hoe de buurman 

in zijn tuin nog aan het spitten 

was, de nacht kwam uit de aarde 

een blauwer wordend licht hing 
in de appelboom 

 

toen werd het langzaam weer te mooi 

om waar te zijn, de dingen 
van de dag verdwenen voor de geur 

van hooi, er lag weer speelgoed 

in het gras en verweg in het huis 

lachten de kinderen in het bad 

tot waar ik zat, tot 
onder de appelboom 

 

en later hoorde ik de vleugels 

van ganzen in de hemel 
hoorde ik hoe stil en leeg 

het aan het worden was 

gelukkig kwam er iemand naast mij 

zitten, om precies te zijn jij 
was het die naast mij kwam 

onder de appelboom, zeldzaam 

zacht en dichtbij 

voor onze leeftijd 
 

Rutger Kopland 
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TUINGEDACHTEN 
 

Komende uit de agrarische wereld in een andere streek van Ne-

derland, zijn er zaken die opvallen als je je in Noord Brabant 

vestigt. Een heel opmerkelijke daarvan is de bestemming van 
de eerste melk, na de geboorte van een kalf. De biest dus. Tot 

mijn grote verrassing werd die hier aan de varkens gevoerd, 

terwijl dat bij ons als een lekkernij werd beschouwd. De biest 

werd 'geweld', zoals dat heette, net niet aan de kook gebracht 
onder voortdurend roeren. Een bijzonder dessert! Soms werd 

het gebruikt om biestpannekoeken te bakken. Heerlijk! Veel 

biest ging naar vrienden en kennissen, om een tegenprestatie 

te leveren voor bewezen diensten. Of gewoon om de goede ver-
houdingen te bevestigen. Wat betreft dat eerste staat me een 

situatie nog helder voor de geest. Onze weilanden werden aan 

de achterzijde begrensd door een spoorlijn. Over de spoorlijn 

huurde mijn vader nog een perceel waar het jongvee geweid 

werd. Langs het spoor stond een zogenaamd spoorhuis. De be-
woners daarvan hielden het jongvee in de gaten. Wij mochten 

dan een maaltje biest (zoals dat heette) gaan brengen. Daar-

voor moesten we ongeveer honderdvijftig meter langs het spoor 

lopen. Soms kwam er dan juist een 
trein aan. Heel indrukwekkend 

zo'n grote locomotief met wagons 

er achter, die vlak langs je heen 

denderde. Je voelde ook de hitte 
van de loc en verder de wind van 

de wagons. Wat voelde je je dan 

klein!!    

 
Jan van Bohemen.  
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WANDELING DOOR ’S-HERTOGENBOSCH 
 

Dinsdag 31 augustus werd door 

Annemarie van Hoof namens 

Vereniging 55+ een wandeling 
georganiseerd door ’s-Herto-

genbosch.  

 

Een 11 tal belangstellenden 
ging onder leiding van gids 

Hans op pad. De verzamelplaats was in de tuin van Pilkington, 

na een kopje koffie vertelde Hans beknopt de boeiende geschie-

denis van ’s-Hertogenbosch. De stad dankt haar officiële naam 

aan des hertogen bosch: Het bos van Hendrik I van Brabant. 
Zijn kasteel was gevestigd op de plaats waar nu de HEMA is. De 

stad kreeg stadsrechten en zodoende mocht men een stads-

muur bouwen.  

Daarna gaan we vol goede moed op pad. Op de huidige Parade 
bevond zich sinds het einde van de 13e eeuw het Groot Begijn-

hof. Het was bestemd voor ongehuwde vrouwen die ervoor ko-

zen een religieus leven te leiden. De begijnen legden een tijde-

lijke gelofte van gehoorzaamheid af, maar geen gelofte van ar-
moede zoals bij kloosterlingen. Derhalve waren er arme en rijke 

begijnen. Ze voorzagen in hun eigen onderhoud met het geven 

van onderwijs of handwerken. We vervolgen onze wandelingen 

door een aantal betoverende hofjes compleet met een hofjes 

kat. We lopen door een verstilde tuin, we zien prachtige Jhero-
nimus Bosch creaties langs de Binnendieze.  

 

We horen het spannende verhaal van een plassende Dieske die 

’s-Hertogenbosch behoedde voor een aanval van de Geldersen. 
Het was een leuke activiteit, waar iedereen van genoten heeft.  
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WORKSHOP NATUURFOTOGRAFIE  
 
Natuurfotografie bij Kasteel Zwijnsbergen. 

U krijgt uitleg en tips hoe u het beste uw camera kunt instellen, 

en ook compositie, belichting en standpunten worden tijdens 

deze workshop besproken. Tijdens de wandeling krijgt u uitleg 

over Landschaps- en Macro-fotografie. 
 

Code: H6311 

 

Docent:  Denise van der Stappen 
Dag en tijd:   dinsdag 09.00 – 12.00 uur 

Datum:   19 oktober 2021 

Duur:    2 uur 

Locatie:   HelvoirThuis, Kloosterstraat 30,   
   Helvoirt 

Prijs:   € 15,- 

   zie www.helvoirthuis.nl 

 

Inschrijven via www.abzvught.nl onder de kop  
Cursussen / Creatieve cursussen 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.abzvught.nl/
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BLOEMSCHIKKEN HERFSTWORKSHOP: HERFST-SLINGER  

 
Mooie, warme kleuren en najaarsmaterialen als uitgangspunt 

voor dit object. Deze ga je rijgen en spiesen aan een lang stuk 

zilverdraad. Bv. hortensia, bessen en grassen. Is de basis klaar? 
Dan worden er vaasjes tussen gehangen die je naar eigen 

smaak kunt vullen met een mooie bloem of tak. Lang houdbaar. 

Bij deze workshops zijn bloemen en ondergrond in- begrepen. 

Neem wel een allesknipper of mesje mee. 

 
Code H4124 

 

Docent:  Marij van Dijck 

Dag en tijd:   maandag 19.30 – 21.30 uur 
Datum:   18 oktober 2021 

Locatie:   HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt 

Prijs:   € 22,50 

   zie www.helvoirthuis.nl 
 

Inschrijven via www.abzvught.nl onder de kop  

Cursussen / Creatieve cursussen 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.abzvught.nl/
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FOTO'S ORDENEN ZONDER PROGRAMMA 
 
Voor eenvoudig fotobeheer is helemaal geen 

programma nodig. Breng de foto's onder in 

mappen en submappen en sorteer ze op naam. 

 

Een basisindeling in mappen 
Maak via de Verkenner een map waarbinnen alle andere komen. 

Met als naam bijvoorbeeld 'Alle foto's'. Daarbinnen komen dan 

basismappen. Een indeling op jaargang ligt voor de hand: een 

map '2021', '2020', '2019' enzovoorts. 
 

Een verdere onderverdeling in submappen 

Maak binnen elke jaargang submappen. Daarin komen de foto's. 

Ook hier ligt een naam met datum voor de hand. Dan wordt het 
eenvoudig om de mappen te sorteren. Achter de datum kan een 

beschrijving komen. 

Noteer de datum op de volgende manier: jaar in 4 cijfers; 

maand in 2 cijfers; dag in 2 cijfers. Deze notatie zorgt ervoor 

dat de mappen in de Windows Verkenner op datum kunnen wor-
den gesorteerd. 

Voeg aan de datum een omschrijving toe. Mappen zien er dan 

zo uit: 

 '20210511 Dagje Den Bosch' 
 '20210618 Weekend Texel' 

 '20210723 Italië' 

 '20210815 Verjaardag Annie' 

 
Dus op 15 augustus 2021 was de verjaardag van Annie. De af-

beelding hiernaast toont het resultaat in de Windows Verkenner. 
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Foto's binnen map sorteren 
Verplaats eerst de foto's naar de juiste mappen. Daarna kunnen 

de foto's genummerd worden. 

 Open de Windows Verkenner en ga naar de map die de fo-

to's bevat. Bijvoorbeeld de map 'Foto's > 2021 > 20210815 
Verjaardag Annie'. 

 Sorteer de foto's op datum. Zorg ervoor dat de ordening 

loopt van oud naar nieuw. Het pijltje naast 'Datum' wijst 

dan naar boven. 

 
 Selecteer alle foto's in de map via Start > Alles selecte-

ren. 

 Klik met de rechtermuisknop op de eerste (=bovenste) foto 

uit de reeks. 
 Selecteer uit het uitklapmenu Naam wijzigen. 

 Typ de naam die u aan de reeks wilt geven, daarna een 

spatie en daarna tussen haakjes het cijfer 1. Bijvoorbeeld 

'Verjaardag Annie (1)'. 
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 Het cijfer tussen haakjes is nodig omdat de reeks foto's de-

zelfde naam krijgt: (1) staat voor de eerste foto uit de reeks 

en Windows hoogt dit cijfer automatisch op. 
 Druk u op de Enter-toets. Direct worden de overige namen 

bijgewerkt. 

 

 
Op deze manier kan de hele fotocollectie worden geordend. Al 

is het raadzaam om bij een verzameling van duizenden foto's 

om te zien naar een fotobeheerprogramma. Maar wie slechts zo 
nu en dan wat foto's maakt kan met deze methode prima uit de 

voeten. 

Tot slot: verander via Beeld > Extra grote pictogrammen de 

het beeld van de inhoud van de map. Direct worden alle foto's 
in klein formaat getoond zodat het een klein album wordt. 
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CHTIPITI  
 

Chtipiti is een heerlijke pikante kaasspread. Chtipiti komt oor-

spronkelijk uit het noorden van Griekenland.  

 
Ingrediënten 

200 g Griekse fetakaas (bijvoorbeeld Dodoni) 

2 teentjes knoflook, fijngehakt 

2 volle theelepels oregano  

1 klein gedroogd Spaans pepertje, fijn-
gehakt  

(te vervangen door 1 theelepel chili-

vlokken of mespunt cayennepeper) 

1 theelepel poedersuiker 
4 eetlepels olijfolie, liefst extra vierge 

2 eetlepels citroensap  

2 eetlepels crème fraîche (slagroom kan ook) 

versgemalen zwarte peper 
 

Prak de fetakaas fijn met een vork. Meng er de knoflook, ore-

gano, Spaanse peper, suiker en olijfolie door. Doe dit mengsel 

in de keukenmachine, maar hou ongeveer 2 eetlepels achter 

welke je aan het eind toevoegt aan de uiteindelijke spread, wat 
een leuk effect geeft (als je geen keukenmachine hebt, doe je 

het mengsel in een kom welke ruim genoeg is om goed te kun-

nen roeren).  

Doe nu het citroensap en de crème fraîche erbij en pureer het 
tot een bijna gladde spread (als je geen keukenmachine hebt 

doe je dit met een vork).  

Meng het met de achtergebleven Chtipiti, maak op smaak met 

versgemalen zwarte peper en klaar is uw Chtipiti. 
Heerlijk met donker (geroosterd) brood, Turks brood of als dip 

voor rauwe groenten, zoals paprika, wortel en komkommer. 

 

 
Chtipiti is ongeveer een week afgesloten houdbaar in de koel-

kast. Houd er rekening mee dat de Chtipiti pittiger wordt naar-

mate tijd verstrijkt. 
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TEKST CURSIEF OF VET MAKEN IN WHATSAPP 
 

Wist u dat u tekst in WhatsApp-berichten vet, 
cursief of onderstreept kunt maken? Dit is hoe 

het werkt. 

 

WhatsApp-tekst opmaken 

In WhatsApp zijn er vier opmaakopties: vet, cursief, doorge-
streept en in een lettertype met meer ruimte tussen de letters 

en woorden. Dat laatste heet 'monospace'. 

 

Tekst opmaken (iPhone) 
 Typ een woord en dubbeltik er op. 

 Tik eventueel op Selecteer of op Selecteer alles. 

 Tik in de zwarte balk op de knop BIU. 

 Tik op Vet, Cursief, Doorgestreept of Monospace. 
 De tekst wordt aangepast naar uw wensen. Ervoor en er-

achter verschijnen leestekens. 

 Verzend het bericht op de gebruikelijke manier. 

 

Tekst opmaken (Android-apparaat) 
 Typ een woord en plaats uw vinger er op. 

 Het woord is geselecteerd en een menubalk verschijnt. Tik 

hierin op de drie puntjes. 

 Tik op Vet, Cursief, Doorgestreept of Monospace. 
 De tekst wordt aangepast naar uw wensen. Ervoor en er-

achter verschijnen leestekens. 

 Verzend het bericht op de gebruikelijke manier. 

 Let op: u kunt Monospace niet tegelijk met een andere op-
maakoptie gebruiken. Vet, Cursief en Doorstreept kunnen 

wel allemaal tegelijk. 
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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 

penningmeester. De contributie bedraagt  € 25,- per jaar. U ontvangt dan 

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

www.helvoirthuis.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


