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VOORWOORD
Terug naar normaal
Maar wat was dat ook al weer? Normaal?
Een verjaardagsfeestje met volop bezoek
van familie en vrienden, winkelen zonder
mondkapje, niet onder het afdak staan bij de
slager, elkaar een hand geven of een knuffel
bij binnenkomst of bij het afscheid, naast elkaar zitten in het
theater of bioscoop, gewoon vergaderen en niet via zoom, gewoon effe binnenlopen als je in de buurt bent, samen musiceren,
zingen of toneelspelen, naar het voetballen gaan kijken, samen
sporten, naar de sportschool of de gym, lekker zwemmen, gezellig samen rikken, jokeren, bridgen of een spelletje spelen,
met zijn allen in de trein of bus, even naar de huisarts, in het
buitenland op vakantie, een jaarvergadering houden, samen
lunchen, samen uitgaan en weer carnavallen.
Het komt eraan, maak je klaar voor de oude gewoontes, poets
ze weer op en geniet weer van wat allemaal weer mag. Ik weet
nog hoe erg het was, bijna 50 jaar geleden, dat ik een weekend
niet uit kon. Dat was een ramp. Nu moest de jeugd dit al twee
jaar ondergaan. Dat was pas een ramp. Maar er gloorde uiteindelijk toch weer licht aan het einde van de tunnel
Niet normaal hè, dat terug naar normaal……
Huub Poels
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
MAART 2022
HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

Dinsdag 8 maart
Kaarten aanvang 19.00u.
Dinsdag 15 maart
Kaarten aanvang 19.00u.
Woensdag 16 maart
Inloop computeren (foto's overzetten) van 09.30u.-11.30u.
Donderdag 17 maart
Gezamenlijke lunch in 'de Keizer' aanvang 12.00u.
Dinsdag 22 maart
Algemene Ledenvergadering om 19.30u.
Donderdag 24 maart
4kernen wandelen om 10.00u.
Vrijdag 25 maart
Film 'Mon Dieu!' aanvang 19.30u.
Dinsdag 29 maart
Lezing Cees Slegers aanvang 19.30u.
Donderdag 31 maart
Treinreis met 'de Karel' vanuit station
Boxtel om 09.30u.
Dinsdag 5 april
Klassiek met Kees om 14.00u.
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
Maandag:
Line-dance
Biljartcompetitie
Dinsdag:
Hobbyen &
Glas-in-lood
Vrij kaarten &
Biljarten
Woensdag:
Bewegen Moet 1
Bewegen Moet 2
Gymnastiek
Donderdag:
Naaiklusjes &
Breien
Wandelen
(vier kernen)
Vrij kaarten &
Biljarten
Driebanden
Vrijdag:
Vrij biljarten
Vrij bridgen

11.00u.–12.00u.
13.00u.–17.00u.

Van Goghzaal
Huiskamer

09.00u.–11.30u.

Huiskamer

13.00u.–17.00u.

Huiskamer

09.00u.–09.45u.
09.45u.–10.30u.
10.45u.–11.30u.

Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

09.00u.–12.00u. Huiskamer
10.00u.
(zie maandelijkse activiteiten)
13.00u.–17.00u.
19.00u.–21.00u.

Huiskamer
Huiskamer

09.00u.–12.00u.
13.30u.

Huiskamer
Van Goghzaal
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ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 22 MAART
Jaarlijks belegt onze vereniging een vergadering voor alle leden
waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, over de activiteiten die hebben plaatsgevonden, de financiële afwikkeling en waarin de plannen voor het komende jaar
worden gepresenteerd. Op de inlegvellen in dit Hofblad vindt u
de agenda en bijbehorende stukken. Na twee jaar in de ban van
corona te zijn geweest, kan deze bijeenkomst gelukkig weer gewoon plaatsvinden in het HelvoirThuis. De vorige twee jaarvergaderingen hebben helaas schriftelijk moeten plaatsvinden.
De eerste drie kwartier van deze avond zijn ingeruimd voor de
formele punten op de vergadering, maar…. het tweede deel
wordt weer ouderwets lachen en genieten. Het wordt een optreden van rasmuzikant- zanger-cabaretier-entertainer Erik Potters. Onder het genot van een hapje en een drankje, dat u wordt
aangeboden door de vereniging, kunnen we daarna gezellig bijpraten. Tijd om na twee jaar afzondering weer eens samen wat
te vieren.
We hopen dat u er zin in heeft om hierbij te zijn. Het belooft een
leuke avond te worden. Een nieuw begin van weer een jaar vol
activiteiten. Zet 22 maart dus snel in uw agenda.
Huub Poels
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ER IS EEN TIJD VAN KOMEN EN EEN VAN GAAN…
In april is het 13 jaar geleden dat in het bestuur van toen nog
OVH werd afgesproken dat ik voortaan de eindredactie van 't
hofblad zou gaan doen. Voor Ria, die al sinds 1998 de samenstelling verzorgt (en vooralsnog blijft verzorgen), werd het wat
makkelijker: naast elkaar zittend en werkend op ieders eigen
computer hebben sindsdien zo'n 150 hofbladen 'het licht' gezien. Elke maand vanaf de 24ste waren we daar mee bezig. De
enige uitzondering vond plaats in maart 2017 toen we vanwege
een rondreis van een maand door Nieuw Zeeland het boekje al
op de 15e naar 'Formaat' stuurden.
Vanaf 2012 werd de al jaren gebruikelijke groene kaft vervangen door een witte en wel met voornamelijk een kleurrijke foto
op de cover, elke editie een andere. Op verzoek blijf ik dat voorlopig nog doen.
In mijn periode als bestuurslid was het meestal geen enkel probleem om een boekje gevuld te krijgen, maar na beëindiging
daarvan en vooral in de laatste (corona) jaren met nauwelijks
activiteiten binnen de vereniging viel het niet altijd mee. Een
zoektocht op internet bood gelukkig vaak een oplossing.
Maar… zoals de kop van dit verhaaltje al aangeeft, stop ik met
mijn bijdrage aan 't hofblad. Na al die jaren vind ik het mooi
geweest.
Terugkijkend op de lange periode kan ik alleen maar dankjewel
zeggen aan al degenen die met regelmaat een bijdrage hebben
geleverd en zo van 't hofblad een echt verenigingsblad hebben
gemaakt. Dank ook aan jullie, de lezers, van wie bekend is dat
't hofblad goed gelezen wordt. Graag wens ik het bestuur heel
veel succes met het zoeken naar een opvolger en u allen – naast
het bedankbloemetje op de cover - alle goeds!
Met hartelijke groet,
Edward de Vries
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DE LAATSTE KAART- EN RUMMIKUBAVONDEN IN MAART
Normaal spelen we op de eerste en derde dinsdag
van de maand. Dat is nu niet mogelijk, omdat het
op de eerste dinsdag carnaval is.
Daarom nu op 8 MAART en gelijk de week daarna
op 15 MAART opnieuw. Dit mede omdat er op 22 maart de algemene Ledenvergadering is vastgelegd.
Ook is nu duidelijk dat er op 29 maart een lezing wordt georganiseerd door onze vereniging, dus ook dan geen kaarten/rummikub.
De avonden beginnen om 19.00 uur en men stopt om 22.00 uur.
Regel is wel, dat men zich pas om 19.00 uur mag melden in de
Huiskamer, dus niet voor die tijd. Neem voor de zekerheid uw
QR code nog maar even mee.
Ik hoop dat alles duidelijk is.
Veel plezier met het kaarten en rummikuppen.
Activiteiten Commissie
Lucie van de Pas
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WE GAAN WEER LUNCHEN
Na 'n lange stille tijd, waarin verschillende activiteiten niet doorgingen, kunnen we nu weer gezellig gaan lunchen.
Dit gaan we doen op DONDERDAG 17MAART om 12.00 uur bij De
Keizer, Lindelaan 58.
Wij zijn weer blij om jullie te ontmoeten
De kosten zijn voor eigen rekening.
Je kunt je hiervoor opgeven via onderstaand strookje dat je kunt
deponeren in de brievenbus van 55+.
Deze hangt bij de boekenkast in 't HelvoirThuis.
Opgave is mogelijk tot 10 maart.
Je kunt je ook opgeven bij Gerrie v.d. Ven  06-19038860
of bij Mien Verbeek  641660.

------------------------------------------------------Ja ik kom gezellig lunchen op donderdag 17 maart bij De Keizer,
Lindelaan 58.
Naam:______________________________________
: ________________________________________

Ik wil graag opgehaald worden
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LEZING VAN CEES SLEGERS: HELVOIRT IN HET NIEUWE BRABANT
Op dinsdag 29 MAART 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
georganiseerd door de 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 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 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 hebben 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, Cromvoirt en Vught. Cees kan boeiend vertellen. Mis deze lezing dus
niet!
De lezing in het HelvoirThuis begint om 19.30 uur en duurt, inclusief een korte pauze, ongeveer anderhalf uur. Inloop vanaf
19.00 uur.
Voor deze lezing is de entree € 4,- voor leden van Vereniging
55+, voor niet-leden € 6,-, contant te voldoen op 29 maart in
het HelvoirThuis. De koffie / thee is inclusief. Belangstellenden
uit Helvoirt die geen vervoer hebben, kunnen dit laten weten via
e-mailadres: annemarievh1@hotmail.com. U wordt dan opgehaald en thuisgebracht.
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Wij hopen u te ontmoeten bij deze lezing. Als de lezing door
aangescherpte corona-richtlijnen niet door kan gaan wordt dit
bekendgemaakt via diverse lokale media, waaronder helvoirt.net.
De werkgroep Lezingen Vereniging 55+
Annemarie van Hoof, Edward de Vries, Andries Weitenberg, Peter Corvers

BIJNA NOOIT
Bijna nooit zie je een vogel in de lucht
zich bedenken, zwenken, terug.
Kwijt.
Hij deed nooit wat hij doen moest
en had dan spijt. Maar, dacht hij dan
die spijt is zonde van mijn tijd. En
dit te denken ook. Zoveel seconden kwijt.

Beide gedichten zijn van Judith Herzberg.
Het kleine toeval, de verwondering over het vanzelfsprekende
en de twijfel aan de zichtbare werkelijkheid spelen in haar gedichten een belangrijke rol.
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JA HOOR, WE
31 MAART

GAAN MET DE TREIN 'DE

KAREL'

EN WEL OP

Zoals jullie hadden gelezen, was er een dagprogramma.
Het programma is enigszins veranderd, omdat de organisatie
met de stopplaatsen afhankelijk is van de mogelijkheden bij ProRail.
Wel naar het spoorwegmuseum en vervolgens geen Enkhuizen
maar Hoorn of Haarlem. Dit laten we jullie tijdig weten.
Al met al hebben we een dagprogramma met de nodige verrassingen van een aantal Helvoirtse bedrijven, nogmaals dank hiervoor.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dus mocht u nog interesse hebben graag even bellen naar  06-19038860 of mail :
gerrievugts2018@outlook.com
Deze treinreis vindt plaats op 31 MAART, vertrek om 09.30 uur
vanaf station Boxtel (gratis parkeren). De kosten zijn € 40,- p.p.
Daarnaast gaan we naar het spoorwegmuseum, entree met
groepskorting is € 14,-.
Bent u in het bezit van een museumjaarkaart en / of een vriendenloterijpas dan is de entree gratis.
Emmie Witlox ,
Bernard Beijens,
Gerrie van de Ven.
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WE ONTVINGEN DE ONDERSTAANDE EMAIL…
Nabij is een vrolijk, theatraal avontuur in de vorm van theater
voor en door bewoners van Landpark Assisië en de omliggende
dorpen, om bewoners en bezoekers van Landpark Assisië meer
nabij elkaar te brengen.
Culturele organisaties Studio Assisië [www.studio-assisie.nl],
Speels Collectief [www.speelscollectief.nl] en EELT Theatercollectief [www.eeltweb.nl] werken samen aan een theaterroute,
getiteld 'Nabij' op 14 en 15 mei. Tijdens een mooie wandeling
over het terrein krijgen bezoekers vier korte voorstellingen op
verrassende locaties te zien. Daarbij vormen de verhalen en
herinneringen aan Landpark Assisië van vroeger en ideeën over
de toekomst de inspiratie.
Met name voor de input van verhalen en herinneringen aan het
Landpark en omgeving zoek ik contact met u. Zijn er misschien
leden die herinneringen hebben aan het Landpark of de omgeving ervan, die het leuk zouden vinden om daarover kort iets te
vertellen voor de camera? We zijn op zoek naar korte verhalen
van een paar minuten. We hebben een mobiele Studio die we
kunnen parkeren bij het verzorgingstehuis. De opnames kunnen
daarin plaatsvinden of we kunnen bij de mensen op bezoek. De
opnames worden gebruikt om uitgezonden te worden op Landpark TV, een intern televisiekanaal van Landpark Assisië en
gaan daarna naar het archief van het Landpark.
Graag zou ik met u in contact komen om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor ons theaterproject. U kunt mij bereiken op
bovenstaand emailadres of telefonisch op  06 55708954.
Als u meer informatie wilt over het project dan kunt u terecht
op www.studio-assisie.nl/theaterroutenabij en op
www.eeltweb.nl/projecten/theaterroute-nabij/.
Met vriendelijke groet,
Roel Kox
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BEWEGEN IN HELVOIRT VOOR SENIOREN
Onder deze titel zal er op woensdag 13 april a.s. op het terrein
van v.v. Helvoirt aan de Sportlaan, een Fittestdag worden gehouden. De intentie is, dat senioren zich, individueel kunnen laten testen op een aantal gezonde leefstijl thema’s en ontvangen
daarbij een persoonlijk advies om eigen leefstijl te verbeteren
c.q. aan te passen. Uitgangspunt: het moet uitvoerbaar zijn, dus
kleinschalig.
Inwoners hebben na het ondergaan van de fittest een globaal
beeld van hun lichamelijke fitheid. Het is dus niet het doel om
inwoners een zeer gedetailleerd overzicht van hun lichamelijke
fitheid te verstrekken, een globaal inzicht volstaat.
Deze dag wordt georganiseerd door o.a. v.v. Helvoirt en Helvoirt
55+ in samenwerking met GGD Hart voor Brabant en Gezondheidscentrum Helvoirt. Verder zullen enkele andere sport- en
ontspanningsverenigingen uit Helvoirt op deze dag aanwezig
zijn om de mogelijkheden bij hen te laten zien. Ook bestaat de
mogelijkheid om vrijblijvend een hoortest te laten afnemen.
Ouderen uit de kern Helvoirt tussen 65 en 75 jaar hebben van
de gemeente Vught een uitnodiging ontvangen (of gaan die ontvangen) om aan deze Fittest deel te nemen. Behoort u tot deze
leeftijdscategorie en hebt u de uitnodiging niet ontvangen, maar
wilt toch aan de test deelnemen, laat het dan even weten, zodat
u alsnog een uitnodiging kunt ontvangen.
Wij hopen veel inwoners van Helvoirt op 13 april te mogen ontmoeten op het sportpark aan de Sportlaan.
Adrie van Hattum, namens Vereniging 55+ Helvoirt.
Joseph Pennings, namens v.v. Helvoirt.
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CURSUS MANTELZORG BIJ DEMENTIE
Zorgt u als partner, familie of naaste voor iemand met dementie?
In de tweedelige mantelzorgcursus krijgt u tips en handvatten
om goed om te kunnen gaan met uw naaste, zodat u zich beiden
prettig voelt. Ook wordt ingegaan op hoe u de zorg goed kan
volhouden en de rolverandering die plaatsvindt nadat dementie
is vastgesteld. Tijdens de cursus is veel aandacht voor uw vragen, ervaringen en zorgen. We leren door elkaars ervaringen te
bespreken.
De








onderwerpen die aan bod komen:
het geheugen en het brein
vormen van dementie, het ziekteproces
omgaan met iemand met dementie
omgaan met onbegrepen gedrag
zorgen voor uzelf als mantelzorger
rouw
regelzaken

Aangezien het uitgebreide onderwerpen zijn, vragen we u aan
het begin van de cursus om aan te geven welk onderwerp voor
u belangrijk is.
Data cursus: dinsdag 15 maart en dinsdag 22 maart.
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur.
De cursus start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
Locatie: Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48, Vught,
in de multiruimte.
Deelname : € 35,- per persoon. Inbegrepen zijn koffie, thee en
een cursusmap.
Aanmelden en betalen per pin vóór 8 maart bij de receptie van
Woonzorgcentrum Theresia.
Cursusleiders: Esther Tetteroo, specialist dementie en ouderenzorg en Marianne van Boxtel, medewerker ondersteuning mantelzorg Vughterstede
Info: m.vanboxtel@vughterstede.nl of  06-400 880 24 /
 073-658 1199.
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DE LUISTERMAP. DE WAT?
Tijdens het maken van de podcastserie TOEN
& NU ontdekten we dat nog geen één op de
vijf ouderen naar podcasts luistert. Dat is
best gek, want wie ouder wordt, worstelt
vaak met achteruitgang van het gehoor en
dan kan zo’n ‘verhaal in je oor’ juist heel lekker zijn!
Het bleek in ouderenland een kwestie van onbekend en onbemind: hoe werkt dat dan, waar staan die dingen? Direct ontstond het plan om er iets aan te doen (the only way is UP, hahaha) en de partners Jo Visser fonds en Leyden Academy deden
zonder aarzeling mee.
En nu presenteren wij gedrieën met gepaste trots een primeur:
De Luistermap. Analoog aan de leesmap van weleer brengen we
verhalen bijeen: podcasts door, voor en over ouderen over allerlei thema’s die ertoe doen als je ouder wordt. Oortjes in en
luisteren maar!
https://luistermap.nl/
Alet Klarenbeek
Directeur | Initiatiefnemer
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OP WOENSDAG

16 MAART 2022 ZIJN ER GÉÉN GEMEENTEVUGHT, HELVOIRT EN CROM-

RAADSVERKIEZINGEN IN
VOIRT.

In vrijwel heel Nederland zijn op 16 maart gemeenteraadsverkiezingen, maar niet in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Vanwege
de samenvoeging van Vught en Helvoirt zijn er op 18 november
2020 herindelingsverkiezingen geweest. De nieuwe gemeenteraad werd voor 5½ jaar gekozen. Daarom zijn er op deze dag
geen verkiezingen in de gemeenten Vught, Boxtel en Oisterwijk.

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Vriendelijke pillenslikker
Uitstekende binnenplaats
Lekker koud
Hieronder kun je het wel

innemend
erfgoed
ijsje
knie
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DEMENTIE, HOE WERKT DAT BREIN?
door Nicole van Brunschot.
Niets is zo moeilijk als het dementie proces te begrijpen. Wat is
dat nou en hoe werkt het brein dan? En waarom is de ene dag
anders dan de andere? Hoe hou ik het als mantelzorger vol?
Daarom zou je het meerdere malen op verschillende manieren
uitgelegd moeten krijgen.
En het liefst met heel veel praktische tips. Want dat werkt wel!
Als ergotherapeut is Nicole van Brunschot al jaren werkzaam bij
mensen met beginnende dementie in de thuissituatie. En ook is
zij werkzaam in het verpleeghuis. Graag zou ze iedereen uit willen leggen, wat een haperend brein betekent, met als doel zo
lang mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij.
Dus ook winkeliers of verenigingsleden wees welkom op deze
uitleg!
Omgaan met en / of zorg verlenen aan mensen met dementie
is niet altijd gemakkelijk. Toch zijn er – soms verrassend eenvoudige – manieren om contact te leggen en onrust en agitatie
te verminderen. Door te begrijpen hoe het brein van iemand
met dementie werkt, kun je het gedrag begrijpen. Door te zingen, te lachen en herinneringen op te halen zorg je voor een
gevoel van vertrouwen en genegenheid. En door de omgeving
aan te passen kun je alledaagse dingen makkelijker maken. Zodat iemand met dementie zich veilig en prettig voelt.
Nicole gaat in op de vraag hoe je een bijdrage kunt leveren aan
de kwaliteit van leven van mensen met dementie door te weten:

hoe het demente brein werkt

je zonder wie / wat / waar vragen toch de antwoorden op
je vraag kan krijgen

je door de tijd te nemen contact kunt maken
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je gebruik kunt maken van iemands herinneringen

je met humor verlichting kunt brengen
Immers, hoe mooi is het, als je kan zeggen; wij zijn hier dementievriendelijk. Ennuh… zo moeilijk is dat niet!
Op woensdag 9 MAART vindt het Geheugencafé plaats in het
HelvoirThuis, Kloosterstraat 30 in Helvoirt.
Aanvang 19.30 uur. Inloop met koffie / thee vanaf 19.00 uur.
De toegang is gratis.
Omdat we voor iedereen een zitplaats willen garanderen, verzoeken we je aan te melden per email via geheugencafevught@gmail.com
Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.
Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met
vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek
Vught, Ouderen Samen, Vereniging 55+ Helvoirt en ABZ.
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HELVOIRTSE TALENTEN IN NOTEN OP DE NOEN
Het komende Noten op de Noenconcert belooft zeer bijzonder
te worden met talenten uit Helvoirt. Voor u treden op David en
Clara Peijnenborgh samen met Peter Gijsbertsen.
David is violist en verbonden aan het Metropole
Orkest. Hij studeerde in Tilburg en Brussel en
kreeg o.a. les van Herman Krebbers. Clara Peijnenborgh is een sopraan. Peter Gijsbertsen is
een tenor geboren in Hardenberg en opgegroeid
in Dedemsvaart. Door de Brabantse roots van
zijn vrouw kwam hij in Helvoirt terecht. Hij
Peter Gijsbertsen wordt bij dit concert begeleid op de piano door
Yvonne Gesler, met wie hij vaak optreedt.
Het wordt een gevarieerd concert. Op het programma staan onder meer nummers uit West Side Story. Deze film vol gepassioneerde muziek is opnieuw uitgebracht door Steven Spielberg.
De vorige keer dat de familie van Peijnenborgh optrad bij Noten
op de Noen moesten wij belangstellenden naar huis sturen. Dit
doen we natuurlijk niet graag daarom vragen wij u om te reserveren via notenopdenoen@ziggo.nl. Zolang er plaats is kunt u
op de dag zelf ook nog binnenlopen.
Het concert is 20 MAART in de Oude kerk van Helvoirt en begint
om 12.15 uur. Wij heten u van harte welkom!
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40 DAGEN GEEN DRUPPEL
Zet u vanaf 2 maart 2022 uw alcoholgebruik even op pauze?
Tijdens het koken, bij het eten, voor de televisie en als slaapmutsje. Onderzoek toont aan: we grijpen steeds makkelijker
naar een wijntje, borrel of een glas koud bier. Uit onderzoek van
KBO-PCOB blijkt dat 75 procent van de 55-plussers zichzelf elke
dag een glaasje (of meer) inschenkt. Het aantal senioren met
een uit de hand gelopen drinkgewoonte stijgt en baart zorgen.
Om mensen bewust te maken van hun drinkgedrag, organiseert
KBO-PCOB samen met IkPas de actie '40 dagen geen druppel'.
De actie loopt dit jaar van woensdag 2 maart tot Pasen (14
april).
Waarom de 40 dagen-tijd?
De 40 dagen tijd is een periode van inkeer en bezinning, waarin
u uzelf dingen ontzegt en u bewuster wordt van wat ertoe doet.
Door een periode bewust te bezinnen, ontstaat er ruimte om het
effect te ervaren van het laten van dingen die misschien niet zo
goed voor uzelf zijn. Het is bij uitstek een manier om met uzelf
een uitdaging aan te gaan.
Schrijf je nu in via www.ikpas.nl/ en ga samen met jouw vrienden, familie, kennissen op 2 maart de uitdaging aan.
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TUINGEDACHTEN
Mijn 'verhuizing' van de Randstad naar Brabant, gecombineerd
met mijn agrarische achtergrond, bracht veel verschillen onder
mijn aandacht. Ik memoreerde al de waardering voor de eerste
melk na het afkalven, de
biest. Zo viel mij ook op dat er
hier kleine melkbussen werden gebruikt. Namelijk van 30
liter, terwijl bij ons 40 liter gebruikelijk was. Een volle melkbus van 40 liter is best zwaar. De melkrijder (de ophaaldienst
bij de boeren) moest dan ook een potige kerel zijn. Ik zie hem
dan ook nog zo'n volle bus op zijn vrachtwagen slingeren (het
was een slag), soms twee hoog. Het was een ongeschreven wet
dat een bus, die lang niet vol was, de deksel los en scheef erop
kreeg. Dan wist de lader dat hij minder te tillen kreeg. Er waren
ooit ongelukken gebeurd als de lader meende een volle bus op
te pakken en het gewicht aanzienlijk minder was.
Mijn uitleg van de kleinere bussen in Noord-Brabant was, dat er
veel keuterboertjes waren met veel verspreide stukken land (zie
het boek van de familie Kemps 'Met elf man rond de pan'), die
vaak op de fiets gingen melken. Dan moest zo'n (soms volle)
bus op de stang van de fiets. In de vijftiger en zestiger jaren.
Een ander opvallend verschil waren de sloten. In het Zuid-Hollandse is een sloot een bak vol met water, tot 20 cm onder
maaiveld. Hier waren de sloten meestal droge geulen in het
landschap, liefst met veel braamstruiken en dergelijke erin. In
het begin van mijn werkzame leven in Noord-Brabant kwam ooit
een klacht binnen dat er water in een nieuwe sloot stond. Ik wist
niet wat ik hoorde. In een sloot hoort toch water? De klager was
dat niet gewend.
Jan van Bohemen.
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80'ER MET IMMUUNSYSTEEM VAN 20'ER

Trappende tachtigers blijken het immuunsysteem van een twintiger te hebben. Dat ontdekten wetenschappers in Londen. Zij
volgden 125 ouderen, die regelmatig lange afstanden fietsen.
Het effect van bewegen op oudere leeftijd is nog groter dan gedacht, schrijven de onderzoekers in wetenschappelijk tijdschrift
Aging Cell. Professor Norman Lazarus (82) van het King's College in Londen, een van de auteurs, vertelt de BBC: "Als bewegen een pil was, dan zou iedereen hem nemen."
De 125 kandidaten maakten allemaal deel uit van Audax, een
organisatie die fietstochten van meer dan 100 kilometer organiseert. Er werd bij hen gekeken naar het aantal t-cellen in het
bloed vergeleken met hun inactieve leeftijdsgenoten. T-cellen
speuren ziektes op, zodat ze bestreden kunnen worden. Daar
krijgt het menselijk lichaam er met de tijd normaal steeds minder van.
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Bij de fysiek actieve ouderen bleek juist dat ze nog evenveel tcellen in hun bloed hebben als iemand van 20, met alle positieve
gevolgen van dien.
Bewegen loont dus echt, denken de wetenschappers. "Het immuunsysteem wordt vanaf je 20ste ieder jaar zo'n 2 tot 3 procent slechter", legt onderzoeker Janet Lord uit. "Daardoor zijn
ouderen vatbaarder voor infecties, aandoeningen als artritis en
zelfs kanker. De fietsers hebben betere bescherming tegen al
deze problemen, doordat ze het immuunsysteem hebben van
iemand van 20 in plaats van iemand van 70 of 80." Zo beargumenteren de wetenschappers ook dat door de hoge mate t-cellen vaccins beter zouden moeten werken.
Evolutie
Veel ouderdomsgebreken zouden dus voorkomen kunnen worden door veel te bewegen. De derde onderzoeker, Steve Hardridge, vertelt aan de BBC: "Constant blijven zitten gaat tegen
onze evolutie in. Mensen zijn gemaakt om fysiek actief te zijn."
Hij voegt toe dat je niet per se iedere dag 100 kilometer hoeft
te fietsen om verbetering te zien. Ook een dagelijks fietstochtje
naar de supermarkt kan al helpen. "Alles wat je maar aan het
bewegen zet en je conditie verbetert, helpt.''
Actieve ouderen beschikken over een goed werkend immuunsysteem.
Bron: Brabants Dagblad februari 2022
Foto: Leyetocht
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BOEKBESPREKING 'PATRICIA' DOOR
PETER TERRIN
Astrid is een succesvolle eventmanager van
negenendertig. Juist wanneer haar baan en
het moederschap haar even te veel worden,
valt haar iPhone in het bad van haar zoontje.
Voor de buitenwereld, die haar voortdurend
opeist, is ze plots onbereikbaar, als van de
aardbol verdwenen. Ze doet het ondenkbare: ze loopt het huis
uit, start haar auto en rijdt weg uit de villawijk.
Op de snelweg komt ze bij haar positieven en wordt ze bevangen
door paniek. Ze haast zich terug, voordat haar vijfjarige zoontje
Louis iets overkomt. Maar wanneer de auto van haar man David
onverwacht voor het huis blijkt te staan, durft ze zich niet te
vertonen. Vanaf dat moment zoekt ze angstvallig een weg terug
naar haar eigen leven.
'Patricia' (2018) is een fascinerende roman die de lezer van begin tot eind in spanning houdt. In beheerste zinnen vertelt Peter
Terrin over een vrouw in crisis, die alles wat ze over zichzelf
meende te weten in twijfel moet trekken.
De schrijver Peter Terrin
Peter Terrin (Tielt, 3 oktober 1968) is een is een veelgeprezen
Vlaamse auteur van theater, verhalen en romans. Hij studeerde
aan de Universiteit Gent en won in 2010 de Europese Literatuurprijs met zijn boek 'De bewaker'. Het werk van Peter Terrin
wordt vertaald in meer dan 15 talen, waaronder het Engels,
Frans, Italiaans, Turks, Hebreeuws en Japans.
Boeken geschreven door Peter Terrin
2012 - Post Mortem
2014 - Monte Carlo
2016 - Yucca
2021 - Al het blauw
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WEER FILMS IN HELVOIRTHUIS
Het kan weer. Eindelijk.
Na een noodgedwongen onderbreking van bijna
2 jaar gaan we weer beginnen met het vertonen
van films in het HelvoirThuis. Nu de meeste beperkingen zijn opgeheven (vooral de anderhalve-meter-norm speelde ons parten) kunnen
we veilig en op een verantwoorde manier filmliefhebbers ontvangen.
We starten in maart met de lichtvoetige, komische, zeer enthousiast onthaalde Franse film 'Bon Dieu!'
Het verhaal van de film: Claude en Marie zijn katholiek, welgesteld, afkomstig uit de provincie en nogal conservatief. Het was
even slikken toen hun eerste dochter thuiskwam met een moslim, de tweede met een jood en de derde met een chinees. De
hoop dat hun laatste dochter toch voor de kerk trouwt wordt
gevoed wanneer ze vernemen dat ze een brave katholieke jongen heeft ontmoet.
Door het opheffen van de meeste maatregelen, die verband hielden met Covid, zijn er geen beperkende maatregelen, waaraan
U zich moet houden. Maar we gaan er wel van uit dat U thuis
blijft als U ziek bent. En U mag een mondkapje dragen tijdens
de film, als U dat zelf witl. Maar dat hoeft niet. We zullen de zaal
zo inrichten dat stoelen naast elkaar staan, met hier en daar
verspreid een klein tafeltje. We houden dus geen anderhalve
meter tussenruimte aan.
De zaal is open om kwart over 7. Dan is de bar ook open, evenals na afloop van de film.
Samengevat:
Film:
Waar:
Wanneer:
Aanvang:
Zaal / bar open:
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Bon Dieu!
HelvoirThuis, Huiskamer
vrijdag 25 maart
19.30 uur
19.15 uur

Entree:

€ 5,- voor leden van Vereniging 55+
€ 6,- voor niet-leden

Graag met gepast geld betalen. U kunt(nog)niet pinnen.
En U kunt alvast de datum voor de volgende film in HelvoirThuis
noteren: vrijdag 22 april.
Daarover vertellen we meer in het volgende hofblad.
Filmclub 55+
Namens deze: Chrit van Enckevort
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SPRUITJESSTOOF MET PADDENSTOELEN
Benodigdheden voor 4 personen:

500 gr spruiten

1 kleine ui

250 gr kastanje champignons

25 gr roomboter

1 el tarwebloem

½ groentebouillontablet

125 ml slagroom (optioneel)

200 ml water
Bereidingswijze:
Snijd de onderkant van de spruiten, haal de buitenste blaadjes
eraf en halveer de spruiten. Snipper de ui en snijd de champignons in kwarten. Verhit de boter in een koekenpan en bak de
spruiten, ui en champignons op middelhoog vuur in 5 min. goudbruin. Voeg de bloem toe en bak al roerend 1 min. mee. Verkruimel het bouillontablet erover, voeg de slagroom en het water toe. Breng aan de kook en laat ca. 10 min. op laag vuur
stoven. Roer regelmatig door het mengsel heen.
namens Boerderijwinkel Ons Jos
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WIM KERSTEN - BLOEMETJESGORDIJN
weet je wat ik wel zou willen zijn
een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn
van het plafond tot op het raamkozijn
een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn
en alle dagen hangen lekker in het zonnelicht
met bloemen op m'n hele lijf en ook op m'n gezicht
weet je wat ik wel zou willen zijn, een bloemetjesgordijn
een mens moet heel zijn leven blijven lopen
dan wordt ie opgejaagd van hier naar daar
en altijd maar het beste blijven hopen
de honderdduizend of het abattoir
maar lekker rustig blijven hangen zoals een gordijn
dat moet toch heerlijk zijn
weet je wat ik wel zou willen zijn
een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn
van het plafond tot op het raamkozijn
een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn
en alle dagen hangen lekker in het zonnelicht
met bloemen op m'n hele lijf en ook op m'n gezicht
weet je wat ik wel zou willen zijn, een bloemetjesgordijn
een mens moet heel zijn leven blijven knokken
want anders zit ie zo in de puree
een mens moet heel zijn leven blijven dokken
betalen moet ie tot zijn AOW
maar lekker rustig blijven hangen zoals een gordijn
dat moet toch heerlijk zijn
weet je wat ik wel zou willen zijn
een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn
van het plafond tot op het raamkozijn
een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn
en alle dagen hangen lekker in het zonnelicht
met bloemen op m'n hele lijf en ook op m'n gezicht
weet je wat ik wel zou willen zijn, een bloemetjesgordijn.
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Wim Kersten (1924- 2001) vormde jarenlang een duo met
Joep Peters, beter bekend als de Twee Pinten.
Van zijn hand komen carnavalsnummers als Bij ons staat op de
keukendeur (1969),
Geef mij de liefde en de gein (1971),
Zwaaien en zwieren (1972)
Woensdagmorgen krijg je rode rozen (1976),
en het Bloemetjesgordijn (1980).
Nog steeds spreken deze nummers , vooral in Oeteldonk, tot de
verbeelding.

SENIORENCABARET
Ojee……een nieuwe theaterachtige activiteit in onze vereniging
is van start gegaan. Kom mee doen.
Huub Poels en Frans van Lith hebben de handen ineen geslagen
en in Helvoirt een cabaretgroep opgericht.
Beide heren hebben een rijke ervaring in diverse vormen van
kleinkunst, van tonpraat tot toneelregie en van muziek maken
tot amusante optredens.
Inmiddels is er een kleine groep enthousiast van start gegaan,
maar we willen graag uitbreiden met enkele dames en heren die
het leuk vinden om bezig te zijn met cabaret. Tevens zoeken we
nog ondersteunende enthousiastelingen voor de bediening van
het geluid / licht maar ook voor eventuele bouw van decorstukken.
De repetities zijn elke maandagochtend van 9.30 uur – 11.00
uur in het HelvoirThuis.
Informatie en aanmeldingen: huubpoels@hotmail.com of fransvanlith@xs4all.nl.
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ALLE BRUILOFTSJAREN
Om voor ééns en altijd duidelijkheid te verschaffen hierbij alle
builoftsjaren die een specifieke naam hebben op een rij.
Om nooit meer te vergeten.
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
12,5 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
20 jaar
25 jaar
30 jaar
35 jaar
40 jaar
45 jaar
50 jaar
60 jaar
70 jaar
80 jaar

Papieren bruiloft
Kartonnen bruiloft
Leren bruiloft
Vruchten bruiloft
Houten bruiloft
IJzeren bruiloft
Donzen bruiloft
Bronzen bruiloft
Aardewerken bruiloft
Tinnen bruiloft
Stalen bruiloft
Zijden bruiloft
Koperen bruiloft
Kanten bruiloft
Ivoren bruiloft
Kristallen bruiloft
Porseleinen bruiloft
Zilveren bruiloft
Paarlemoeren bruiloft
Koralen bruiloft
Robijnen bruiloft
Saffieren bruiloft
Gouden bruiloft
Diamanten bruiloft
Briljanten bruiloft
Eiken bruiloft

Bron: PlusOnline
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MOOIE LETTERS MAKEN MET WORDART
Letters met een schaduw, de tekst in een boog of contouren om een woord. Het kan met WordArt in het programma Microsoft Word.
Speciaal effect tekst
Een uitnodiging, boekje of aankondiging fleurt u op met een
ontwerp in WordArt. Met deze optie in Microsoft Word geeft u
woorden een speciaal effect. Daarbij zijn er allerlei mogelijkheden, zoals schaduw, weerspiegeling, gloed, 3D of vervorming.
WordArt invoegen
Voeg tekst met WordArt als volgt toe:

Open een document in Word.

Klik op het tabblad Invoegen.

Klik in het onderdeel 'Tekst' op de schuine A en kies de gewenste stijl.

Typ de gewenste tekst in het kader.

Klik naast het kader om de bewerking definitief te maken.
Teksteffect toevoegen
Bij het invoegen van de WordArt kiest u een standaard stijl,
maar het uiterlijk van de tekst is nog volledig aan te passen.

Klik op de tekst.

In het Lint verschijnt het tabblad 'Vormindeling'. Klik op
het tabblad als het nog niet openstaat.

Klik bij het onderdeel 'Stijlen voor WordArt' op Teksteffecten (beweeg zonodig met de muisaanwijzer over de
mogelijkheden om deze optie te vinden).

Klik daarna op een gewenst effect.

Het effect is direct zichtbaar. Niet tevreden? Herhaal dan
de stappen en probeer een andere uit.
Kleur WordArt aanpassen
De kleur van de tekst is ook aan te passen.

Klik op de tekst.

Klik op het tabblad 'Vormindeling'.

Klik bij het onderdeel 'Stijlen voor WordArt' op het pijltje
achter 'Tekstopvulling'.

Klik op de gewenste kleur.
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT
4 het leven
Activiteitencie
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Cabaret
Consulent Thuisadministratie
Computeren
Fietsen
Films
Fotografie
Glas in lood
Gymnastiek
Haak- / breigroep
en naaiklusjes
Hobby-handwerk
Kaarten
Kienen
Klusjesdienst
Lezingen
Line-dance
Luisteren naar
Klassieke Muziek
Reizen
Wandelen

Crista Schuurmans
Lucie van de Pas
Riet Scheij
Jan van Zon
Nico Hes
Frans van Lith

64
60
64
64
06
64

33 91
79 21
13 87
14 00
54343249
26 35

Vacature
Edward/Ria de Vries
Mien van Asten
Chrit van Enckevort
Edward de Vries
Kees van Haaren
vacature

----64 37 94
64 18 04
64 21 79
64 37 94
06 12325783

Bep van Bohemen
Mien van de Sande
Sjaantje Traa
en Annie Pollaerts
Anny van de Ven
Arianne van Oerle
Annemarie van Hoof
Marinus van Iersel

64
64
64
64
64
06
64
64

Kees van Rijt
Lucie van de Pas
Jan Tielemans

60 75 32
60 79 21
06 27086113

14 15
12 72
23 89
17 73
26 06
27528268
37 93
27 72

31

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:
Huub Poels: e-mailadres: huubpoels@hotmail.com
Ria de Vries-Algra: e-mailadres: riadevries-algra@ziggo.nl
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Ria de Vries-Algra
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Vereniging 55+ Helvoirt

Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
Telefoon: 0411- 202010

