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MOGEN / KUNNEN WE WEER VAN START IN FEBRUARI??!!  
 

Op het moment dat ik dit schrijf  zijn we in grote afwachting of 

we na a.s. dinsdag (25 jan.)weer wat vrijheid krijgen. 

Op dit moment is er wel wat mogelijk. 
Zo is de gym op de woensdagochtend weer gestart en ook het 

cabaretgezelschap komt weer bij elkaar. 

We hopen van harte dat na dinsdag de andere groepen ook weer 

mogen starten. 

Het duurt al zo lang, we hopen dat jullie elkaar nog herkennen… 
 

De activiteitencommissie komt begin volgende maand  bij elkaar 

en wij staan te springen om weer het een en ander te gaan or-

ganiseren. 
We willen graag de lunches weer opstarten, er staat een rit met 

de Karel (trein) gepland. We hopen van harte dat die door kan 

gaan. 

Verder willen we graag deze zomer weer gaan fietsen op de 
maandagavond en woensdagmiddag. 

En ook in de huiskamer van het HelvoirThuis willen we graag 

opnieuw film vertonen, lezingen houden, kaarten enz. 

Maar het is uiteraard allemaal afhankelijk van wat de overheid 

ons 'toestaat' . 
Het belangrijkste is uiteraard onze gezondheid. 

Gelukkig worden de dagen alweer wat langer en kijken we stie-

kem of de tulpen en andere voorjaarsbloemen hun kopje al laten 

zien. 
Zij geven ons toch een voorjaarsgevoel en ik word daar blij van, 

u ook? 

 

Zodra er meer kan en mag voor de wekelijkse groepen die in 
het HelvoirThuis bij elkaar komen, laten we dat de contactper-

soon zo snel mogelijk weten, zodat zij / hij de leden kan infor-

meren. Wij hopen dat u allemaal weer snel kunt samenkomen 

en uw activiteiten weer op kunt pakken. 
 

Graag tot binnenkort bij een van onze activiteiten. 

Namens de activiteitencommissie 

Lucie van de Pas 
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DE FLYER VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN 'T HEEM 
 

Deze stichting doet een beroep op je en dat is niet zonder reden. 

De stichting kent als doel het bevorderen van het welzijn van 
die ouderen onder ons die op hulp en zorg door Zorgstichting 't 

Heem zijn aangewezen. Door het inzetten van extra middelen 

kunnen voorzieningen en 'extraatjes' betaald worden die niet 

vanuit het reguliere budget kunnen worden bekostigd.  
 

Tot 2015 kreeg deze stichting een jaarlijkse donatie van  

€ 25.000,- van de woonstichting. Sindsdien mocht dat wettelijk 

niet meer en is de stichting op zoek gegaan naar fondsen en 

sponsoren. Dat heeft gelukkig geleid tot mooie projecten zoals 
de tovertafel, de Belevingstuin en pas nog 'Terugblik op Geluk' 

en Moofie Sticks hier in de Leyenhof, alsook projecten in de an-

dere dorpen waar Zorgstichting 't Heem actief is.  

 
Om ook in de toekomst projecten te realiseren waarbij onderling 

contact, maar ook gezelligheid en actief bezig zijn kan worden 

gestimuleerd, doet de stichting een beroep op je. 

 
In de bijgaande flyer lees je er meer over, maar ook op  

https://www.t-heem.nl (en dan even naar beneden scrollen) 

vind je meer informatie. 

 

Zullen we samen extra's mogelijk blijven maken voor 'onze' ou-
deren? 

 

Namens het bestuur,  

Edward de Vries, voorzitter 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.t-heem.nl/
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CARNAVAL IN KEIESPELLERSDURP VAN TOEN TOT NU 
 

We zijn nu een tweetal jaren bezig om mate-

riaal te verzamelen over het Helvoirtse Carna-

val. Er is een digitaal archief opgezet waar in-
middels 30.000 items en foto's in zijn gedocu-

menteerd. Het oorspronkelijke idee, om ter 

ere van 55 jaar carnaval, een boekwerk daar-

van te maken en uit te brengen is de volgende 

fase van ons project. Er is natuurlijk al heel 
veel bekend, maar er zit ook nog veel bij men-

sen in het geheugen. Wij willen al deze info, 

statistieken, anekdotes ,verhalen enz. verza-

melen en bij elkaar brengen. Om dit mogelijk te maken hebben 
we natuurlijk de hulp nodig van iedereen in Helvoirt die iets van 

Carnaval weet….  

 

We zijn dus op zoek naar verhalen van de oprichters, wagen-
bouwers, prinsen, leden van de Raad van elluf, carnavalsvereni-

gingen/buurtschappen van toen en nu, tonpraters,  muziekskes, 

de cafés van het verleden en heden. Kortom alles wat met car-

naval in Helvoirt te maken heeft. 

 
Ben jij carnaval liefhebber, kun je goed schrijven, heeft lokale 

geschiedenis je interesse of wil je gewoon onderdeel zijn van 

een heel mooi project. Let dan goed op…..  Want wij zijn inmid-

dels aangekomen in de fase dat ons boek vorm gaat krijgen en 
alle info die we hebben wordt, waar mogelijk, voorzien van ver-

halen. Dit zodat er een mooi boekwerk kan gaan ontstaan over 

en voor ons Keiespellersdurp. Dus heb je ideeën, informatie en 

foto's over het Helvoirtse carnaval meld je dan aan om er voor 
te zorgen dat we een zo compleet mogelijk naslagwerk krijgen. 

 

Wil je ons helpen of wil je meer informatie neem dan contact op 

met Edwin Pijnenburg, Mariska Wolfs of Theo Hooft.  
Via  0411645071 0f  0629331014 of per mail naar 

tisihooft@hetnet.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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CARWASHVUGHT.NL VERRAST ANWB AUTOMAATJE 

VUGHT BIJ 1000E RIT! 
 

Dertig vrijwillige chauffeurs zijn verrast met het meest uitge-
breide autowasprogramma 'SCHOONST' van CarWashVught.nl 

aan de Kempenlandstraat. 

 

Eigenaar Patrick Moonen: "Ik vind AutoMaatje een fantastisch 
initiatief! Daarom is het voor mij ook zeer waardevol om de 

chauffeurs in het zonnetje te mogen zetten bij de 1000e rit. 

Het is toch allemaal vrijwilligerswerk. Je zult zelf maar eens 

geen mogelijkheden van vervoer hebben en om welke reden dan 

ook minder mobiel zijn, waardoor je moeilijker de deur uit kunt." 
 

Margriet Jansen, coördinator AutoMaatje Vught: "Inderdaad, 

dergelijk vervoer is zó belangrijk. Regelmatig zijn het korte rit-

jes naar een arts, het ziekenhuis of een vriend, maar soms ook 
langere ritten naar elders in de regio voor een bezoekje, een 

uitstapje, etc. Zelfstandig kunnen zijn, gewoon onder de men-

sen blijven komen en mee kunnen blijven doen in de maat-

schappij: daar gaat het om en dat is écht van belang voor jong 
en oud!" 

 

Vanwege het succes zoekt AutoMaatje meer vrijwilligers. Heb je 

af en toe wat uurtjes beschikbaar word dan ook chauffeur, want 

steeds meer inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt maken 
gebruik van AutoMaatje. 

Ben je niet echt een chauffeur, maar wil je wel meewerken om 

de ritten goed te regelen: ook dan ben je meer dan welkom. Bel 
gerust voor meer informatie  073 - 206 8140 of mail naar 

automaatje@welzijnvught.nl . 

 

Echt super dat CarWashVught.nl en ANWB AutoMaatje Vught el-

kaar zijn tegengekomen en nu… op naar de 2000e rit! 
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Foto:  Patrick Moonen en Anja van Esch, bedrijfsleidster van 

CarWashVught.nl,  chauffeurs AutoMaatje Frans, Hans, Lilian en 

Mathilde.  
 
 

 

 

 

Met het bloemetje op de voorkant van dit hofblad spreken we 

de hoop uit dat we met z'n allen een mooie kleurrijke periode 

tegemoet gaan.  
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NOTEN OP DE NOENCONCERT 
 

Zondag 20 februari is er weer een Noten op de Noenconcert 
tenminste als corona geen spelbreker is. Het is een bijzonder 

concert want er komen winnaars van het Internationaal Vocalis-

ten Concours. Deze keer komen Helena Koonings (sopraan) en 

Heleen Vegter (piano). Samen zijn ze duo Troiana.  Ik zal deze 

bevlogen musici aan u voorstellen.  
 

De Braziliaans-Nederlandse sopraan Helena 

Koonings begon haar zangstudie in 2012 als 

leerling van geroemde Nederlandse sopraan 
Charlotte Margiono. In 2013 vervolgde zij offi-

cieel haar opleiding aan het Utrechts Conserva-

torium. 

 
In 2015 werd Helena uitgenodigd om aan het 

conservatorium in Napels te studeren. Na haar terugkomst stu-

deerde zij in mei 2017 met onderscheiding af van het Utrechts 

Conservatorium.  

 
Na haar studie journalistiek koos Heleen Vegter voor de piano. Zij 

studeerde aan het ArtEZ Conservatorium in Arnhem. Als liedbege-

leider wil Heleen schilderen met klankkleur om ook in de piano-

klanken de woorden tot uitdrukking te brengen en de zang extra 
betekenis mee te geven. 

 

Als u zeker wilt zijn van een plaats kunt u deze reserveren op 

notenopdenoen@ziggo.nl. Zonder reserveren kunt u ook naar 
binnen lopen zolang er plaats is, tevens moet u uw QR code 

laten zien.  

 

 

 

 

 

mailto:notenopdenoen@ziggo.nl
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HEBT U HET OOK GELEZEN… 
 

Dat artikel in 't hofblad van januari over alcohol? En dan schrij-

ven ze er nog  boven  'start 2022 goed'.  Vilein. Ik kan er geen 
ander woord voor vinden.  Hebt u het in de gaten? Het gaat  met 

alcohol al net als met de rente op uw spaargeld. Het wordt alle-

maal minder, minder, minder. Tot er helemaal niets overblijft. 

'Drink helemaal geen alcohol'. De nekslag voor die paar café-

houders die de corona-crisis overleefd hebben. 
 

Voor mij begon de ellende toen een kennis van mij uit Spanje 

terugkwam. Een arts daar had tegen hem gezegd: "Achttien gla-

zen per week en één dag niets". Het was behelpen, maar ik loste 
dat op door de zevende dag in bed te blijven.  

 

Een tijdje later werd het: 'Vrouwen één glas per dag en mannen 

twee'. Had, geloof ik, iets te maken met lichaamsgewicht.  Mijn 
vriendin boos, want ze is zwaarder dan ik en wilde er ook twee. 

Maar dat terzijde. Ook daar leerde ik mee leven. Wij hebben een 

LAT (Living Apart Together)-relatie en wij leven doordeweeks  

'apart' en in het weekend 'together'. Enig rekenwerk leerde mij: 

als ik doordeweeks niet drink, hoef ik in het weekend niet te 
beknibbelen en blijf ik royaal onder die veertien glazen. Het 

vergde enig aanpassingsvermogen, maar waar een wil is, is een 

weg. 

 
En dan sla ik nietsvermoedend 't hofblad van januari open en 

wat lees ik? 'Drink helemaal geen alcohol of maximaal één glas!' 

En dan kom ik in de problemen. Het tweede glas smaakt altijd 

beter dan het eerste. Maar ja, begin daar maar eens mee.  Ver-
derop lees ik dat je 7½ glas uit een fles moet schenken.  

100 ml! Doet me denken aan dat flauwe mopje over die ober en 

dat natte bord. En dan hoef ik maar twee woorden te verande-

ren. 
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Maar mooi dat ik van elke fles na twee dagen de helft weg kan 

gooien. Zuur. Ik kan er de sla mee aanmaken, maar dan mag ik 

die dag geen wijn meer drinken. 

 
Ik maakte gisteren een blikje ossenstaartsoep van Unox open. 

Lekker pittig, want ik had niet gezien dat er twee blikjes water 

bij moesten. "Proef je de kruidnagelen?" vroeg mijn vriendin. 

"Ja, en ik proef ook nog iets anders". Twee tellen later stond ik 
op mijn kop in de plasticzak om het lege blikje op te diepen. En 

ja hoor, daar stond het. Bij de ingrediënten… kruidnagelen en 

rode wijn. We hadden al een glas op, dus onmiddellijk de soep 

door de wc gespoeld. Na het eten meteen ook maar die doos 

kersenbonbons in de container gegooid. Die zijn ver over de da-
tum voordat ik de doos half leeggegeten mag hebben. 

 

Nog zo iets…. 'alleen voor speciale gelegenheden '. Geachte re-

dactie, mijn vriendin en ik zijn allebei 80 plus. Elke dag is een 
speciale gelegenheid! 

Is Vereniging 55+ niet ooit opgericht om het leven van ouderen 

een beetje te veraangenamen? Bij de medische stand is al enige 

tijd geleden het besef doorgedrongen dat kwaliteit van leven 
belangrijker is dan kwantiteit. Nu nog bij onze vereniging. 

 

Ik zie maar één oplossing, medeleden: We moeten de redactie 

voortaan zo onder kopij bedelven, dat ze niet meer op zoek hoe-
ven naar dit soort ondermijnende bladvulling. 

En anders: stoppen…  helemaal… radicaal.  Niet met drinken…. 

maar met lezen! 

 

Cornelis van Delft 
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GEACHTE REDACTIE, 
 

Op bezoek in Helvoirt kreeg ik uw 'hofblad' in handen met 

daarin op blz.8 een artikel over alcoholconsumptie. 
 

De rode draad in het verhaal : Helemaal geen ….zeker niet ie-

dere dag  alleen voor speciale gelegenheden …..hulp zoeken als 

…….enz. 
 

Daags daarna lees ik in nr.4 van het Max MAGAZINE op blz.10 

onder het kopje 'Hoe word ik stokoud?': 'één of twee alcoholi-

sche versnaperingen per dag kan best…' 

 
Vindt u het vreemd als mensen het spoor bijster raken? 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Petra Moerel 

Vlijmen 
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REACTIE VAN DE REDACTIE 
 

We hebben een ingekomen stuk!!! Het gejuich moet in heel Hel-

voirt te horen zijn geweest en meteen heeft de redactie er een 

wijntje op gepakt. Nadere bestudering leerde dat het een reactie 
was op het artikel over alcohol en nog nadere beschouwing dat 

de reactie weliswaar werd doorgestuurd door een van de leden, 

maar van een niet-lid afkomstig was. Wat een deceptie met als 

gevolg dat we er maar weer een glaasje op gepakt hebben.  

Van de reactie an sich is vooral overeind gebleven dat "We de 
redactie voortaan zo onder kopij moeten bedelven, dat ze niet 

meer op zoek hoeven naar dit soort ondermijnende bladvulling."  

 

En daar zit 'm nou net de knoop! Sinds jaar en dag, maar vooral 
sinds corona zitten we ons hier elke maand suf te piekeren (en 

daar helpt zelfs geen borrel tegen) hoe we de nieuwe editie kun-

nen vullen. We krijgen immers vrijwel geen kopij aangeleverd. 

Geen enkel lid, niemand van het bestuur komt kennelijk ooit iets 
tegen waarvan hij of zij denkt: "Dat zou wel eens interessant 

kunnen zijn voor onze medeleden". Ook op onze oproepen blijft 

het stil. Neem bijvoorbeeld de vraag in januari aan de activitei-

tenleiders om door te geven of hetgeen op de website staat nog 

klopt. Grote stilte! En ja, toch maar de teleurstelling opgelost 
met een volgende glas… 

 

En dan komt ineens een volgende reactie, weer van een niet-

lid. Kern van dit betoog: "één of twee alcoholische versnaperin-
gen per dag kan best…"  

We hebben er maar weer een gevat, want ook wij zijn nu het 

spoor helemaal bijster bij het vullen van deze editie. Weer alleen 

maar kopij van onze vaste schrijvers (waarvoor heel veel dank!) 
en weer niks van onze medeleden. We drinken er maar een 

glaasje op. Dat dachten we tenminste. Echter, een nieuw pro-

bleem: geen drank meer in huis te vinden. Alles op! Wie helpt 

ons aan een glaasje….? 
 

De redactie   
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HET GEHEUGENCAFÉ 
 

Op woensdag 9 februari vindt het Geheugencafé plaats bij WZC 

Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught. 

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

JONGE MENSEN MET DEMENTIE 

door Bart Lips en Miriam van der Burgt 

 

Op deze avond nemen Bart Lips (voormalig casemanager) en 

Miriam van der Burgt (casemanager) ons mee in de wereld van 

jonge mensen met dementie, een vak apart. Ze geven informa-
tie over diagnose, ziektebeeld en procesverloop. Ook geven ze 

uitleg over het expertisecentrum voor Jonge Mensen met De-

mentie Vivent te Rosmalen, waar Miriam werkzaam is. 

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen, die jonger zijn 
dan 65 jaar, dementie. Deze personen hebben verschillende 

problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk 

dat dementie de oorzaak is van deze problemen.  

 
Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 

jaar. Bij het woord dementie denkt men het eerste aan proble-

men met het geheugen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen 

juist veranderingen in het gedrag meer op. Het gaat bijvoor-

beeld mis op het werk. Het huishouden wordt een probleem. Of 
iemands naasten merken veranderingen op, zoals in het gedrag 

of met de taal. De omgeving herkent deze gedragsveranderin-

gen meestal niet meteen als verschijnselen van dementie. Vaak 

denken mensen dat iemand overspannen of depressief is, of re-
latieproblemen heeft. Wanneer men te horen krijgt dat het ver-

anderde gedrag door dementie komt, geeft dit duidelijkheid en 

wat rust bij de familie. 

 
Wanneer iemand op jonge leeftijd dementie krijgt, is het ver-

liesproces ingrijpend. Jonge mensen spelen vaak nog een ac-

tieve rol in de maatschappij. Ze willen hun positie als kostwinner 

en opvoeder niet snel opgeven. Ook willen ze hun andere bezig-

heden, rollen en verantwoordelijkheden niet verliezen. 
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Zoals autorijden of het regelen van geldzaken. Jonge mensen 

met dementie zijn over het algemeen lichamelijk fit. Daardoor 

hebben ze de neiging zichzelf beter in te schatten dan ze in wer-
kelijkheid zijn. Ze geven de regie over hun leven niet gemakke-

lijk uit handen. Daarnaast beseffen jonge mensen met dementie 

vaak beter dat ze ziek zijn. Gevoelens van machteloosheid en 

frustratie zijn daarom veel heftiger. 
 

De toegang is gratis. Omdat we voor iedereen een zitplaats wil-

len garanderen, verzoeken we je aan te melden per email via  

geheugencafevught@gmail.com  
We hanteren de coronamaatregelen zoals CoronaCheck en dra-

gen van een mondkapje totdat je op je plaats zit. 

 

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegen-

woordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.  
 

Vervoer Seniorenbus 

Abonnees van de Seniorenbus Vught melden hun vervoersver-
zoek uiterlijk één week tevoren bij de Seniorenbus:  073-711 

3191. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.  

Zie: www.seniorenbusvught.nl  

 

AutoMaatje 
Geen abonnee van de Seniorenbus Vught en geen eigen ver-

voer? Maak gebruik van AutoMaatje. Bel uiterlijk 2 dagen van 
tevoren:  073-2068140 of mail automaatje@welzijnvught.nl   

Zie: www.welzijnvught.nl/anwb-automaatje-deelnemers/ 
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SAMEN IS VEEL LEUKER DAN ALLEEN 
 

Alleen zijn is over het algemeen al niet leuk, maar alleen eten is 

echt heel ongezellig. Vaak wordt er gauw iets gemaakt. Met het 

bord op schoot en voor de televisie wordt het dan opgegeten. 
Dit moet toch anders kunnen. 

Binnenkort wil ik gaan starten met een vast eetclubje bij mij 

thuis voor mannen of vrouwen die alleen zijn. De bedoeling is 

dat we samen gaan koken. Geen culinaire hoogstandjes maar 
lekker en gezond eten, waarbij iedereen aan kan geven wat hij 

of zij graag zou willen eten. Zo is het eten weer gezellig en leer 

je ook misschien weer nieuwe mensen kennen. 

 

Hoe vaak we het gaan doen wordt door de leden van het eet-
clubje zelf bepaald. Kan zijn 1x per week maar ook 1x per 

maand. Zelf zorg ik dat alle boodschappen aanwezig zijn en 

eventueel voor de nodige recepten. De kosten zijn ongeveer  

€ 7,50 per avond voor een 2-3 gangen etentje. We beginnen 
rond half 6 zodat het ook geen nachtwerk hoeft te worden.  

 

Als je interesse hebt neem dan even contact met mij op:  
 0648253033 of mail: mamrector@home.nl 

 

Hopelijk tot gauw,  

Margriet Rector 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:mamrector@home.nl
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SAMEN OP PAD?  

ZO GAAT DE MANTELZORGER GRATIS MEE 
 

Gaat u als mantelzorger wel eens mee naar het ziekenhuis? Of 

doet u samen boodschappen met de persoon voor wie u zorgt 

of onderneemt u samen weleens iets leuks? Dan hoeft u de reis- 
of parkeerkosten niet altijd zelf te betalen. Dit zijn de mogelijk-

heden. 

 

OV-begeleiderskaart 
Als de persoon voor wie u zorgt niet zonder persoonlijke bege-

leiding met het openbaar vervoer kan reizen, kunt u een OV-

begeleiderskaart aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als iemand 

slecht ziet, in een rolstoel zit of door een psychische aandoening 

niet zelf kan reizen. Met de OV-begeleiderskaart reist u gratis 
mee in de trein, de bus, de metro, de tram of de deeltaxi. Op de 

website Argonaut.nl vindt u informatie en een aanvraagformu-

lier. 

 
Regiotaxi of deeltaxi 

Heeft de persoon met wie u reist een Wmo-vervoerspas? Dan 

kunt u samen gebruik maken van de Regiotaxi of deeltaxi. Soms 

reist u als mantelzorger gratis mee, soms betaalt u een bedrag 
per kilometer. U kunt gratis meereizen als de persoon voor wie 

u zorgt een Wmo-vervoerspas heeft met gratis ‘medische bege-

leiding’. De gemeente bepaalt of iemand daarvoor in aanmer-

king komt. Zonder zo’n pas kunt u in de meeste gevallen ook 

mee, maar dan betaalt u een klein bedrag, meestal hetzelfde 
lage Wmo-tarief als de houder van de Wmo-vervoerspas. 

 

Valys 

De Regiotaxi is bedoeld 
voor ritten korter dan 25 

kilometer. Voor langere 

ritten is er Valys, taxiver-

voer voor de langere af-
stand. Iemand die reist 

met Valys mag één bege-

leider gratis meenemen. 
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Gratis parkeervergunning 

Woont de persoon voor wie u zorgt in een buurt met betaald 

parkeren? In veel gemeenten kunt u als mantelzorger een gratis 

parkeervergunning krijgen. Daarmee kunt u op een vastgesteld 
aantal dagen per jaar parkeren in de buurt van het adres waar 

u hulp geeft. Zo kunt u op bezoek gaan en even een ommetje 

maken of samen boodschappen doen, zonder dat het u parkeer-

geld kost. U vraagt de vergunning aan op naam van de persoon 
voor wie u zorgt. Meestal geldt als voorwaarde dat de persoon 

voor wie u zorgt hulp vanuit de Wlz of de Wmo krijgt. Vraag dit 

na bij de gemeente. 

 
Gehandicaptenparkeerkaart 

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u op speciale plaatsen 

parkeren, zodat u minder ver hoeft te lopen naar bijvoorbeeld 

de winkel of de ingang van het ziekenhuis. Als iemand vanwege 

een handicap zelf niet kan rijden, kan hij of zij een Passagiers-
kaart aanvragen. U kunt dan als mantelzorger op een gehandi-

captenparkeerplaats gaan staan als deze persoon in uw auto 

meereist. De persoon voor wie u zorgt kan de Passagierskaart 

aanvragen bij de gemeente. 
 

Vergoeding via de verzekering 

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekering reiskosten. 

Als de persoon voor wie u zorgt niet zonder begeleiding kan rei-
zen, worden ook de reiskosten van de begeleider vergoed. In 

bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar de kosten van twee 

begeleiders vergoeden. Vraag ernaar bij de zorgverzekeraar van 

de persoon voor wie u zorgt. 
 

Bijstand 

Bent u mantelzorger en heeft u een bijstandsuitkering? En merkt 

u dat u sommige uitstapjes niet maakt, omdat de kosten van 

trein, bus of auto te hoog zijn? Vraag dan bij uw gemeente of u 
in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Dit is een uitke-

ring waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. 
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GAAT DE WINTERSCHOOL 2022 DOOR? 
 

De Winterschool 2022 voor 55-plussers staat helemaal in de 

steigers. Alle activiteiten ‘liggen op de plank’. Het wachten is op 

de persconferentie van 25 januari. We willen natuurlijk graag 
aan de slag, maar een voorwaarde is dat de horeca open moet 

zijn. We zijn er helemaal klaar voor, dus als het veilig kan en 

mag gaat de Winterschool 2022 door! 

 
En als het dan door kan gaan wordt het dit jaar een aangepast 

programma. De periode wordt korter: vanaf 6 februari tot car-

naval zullen er diverse activiteiten zijn. Het aantal deelnemers 

per activiteit zal beperkt zijn. De richtlijnen van het RIVM wor-

den daarbij op de voet gevolgd. 
Het is nu dus helaas nog niet mogelijk om je aan te melden voor 

de Winterschool. Houd het Klaverblad volgende week in de ga-

ten en kijk op de websites www.abzvught.nl en www.ouderen-

samen.nl voor het laatste nieuws! Het programma en het in-
schrijfformulier vind je binnenkort op bovengenoemde websites 

en bij het kantoor van ABZ in DePetrus. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

file:///J:/Joke/Documents/04%20OUDERENSAMEN/ZOMER-WINTERSCHOOL/WINTERSCHOOL%202022/www.abzvught.nl
file:///J:/Joke/Documents/04%20OUDERENSAMEN/ZOMER-WINTERSCHOOL/WINTERSCHOOL%202022/www.ouderensamen.nl
file:///J:/Joke/Documents/04%20OUDERENSAMEN/ZOMER-WINTERSCHOOL/WINTERSCHOOL%202022/www.ouderensamen.nl
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TUINGEDACHTEN 
 

Hedendaagse gedachten brengen je al gauw bij de 

grote problemen van deze tijd. Zoals de grote mi-
gratie van mensen die betere omstandigheden 

zoeken om te leven. Soms heeft het met veiligheid 

te maken, soms met economische mogelijkheden. 

Wat hebben wij het hier dan toch goed. Eigenlijk 
is het geen nieuwigheid, want in de geschiedenis-

les vroeger (als je opgelet hebt) hadden ze het 

toch ook over de grote volksverhuizing?  

Misschien wel om dezelfde reden of om het volgende grote ge-
beuren van deze tijd. De klimaatverandering. Het gaat om op-

warming van de aarde die niet meer mag worden dan 1,5 graad. 

In de geschiedenis heeft men het over de ijstijd. Hoe groot was 

de opwarming daarna? Ook grote wereldconferenties? De kop-

pen bij elkaar door de kopstukken van de wereld? Nee, men 
schoof gewoon een eindje op, als het water te hoog kwam en 

dus wat verder. Maar ja tegenwoordig woont daar iemand an-

ders. Vroeger niet. Kortom, we zijn met teveel bewoners. Vol-

gens anti-vaccers hebben ze daar de huidige pandemie voor uit-
gevonden. Uitdunnen die hap, dan komt er weer ruimte voor de 

sterken van deze wereld. Zouden de wereldleiders, die aanvan-

kelijk de pandemie ontkenden, zich bij de sterken gevoeld heb-

ben?  Ze zullen deze gedachtegang nooit toegeven, maar voor 
mij zijn ze wel verdacht. 

Stof tot nadenken? Na mij de zondvloed. Ook zo'n klimaatsitu-

atie die vroeger is voorgekomen! 

 
Jan van Bohemen.  
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ONZE GEZONDHEID 
 

Veel oude wijsheid wordt bewust onderdrukt. Groenten en fruit 

bevatten bepaalde patronen die lijken op organen in het men-

selijk lichaam en die dienen als een signaal of teken.  
 

De moderne wetenschap bevestigt deze patronen, maar 

waarom blijft deze noodzakelijke kennis verborgen?  

 

De genezende en voedzame eigenschappen van groenten en 
fruit worden onthuld door de fysieke vorm of signatuur van de 

groente of het fruit in relatie tot het menselijk lichaam.  

 

Bruine bonen ondersteunen bijvoorbeeld de werking van de nie-
ren en ze zien er exact zo uit als menselijke nieren.  

 

Een walnoot lijkt op een brein: een linker en een rechter her-

senhelft, grote en kleine hersenen. Zelfs de rimpels of vouwen 
op de noot lijken op de neocortex. We weten nu dat walnoten 

de hersenfunctie helpen ontwikkelen.  

 

Een dwarsdoorsnede van een wortel lijkt op het menselijk oog: 

de pupil, iris, de lijnen. De wetenschap toont nu aan dat wortels 
de bloedstroom naar de ogen verbeteren en het goed functio-

neren van de ogen helpen ondersteunen.  

 

Selderij ziet er net zo uit als botten. Selderij helpt botten sterker 
te maken. Botten bestaan net als selderij voor 23 procent uit 

natrium. Als je niet genoeg natrium tot je krijgt haalt je lichaam 

het uit je botten, waardoor ze verzwakken. Selderij versterkt 

het skelet.  
 

Avocado’s zorgen voor het goed functioneren van de baarmoe-

der en baarmoederhals van de vrouw, ze zien er precies zo uit 

als deze twee organen. Avocado’s houden hormonen in balans, 
voorkomen overtollig gewicht en gaan baarmoederkanker te-

gen. Het duurt exact negen maanden voordat een avocado zich 

ontwikkelt tot rijpe vrucht.  
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Vijgen zitten vol zaden en groeien in tweetallen. Vijgen verbe-

teren de mobiliteit van mannelijk sperma en helpen onvrucht-

baarheid voorkomen.  

 
Champignons lijken op een menselijk oor. Ze verbeteren het 

menselijk gehoor. Champignons bevatten als één van de wei-

nige levensmiddelen vitamine D. Deze vitamine is belangrijk 

voor gezonde botten, zelfs de kleine botjes in het oor die geluid 
overbrengen naar het brein.  

 

Onze longen bestaan uit luchtwegen die zich steeds verder ver-

takken en op den duur uitkomen in alveoli. Dit weefsel lijkt op 
een tros druiven en zorgt ervoor dat zuurstof van de longen in 

de bloedstroom terecht komt. Druiven verminderen het risico op 

longkanker en emfyseem. Druivenpitten bevatten bovendien 

proanthocyanidine wat helpt tegen astma.  

 
Gember lijkt op onze maag. Het is daarom 

interessant dat gember voornamelijk helpt 

bij de spijsvertering. In China wordt gem-

ber al meer dan 2000 jaar gebruikt om de 
maag tot rust te brengen en misselijkheid 

te genezen terwijl het ook een populair ge-

neesmiddel is tegen reisziekte.  

 
Zoete aardappelen lijken op de alvleesklier en helpen de glyke-

mische index in balans te houden. Olijven zorgen tot besluit voor 

het goed functioneren van de eierstokken.  

 
De grote corporaties hebben ons geleerd verwerkt voedsel te 

kopen in plaats van verse groenten. We hebben nauwelijks nog 

tijd om te koken en zijn te druk met werken en consumeren, 

aldus de boodschap die ons wordt ingeprent door de televisie, 

radio, krant, cultuur en maatschappij.  
 

Het gevolg is dat overal gesubsidieerd, goedkoop voedsel voor-

handen is van een lage kwaliteit en dat mensen steeds dikker 

worden. 
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En hoe dikker men wordt, hoe meer kans men heeft op hart-

ziekten, diabetes, kanker en een variëteit aan andere chronische 
aandoeningen. En dat is big business voor big pharma. Hoe zie-

ker onze bevolking wordt, hoe meer medicijnen worden ver-

kocht voor hoog cholesterol, diabetes, hoge bloeddruk, depres-

sie en allerlei andere aandoeningen die worden veroorzaakt door 
onze levensstijl. In wezen verdienen big food en big pharma 

goud geld aan een land vol zieke en dikke mensen.  

 

Dit zit verweven in onze economie en cultuur. Je kunt het in feite 
het medisch-landbouw-voedsel-industrieel-complex noemen. 

Door de oude kennis over voedsel toe te passen kunnen we een 

meer proactieve rol spelen bij het verbeteren van onze eigen 

gezondheid. Wij zijn zelf onze beste dokter en diëtist, we moe-

ten het alleen eerst zelf geloven.  
 

De Zwitserse arts en filosoof Paracelsus 

(1493-1541) merkte op hoe de eigenschappen 

van planten worden gereflecteerd door hun 
voorkomen. Hij theoretiseerde dat de aard van 

planten kan worden ontdekt door hun uiter-

lijke vorm of signatuur te bestuderen. Hij 

stelde dat de kwaliteit van voedsel, en niet de 
kwantiteit, geassocieerd kan worden met le-

vensenergie. 

 

Karin Meijs 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/karientje68?__cft__%5b0%5d=AZWXPt_VzUUdd2x0f58eL7RK6GLq8BJ5rJ5MILgLXhUKWyJlbo35BCGMOSVYfVmSwlpILCRSHh-oNWUvqAdwb7bpM-3oR_K--qOAUYU0UUeGsNAoMTcbiADrskF0STwRWmyC00l8GJJji3CtO8CyCYJe3XCPmoOtr4Z91TcFNHafkXjobLXW4mVYRF6zIjJMtZs&__tn__=-UC%2CP-y-R
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PREISTAMPPOT MET ZALM 
 

Ingrediënten voor 4 personen: 
1 kilo kruimige aardappelen 

800 gram prei 

4 eetlepels olie 

2 theelepels mosterdzaad 
100 ml melk 

400 gram gerookte zalmfilet in blokjes 

 

Bereiding: 

Schil de aardappelen, snijd ze in stukken en kook ze in 20 mi-

nuten gaar. Snijd de prei in ringen en was deze. Laat goed uit-

lekken. Verhit de olie in een wok met het mosterdzaad en bak 

dit 1 minuut. Voeg de prei toe en roerbak dit 3 of 4 minuten. 
Verwarm intussen de melk. Giet de aardappelen af, laat ze uit-

dampen en stamp ze samen met de melk tot een puree. Schep 

de prei erdoor en breng de stamppot op smaak met zout en 

peper. Gebruik niet te veel zout, want de zalm is ook zout. Schep 
een deel van de zalmblokjes door de stamppot en serveer de 

stamppot met de rest van de zalm in een schaaltje.  

 

Neem in plaats van zalm eens gerookte makreelfilet. Ook erg 

lekker! 
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BOEKBESPREKING 'HET VERBODEN PAD' 

DOOR KEES VAN BEIJNUM 
 

Ter afronding van zijn studie loopt de zesen-

twintigjarige Philip Soek stage in De Helmer, 
een Amsterdams tehuis voor moeilijk op-

voedbare pubers. Gewantrouwd door zijn 

collega's vanwege zijn chique afkomst, en 

hardvochtig op de proef gesteld door de kin-
deren, tracht Philip overeind te blijven. Als 

hij samen met zijn collega's afreist naar Bre-

tagne om de kinderen te begeleiden tijdens 

een vakantie, slaagt hij er stukje bij beetje in om hun vertrou-

wen te winnen. Maar dan verongelukt een van de kinderen on-
der raadselachtige omstandigheden tijdens een tocht over de 

rotsen, en dreigt de schuld op de onervaren stagiair afgewenteld 

te worden. 

 
De schrijver Kees van Beijnum 

Kees van Beijnum (Amsterdam, 21 maart 1954) is een Neder-

lands auteur. Hij groeide op in de Amsterdamse Warmoesstraat. 

Voordat hij in 1991 begon met het schrijven van boeken was 
Van Beijnum onder meer journalist. Het schrijverschap van Kees 

van Beijnum is veelzijdig, van rauw realistisch tot teder nostal-

gisch, van eigentijds tot historisch. 

Van Beijnums doorbraak naar het grote publiek volgde in 1995 

met het semi-autobiografische 'Dichter op de Zeedijk'. 
 

Boeken geschreven door Kees van Beijnum 

 Een soort familie (2010) 

 De offers (2014) 
 Het mooie seizoen (2017) 

 23 seconden (2019) 
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DE VAGEBOND 
 

Zij wikken en wegen 
hun geld en hun god, 

en kanten zich tegen 

mijn vluchtiger lot, 

omdat ik mijn handen 

en ogen leeg 
door hunne landen 

omdroeg, en zweeg 

in hun geschillen, 

en ging als blind 
om der eenzame wille 

van sterren en wind. 

 

A. Roland Holst (1888-1976) 
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DE COMPUTERINLOOP 
 
Nu het eindelijk weer mag gaat de compu-

terinloop natuurlijk ook weer van start en 

wel op woensdag 16 februari van 9.30 – 

11.30 uur. 
 

Zoals bekend behandelen we eerst een al-

gemeen onderwerp en dit keer is dat: foto's 

overzetten van je telefoon op je laptop, tablet of iPad. Wel zo 

handig: Neem je eigen toestellen mee!  
 

Na de pauze doen we een poging om het probleem(pje) waar jij 

met je telefoon, tablet, iPad of laptop tegenaan loopt (of liep) 

op te lossen en het mag gezegd, vrijwel altijd lukt dat. 
 

De computerinloop wordt gehouden in de Hofkamer van het Hel-

voirThuis en kost je € 3,-. 

 
Wellicht tot dan! 

 

Tinie Vriens, Ria en Edward de Vries  

 

 
 

 

 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 

Meisje met lange tanden    riek 

Een klusje vóór de euro     kwartje 
Een luchtje aan de toegang    odeur 
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GROOTTE VENSTER AANPASSEN IN WINDOWS 
 

Windows-gebruikers passen de ven-

stergrootte van programma’s naar ei-
gen wens aan. Gebruik het volledige 

scherm of slechts een deel. Bepaal zelf 

hoe het venster eruitziet. 

 

Venster aanpassen 
Programma's openen op een Windows-

computer altijd in een nieuw venster. 

Meestal neemt de app automatisch het volledige scherm in be-

slag. Het programmavenster is in dat geval gemaximaliseerd. 
Het is ook mogelijk om een venster kleiner weer te geven. Zo 

ontstaat er voldoende ruimte om bijvoorbeeld twee pro-

gramma’s naast elkaar te openen. Tot slot kunt u een venster 

ook verbergen. 
 

Knoppen in een venster 

Wijzig eenvoudig de venstergrootte van een programma. Elk 

venster in Windows bevat hiervoor rechtsboven een aantal 

knoppen. 
 

Minimaliseren 

Minimaliseer het venster met de knop 'Minimaliseren' .  . Het 

venster verdwijnt helemaal uit beeld, maar het programma 
staat nog wel open. Dit ziet u aan de blauwe markering onder 

het pictogram in de Taakbalk. Haal het venster weer tevoor-

schijn door op het pictogram te klikken. 

 
Verkleinen 

Verklein het venster met de knop 'Verkleinen'    . Het venster 

vult nu slechts een deel van het scherm. Pas het formaat van 

dit verkleinde venster desgewenst aan. Dat werkt zo: 
 Zweef met de muisaanwijzer boven de rechterrand van het 

venster, totdat de muisaanwijzer verandert in een dubbele 

pijl. 
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 Klik en houd de muisknop ingedrukt, terwijl u de muis be-

weegt. 

 Laat de muisknop los zodra het venster de juiste grootte 

heeft. 

 Doe hetzelfde voor de onderkant van het venster. 
 Verander tegelijkertijd de zij- en onderkant door met de 

muisaanwijzer links- of rechtsonder in de hoek te klikken. 

Beweeg vervolgens de muis totdat het juiste vensterfor-

maat is bereikt. 
 

Maximaliseren 

Maak het venster beeldvullend met de knop 'Maximaliseren'    . 

Er is nu geen ruimte voor andere vensters, want het programma 
neemt het volledige scherm in beslag. 

 

Sluiten 

Sluit het venster (en meestal ook meteen het programma) via 

de knop 'Sluiten'     . Het pictogram van het programma ver-
dwijnt daarmee van de Taakbalk. 

 

Sneltoetsen 

Regel de venstergrootte desgewenst met sneltoetsen: 
 Maximaliseren van het venster: druk tegelijk op de Win-

dows-toets (toets met het Windows-vlaggetje) en de pijl 

omhoog. 

 Minimaliseren van het venster: druk op de Windows-toets 
en tweemaal op de pijl omlaag. 

 Minimaliseren van alle vensters, behalve het actieve ven-

ster: druk op de Windows-toets en de Home-toets. 
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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 

Cabaret    
Consulent Thuis- 

administratie 

Nico Hes 

Frans van Lith    
 

Vacature 

06 54343249 

64 26 35 
 

----- 

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   06 27528268 

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
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