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VOORWOORD 
Heerlijk 

 

Wat is de natuur in deze tijd toch weer over-

weldigend. De Kastanjelaan was begin mei 
een lust voor het oog: honderdduizenden 

bloesems versierden de straat. Inmiddels 

heeft deze zelfde bloesem al weer in een 

centimeters dikke drab op het wegdek ge-

legen en is het  nu wachten op de kastanjes 
zelf. Nu is het de tijd voor de acacia’s om met hun fraaie witgele 

bloesemtrossen de volle aandacht te trekken in ons mooie Hel-

voirt.  

Wonderlijk hoe de natuur dit toch ieder jaar allemaal, zonder 
booster, weet te fiksen. Vorige week zijn ook de jonge koolme-

zen in onze nestkastjes de wijde wereld in gevlogen, tenminste 

als ze hebben kunnen ontsnappen aan de aanvallen van de twee 

eksters die de dagen voor het uitvliegen voortdurend bijzondere 
aandacht hadden voor de openingen van de nestkastjes. 

 

Van de eerste tijd met mooi voorzomerweer hebben we gelukkig 

al weer uitgebreid kunnen genieten. We zien weer veel fietsers 

op straat en de eerste korte broeken en rokken zijn ook al ge-
signaleerd. Als dit de voortekenen voor de zomer zijn, dan laat 

de zomer maar komen. 

 

De scholen in het zuiden hebben dit jaar pas laat zomervakan-
tie: die begint op zaterdag 23 juli en op maandag 5 september 

gaan de leerlingen weer naar school. Veel vakantieplannen zijn 

gemaakt en gelukkig kunnen we er dit jaar weer op uit. Tenmin-

ste als de apenpokken dit jaar geen roet het eten gooien; de 
eerste berichten zijn echter bemoedigend. Ernst Kuijpers vindt 

in ieder geval dat we voor een groot deel zelf verantwoordelijk 

zijn voorde verspreiding van virussen. Daarom halen mijn vrouw 

en ik steeds braaf onze booster, in de hoop nog vele malen en 
lang te kunnen genieten van vele voorjaarsbloesems.   

Heerlijk! 

 

Huub Poels  
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

JUNI- BEGIN JULI 2022 
 

HelvoirThuis 

Kloosterstraat 30  

5268 AC Helvoirt  
 0411-202010 

 

 

 

Dinsdag 7 juni 
Luisteren naar Klassieke muziek om 14.00u. 

 

 

Maandag 13 juni 
Fietsen vanaf Kerkplein om 19.00u. 

 

Woensdag 15 juni  

Kienen om 14.00u. 
 

Dinsdag 21 juni 

Gezamenlijke lunch in 'Guldenberg' aanvang 12.30u. 

 
 

Donderdag 23 juni 

4-kernen wandelen om 10.00u. 

 

 
Maandag 27 juni 

Fietsen vanaf Kerkplein om 19.00u. 

 

Dinsdag 5 juli 
Luisteren naar Klassieke muziek om 14.00u. 

 

 

Woensdag 6 juli  
Kienen om 14.00u. 
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN: 
 

Maandag: 
Ojee.. Cabaret 09.00u.–11.00u. Van Goghzaal 

Line-dance  11.00u.–12.00u. Van Goghzaal 

Biljartcompetitie 13.00u.–17.00u. Huiskamer 

 

Dinsdag: 
Hobbyen & 

Glas-in-lood  09.00u.–11.30u. Huiskamer 

Vrij kaarten &  

Biljarten 13.00u.–17.00u. Huiskamer 
 

Woensdag: 

Bewegen Moet 1   09.00u.–09.45u. Gymzaal 

Bewegen Moet 2   09.45u.–10.30u. Gymzaal 
Gymnastiek         10.45u.–11.30u. Gymzaal   

 

Donderdag: 

Naaiklusjes & 

Breien                  09.00u.–12.00u. Huiskamer 
Wandelen 10.00u.  

(vier kernen)       (zie maandelijkse activiteiten) 

Vrij kaarten &  

Biljarten              13.00u.–17.00u.  Huiskamer 
Driebanden        19.00u.–21.00u. Huiskamer 

 

Vrijdag: 

Vrij biljarten    09.00u.–12.00u. Huiskamer  
Vrij bridgen      13.30u.             Van Goghzaal 
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HEERLIJK SAMEN LUNCHEN IN DE BOSSEN 
 

Voor onze volgende lunch in juni gaan we naar restaurant  'De 

Guldenberg', dat heerlijk rustig gelegen ligt in het bosrijke ge-

bied van Helvoirt. We zijn hier hartelijk welkom op dinsdag  
21 juni vanaf 12.30 uur in de Brasserie. 

We kunnen daar genieten van het volgende arrangement in buf-

fetvorm: 

 
 Mandjes met div. brood, croissants en bolletjes 

 Roomboter 

 Salade 

 Kaas en diverse vleeswaren 

 Tomatensoep 
 Draadjesvlees croquet 

 Koffie, thee, jus d’orange en appelsap  

 

En dat alles voor maar een prijs van € 15,- per persoon. Con-
sumpties buiten het genoemde arrangement komen voor eigen 

rekening.  

Je kunt je hiervoor telefonisch opgeven tot woensdag 15 juni bij 
Gerrie van de Ven  06-19038860 of Mien Verbeek  0411-

641660. Ook kun je je opgeven middels onderstaand strookje. 

Dat kun je deponeren in de brievenbus van Verenging 55+ in 

het HelvoirThuis. 

 

P.S.: Let op de aangepaste aanvangstijd!!!!!! 
 
---------------------------------------------------------------- 

 

Ja ik kom gezellig lunchen op dinsdag 21 juni 
 

Naam:_____________________________________________ 

 
:_______________________________________________ 

 

Ik wil graag opgehaald worden   
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FIETSEN MET JAN EN THEA 
  

Op woensdag 18 mei was het, na de lange 

coronatijd dat we elkaar niet meer gezien 

hadden, de eerste keer dat we weer samen 
gingen fietsen. 

Om 1 uur stonden Jan en ik op het kerkplein 

te wachten op de deelnemers. Gelukkig 

kwam Riet die mee wilde, maar jammer ge-
noeg was er verder niemand! 

Toch vertrokken we voor een mooie tocht. Richting Biezenmor-

tel, de Rustende Jager, Drunense duinen en  via een omweg 

door een prachtige omgeving naar de molen in Nieuwkuijk. 

En na een lekker kopje koffie weer terug naar Helvoirt. 
  

Misschien was u het vergeten dat de fietstochten weer begonnen 

zijn? 

We fietsen op 13  juli opnieuw samen. Graag zien we u er dan 
ook bij. 

De afstand is ongeveer 30 kilometer en we fietsen rustig op ons 

gemak. 

Deze keer gaan we naar Spoordonk. 
  

We hopen dat we u dan kunnen ontmoeten, 13 juli op het kerk-

plein om 13.00 uur. 

  

Vriendelijke groet, 
Jan Tielemans en Thea van Lith. 
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BEKIJK HET MAAR: 

EEN RONDLEIDING EN / OF KLIMMEN? 
 

In en om de neogotische Nicolaaskerk 
(1903) in Helvoirt valt veel te genieten! 

De prachtig gerestaureerde beschildering 

van het interieur van deze kerk, met o.a. 

vele plant- en diersymbolen, behoort tot de 
top-3 van Nederlandse kerkinterieurs.  

 

Naast rondleidingen over de achtergrond en 

symboliek van de afbeeldingen is er ook de 

mogelijkheid om, met begeleiding en uitleg, het interieur van de 
toren te bezichtigen. 

U klimt tot de basis van de spits (32 meter hoog). Hier hebt u 

ook een prachtig uitzicht over Helvoirt en omgeving. 

 
Elke woensdagmiddag van 6 juli t/m 24 augustus  zijn er rond-

leidingen van 14.00 tot 15.00 uur en torenbeklimmingen van 

15.00 tot 16.30 uur. 

 
De kerk is op deze dagen geopend van 13.30 tot 16.30 uur. 

Adres: Kastanjelaan 16 in Helvoirt. 

 

Een bijdrage voor het restauratiefonds van de kerk wordt op 

prijs gesteld.  
 

Torenbeklimming  € 5,- p.p. 
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 CHAUFFEUR BIJ ANWB AUTOMAATJE ?  
  

Houd je van autorijden en geniet je 

ervan om iets voor mensen te beteke-

nen? 

Meld je dan aan als chauffeur bij 
ANWB AutoMaatje; we zijn namelijk 

op zoek naar meer chauffeurs. 

Je kunt écht iets betekenen voor min-

der mobiele inwoners van Helvoirt. 

Rittijden zijn altijd in overleg, wat bij je past; overdag, avond of 
weekend; wekelijks of per 2 weken of per maand. 

Er is een onkostenvergoeding van € 0.35 per km. 

 

Interesse of meer informatie; neem contact op met Margriet 
Jansen  073 - 206 8140 maandag t/m donderdag 9.00 uur - 

12.30 uur. 

of mail naar automaatje@welzijnvught.nl 

 
 

 

 

 

 
 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  

 

Klinkt als een klok   welluidend 
Samenhang en ondersteunend draagverband 

Hemelse aardbol   bovenwereld 

 

 
 

 

 

mailto:automaatje@welzijnvught.nl


 

8 

 

 

 

ONZE TAAL  

 
 "Wij noemen dat een schijtoog", zei een dame tegen mij. 

 "Hoe schrijf je dat?", vroeg ik.  Ze had gezien dat ik in mijn 
ogen zat te wrijven en ik vertelde haar dat ik blefaritus had, een 

aandoening waarbij het ooglid voortdurend schilfertjes en korst-

jes afscheidt. Vandaar mijn vraag. "Dat weet ik niet," zei ze 

schijnheilig, "ik heb het van horen zeggen." 
 

Leuk onderwerp. De korte ei en de lange ij. "En… denk eraan 

mensen, we spreken ze allebei precies hetzelfde uit."  En "Wij-

chen" dan, bij Nijmegen?"  "Dat is een uitzondering." Ja, ik zal 
ze ook nog etymologie gaan geven! En ze hebben toch al zo'n 

moeite om een mooie ei-klank te produceren. Als je de onder-

kaak niet flink laat zakken lijkt een ei meer op een aai. Ook 

heerlijk, maar minder eiwitten. En dan kúnnen ze hem na veel 

oefenen. (Hij krijgt bij tijd en wijle vijf eieren bij zijn ontbijt) 
eindelijk fatsoenlijk uitspreken en dan blijkt dat je hem vaak niet 

hoort (makkelijk, redelijk…). Ja, in "lijkrede" wel. Moet je dat 

weer uitleggen. 

 
Nou weet ik uit ervaring dat rijm makkelijker te onthouden is, 

dus ….. 

In Waalwijk daar ligt de wijk Meer-

dijk 
en niet da'k op Meerdijk neerkijk, 

maar, eerlijk is eerlijk, 

hier woont 't ook heerlijk, 

in Helvoirt. En minstens zo sfeer-
rijk! 
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En dan gooi ik de regels door elkaar en mogen zij er weer een 
limerick van maken. Al doende leert men! 

  

Maar met woorden als eigengereidheid, vrijblijvendheid, veilig-

heidseisen, om er een paar te noemen, blijft het tobben. En 
draai je de 'e' en de 'i' om, dan klinkt het weer anders (Die teil 

komt uit Tiel). Je hoort ze zuchten. 

 

O ja, ik had u nog iets beloofd. Wanneer zeggen we "Ik heb, of 
ik ben gezwommen." 

Ik denk dat het zo is: Bij activiteit (bezigheid, hobby): hebben 

(we hebben uren gewandeld, gezwommen enz.) Bij verplaatsing 

van A naar B: zijn ( we zijn naar de brug gewandeld, gezwom-

men). 
 

De volgende keer ga ik het hebben over de meest voorkomende 

letter in onze taal.  

 
Tot dan, 

 

Cornelis van Delft. 
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ROOKMELDERS IN HUIS VANAF 1 JULI 2022 VERPLICHT 
 

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle 

woningen verplicht. Op iedere verdieping 

van een huis waar gewoond wordt, moet 

minstens één goedgekeurde rookmelder 
hangen. 

 

Waar moet de rookmelder hangen? 

Op een zolder of in een kelder waar niet wordt gewoond, hoeven 
geen rookmelders te komen. In besloten ruimtes waar een 

vluchtroute doorheen loopt, juist wel. En in kamerwoningen zo-

als in studentenhuizen, is straks in iedere kamer een rookmelder 

verplicht. De verplichting per 1 juli is er gekomen door een aan-
passing van het Bouwbesluit. Daarin staan alle voorschriften 

waaraan een veilige woning moet voldoen. 

 

Eigen huis of huurhuis? 

In de eerste plaats is de eigenaar verantwoordelijk voor het 
plaatsen van rookmelders. Het is echter ook mogelijk dat 'een 

huurder of gebruiker' verantwoordelijk is. De wetgever heeft 

hierover opgemerkt dat de huurder kan worden aangesproken 

op 'het vervangen van de batterijen van een rookmelder'. 
 

Consumentenbond of Radar 

Meer informatie over kwaliteit en mogelijkheden van rookmel-

ders vind je onder meer op de internetsites van de Consumen-
tenbond en het tv-programma Radar. 
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14 JULI  - LEIJENHOF  - 55+  - TRIPLEX 
 

Op 14 juli organiseren wij in samenwerking met de activiteiten-

begeleidster (Cora) van de Leijenhof een middag voor alle be-

woners van de Leijenhof en voor alle leden van onze vereniging.                    
Dit alles vindt plaats op de terrassen van de Leijenhof. 

 

Het programma is als volgt: 

 14.00 uur beginnen met een kopje koffie / thee en iets lek-

kers 
 14.30 uur een optreden van TripleX 

 15.15 uur pauze met een drankje en een hapje 

 15.30 uur nogmaals optreden TripleX 

 16.00 uur afsluiten   
 

U hoeft zich niet op te geven voor deze middag, het is een kwes-

tie van aanschuiven. 

 
Mocht het weer dit niet toelaten dan wordt deze middag ver-

schoven naar september. 

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij: 
Gerrie van de Ven   06 19038860 of  
Thea van Lith   06 83553191. 

 

De activiteitencommissie 
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VOORAANKONDIGING ZOMERSCHOOL 

 

Over iets meer dan een maand breekt er weer een mooie peri-

ode aan: maar liefst 7 weken lang kunnen 55-plussers van de 

Gemeente Vught deelnemen aan de Zomerschool. Dit fantasti-
sche evenement wordt georganiseerd door ABZ en OUDEREN 

SAMEN. Vanaf maandag 23 mei gaat de inschrijving van start. 

“Wij zijn erg blij dat we dit jaar weer een programma zonder 

Corona-beperkingen kunnen aanbieden” verklaart Marijke Blan-
ken van Ouderen Samen opgelucht. “Daar hebben we 2 jaar 

lang naartoe geleefd.” 

 

Gevarieerd programma 
Voor 55-plussers uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt staat er een 

gevarieerd aanbod klaar. De 13e editie van de Zomerschool start 

op dinsdag 28 juni met een mini-cursus keramiek voor begin-

ners. Daarna volgen er 7 weken lang allerlei leuke, interessante, 

creatieve en sportieve activiteiten. Zoals een workshop Mindful-
ness. Of een dagtocht naar de Biesbosch. Ook de vaartocht over 

de Dommel is, op veler verzoek, weer terug in het programma. 

 

Sponsoren 
Onze sponsoren maken het mogelijk om de bijdrage voor de 

activiteiten laag te houden. Dit jaar worden we gesteund door 

Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK, Stichting tot steun voor de 

zorg aan ouderen Den Bosch, de Heijmstichting en Rabobank 
Clubkas. 

 

Inschrijven vanaf 23 mei 

De inschrijving start op maandag 23 mei. Je kunt je inschrijven 
door het formulier bij de programmafolder in te vullen. Of je 

kunt je digitaal aanmelden via de website van ABZ 

(www.abzvught.nl) 

 

 
 

 

http://www.abzvught.nl)/
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Tot de start van de Zomerschool kun je je voor maximaal 4 ac-

tiviteiten inschrijven. Vanaf 1 juli staat de inschrijving weer open 

voor de plaatsen die op dat moment nog beschikbaar zijn. 
 

Programmafolder 

Vanaf 23 mei kunnen de programmafolders op de volgende lo-

caties worden opgehaald: 
 In Vught bij DePetrus, de Rode Rik 2.0, het gemeentekan-

toor en WZC Theresia, Huize Elisabeth en BSV; 

 In Cromvoirt bij Battle Axe; 

 In Helvoirt bij HelvoirThuis. 
 

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@abzvught 
of bel tijdens kantooruren met  073-657 20 00. 

Het volledige programma is vanaf 23 mei ook te bekijken: 

www.abzvught.nl en www.ouderensamen.nl/zomerschool2022 
 

 

 

 

 

http://www.abzvught.nl/
http://www.ouderensamen.nl/zomerschool2022
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SINT-JANSKRUID 
 

 Hypericum perforatum L. komt alge-

meen voor op voedselarme, droge, 

zonnige plaatsen zoals bermen, heide 
en bosranden in gematigde zones van 

Europa. De stevige stengels met onge-

steelde, tegenoverstaande ovale 

blaadjes met gave rand kunnen wel 80 

cm. hoog worden en eindigen in een 
rijk vertakte top met goudgele bloe-

metjes. Het toppunt van de bloei is 

rond 24 juni, het midzomerfeest van 

de Germanen en onze Sint-Jansdag. 
De hele zomer tot laat in de herfst ver-

schijnen steeds weer nieuwe zonnige 

bloemetjes die slechts één dag 

bloeien. In de vijf kroonblaadjes lijken, 
tegen het licht gehouden, gaatjes te zitten, maar dat zijn klier-

tjes die een rode, harsachtige olie bevatten die hypericine heet. 

Volgens de Germaanse mythe is dat het bloed van de licht- of 

zonnegod Balder. Volgens een andere legende is dat het bloed 

van Johannes de Doper. Salomé kreeg zijn hoofd op een zilveren 
schaal van haar vader Herodes. 

 

Het Sint-Janskruid komt al erg lang voor als remedie bij allerlei 

klachten. Hippocrates noemde het verkoelend en ontstekings-
remmend bij longziekten. Volgens Dioscorides was het  goed bij 

brandwonden en ischias en kon het kruid boze geesten verja-

gen. (Gr. Hyper eikon betekent boven of machtiger dan een 

geestverschijning) Er werden dan ook kransen van het kruid op 
daken en het hoofd gelegd of aan staldeuren bevestigd tegen 

duivels, demonen, bliksem en vuur. We kennen ook de volks-

naam Jaag-den-duivel.  

Die zou de gaatjes geprikt hebben (perforatum) omdat hij ja-
loers was op de veelzijdige plant. 

Paracelsus beschrijft al in de 16de eeuw de positieve werking bij 

melancholie en depressies.  
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Nu wordt het ook wel de plantaardige prozac genoemd, omdat 

de stimulering van de productie van serotonine wetenschappe-

lijk is aangetoond en daarmee de antidepressieve werking. Ook 
bij angsten, rusteloosheid, slapeloosheid, concentratieproble-

men en stress wordt de thee of tinctuur, eventueel in combinatie 

met melisse of kamille, gebruikt. Resultaat is niet onmiddellijk 

te verwachten, maar gelukkig kan het Sint-Janskruid langdurig 
gebruikt worden en is het niet verslavend. 

 

De olie werkt verwarmend op de spieren en kan als massageolie 

verlichting geven bij bijv. spit en reuma. De olie is ook heilzaam 
bij huiduitslag, eczeem, brand- en snijwonden, aambeien en 

zonnebrand. Het opmerkelijke is wel dat er juist een grotere ge-

voeligheid voor zonnebrand of –allergie kan ontstaan wanneer 

er met Sint-Janskruid wordt gewerkt. Afgeraden wordt prepara-

ten van het kruid te gebruiken tijdens de zwangerschap en in 
combinatie met andere medicatie (ook de pil) omdat het de wer-

king daarvan zou kunnen verstoren. Voorzichtigheid blijft dus 

geboden. 

 
Recept voor Sint-Jansolie 

Vul een doorschijnende pot met brede hals met een paar handen 

vers geplukte droge knoppen en / of bloemen. Giet er een goede 

plantaardige olie overheen tot de inhoud overdekt is. Sluit de 
pot en zet die in de volle zon gedurende 5-6 weken. Tussentijds 

aanvullen kan. De olie krijgt dan een dieprode kleur en kan ver-

volgens worden geperst en gefilterd. De olie wordt bewaard in 

donker glas.  
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BOEKBESPREKING 'BITTERE BLOE-

MEN' DOOR JEROEN BROUWERS 
 

Bittere bloemen is een roman over illusies 

die te vergelijken zijn met bloemen: eerst 
bloeien ze, dan verwelken ze ziender-

ogen. Een grijsaard maakt tegen zijn zin 

een cruise over de Middellandse Zee. Als 

ex-rechter, ex-politicus en ex-schrijver 

heeft hij voldoende om op terug te zien, 
wat hij doet met vrolijk cynisme en opge-

wekt gekanker. Het voorbije leven was al-

lerminst zonder succes, maar wat eraan 

ontbrak heeft zijn vereenzaamde nadagen bepaald. Aan boord 
ontmoet hij een vroegere leerlinge. Het eiland Corsica is het de-

cor van enkele gebeurtenissen, die de oude man en de veel jon-

gere vrouw een etmaal in elkaars gezelschap houden.  

 
 

De schrijver Jeroen Brouwers 

Jeroen Brouwers was het vierde kind van Jacques Brouwers en 

Henriëtte  van Maaren. Zijn vader werkte als boekhouder. Zijn 

vroege jeugd bracht hij door in Nederlands-Indië. Na de Japanse 
invasie begin 1942 en de capitulatie van het Koninklijk Neder-

landsch-Indisch Leger werd zijn vader overgebracht naar een 

krijgsgevangenkamp in de buurt van Tokio. Brouwers belandde 

met zijn grootmoeder, zijn moeder en zus eerst in het jappen-
kamp Kramat. Na een paar maanden werden ze overgeplaatst 

naar het kamp Tjideng, in een buitenwijk van Batavia. Zijn 

grootouders hebben de kampen niet overleefd. 
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Hij schreef in 1981 over deze Japanse bezetting van Indonesië 

het boek 'Bezonken rood'. Zijn jeugd in Indonesië speelt ook een 
rol in zijn romans 'Het verzonkene' en 'De zondvloed'. Deze drie 

romans zijn later in één band uitgebracht. 

Na de oorlog werd het gezin herenigd en verhuisde naar Balik-

papan (toen Borneo). Mevrouw Brouwers repatrieerde in 1947 
met haar kinderen per schip naar Nederland. In 1948 kwam ook 

Brouwers vader naar Nederland. 

 

Tot 1950 woonde Brouwers thuis bij zijn ouders. Van zijn tiende 
tot zijn zestiende werd hij in diverse rooms-katholieke pensio-

naten in onder andere Limburg ondergebracht. De reden was 

dat hij een onhandelbaar kind zou zijn, dat na de vrijheid van 

Indië niet kon wennen aan het Hollandse keurslijf. Ook deze in-

ternaats- en kostschoolervaringen verwerkte hij in zijn werk, 
zoals in zijn roman ' Het hout'. (2014). In 1955  haalde Brouwers 

het Mulodiploma, waarna hij enkele maanden bij een bank 

werkte en daarna zijn dienstplicht vervulde. Na zijn dienstplicht 

ging hij in 1961 in Nijmegen als leerling-journalist werken bij 
het krantenconcern De Gelderlander. 

Jeroen Brouwers heeft veel geschreven en veel prijzen gewon-

nen. Hij overleed in 2022. 

 
Enkele boeken geschreven door Jeroen Brouwers 

 Het verzonkene (1979) 

 Geheime kamers (2000) 

 Het hout (2014) 
 Cliënt E. Busken (2020)  
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COTTAGE PIE MET GEHAKT, PREI EN CHAMPIGNONS 
  

Ingrediënten: 

800 gram kruimige aardappels / 2 deciliter melk / 

50 gram roomboter / 400 gram half-om-half gehakt / 
2 preien / 1 winterwortel /250 gram champignons / 

2 eetlepels zonnebloemolie / 2 eetlepels grove mosterd / 

75 gram geraspte kaas / 2 eetlepels paneermeel / versgema-

len peper / zout  

 
Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 180°C op 

de grillstand.  

Schil de aardappels, snijd ze grof en 
kook ze in ongeveer 20 minuten 

gaar in gezouten water. Giet af, laat goed uitlekken en zet even 

terug op het vuur zodat het vocht kan verdampen. Verwarm on-

dertussen de melk met de roomboter tot aan het kookpunt in 
een steelpannetje. Stamp de aardappels met behulp van een 

pureestamper tot een puree en voeg de hete melk toe. Roer 

goed door en voeg nog wat melk of boter toe als met wat smeu-

iger mag worden. Kruid met zout en peper. 

Was ondertussen de prei en snijd in halve ringen. Schil de win-
terwortel en snijd in kleine blokjes. Snijd de champignons in 

vieren. Bak het gehakt in een scheutje zonnebloemolie mooi 

goudbruin en kruid met zout en peper. 

Verdeel het gehakt over de bodem van een ingevette oven-
schaal. Voeg een scheutje olie toe aan de pan waarin zojuist het 

gehakt is gebakken en fruit er de winterwortel in aan, voeg de 

prei en de champignons toe en laat zachtjes bakken. Kruid met 

de mosterd en zout en peper. Verdeel de groenten over het ge-
hakt. Vul de ovenschaal verder af met de aardappelpuree en 

bestrooi met de geraspte kaas en het paneermeel. Plaats in de 

voorverwarmde oven en laat in zo’n 15 minuten goed warm wor-

den en mooi gratineren.  
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TUINGEDACHTEN 
 

In de vorige editie van deze 'gedachten' heb ik beschreven dat 

we jaarlijks het strand en soms de Kagerplassen bezochten. 

Daarnaast was ook een middag naar een speeltuin enkele kilo-
meters van huis bij restaurant 'De Gouden Leeuw' een vast uitje. 

Daar gingen we meestal te voet naartoe, want een paar kilome-

ter kon je wel lopen. Toen we groot genoeg waren om te fietsen, 

waren we te groot voor de speeltuin, of we zaten achterop bij 
grote zus. Later zagen we kinderen die achterop zaten, op een 

kussentje zitten. Dat was er bij ons niet bij. 

 

Ook logeren bij een oom of tante was steeds een indrukwek-
kende vakantie ervaring. Tante Pietje woonde aan de rand van 

Delft, op een boerderij alias melkwinkel. Een boerderij in de 

stad, ongekend voor ons, met veel ruimte er omheen. De wei-

landen grensden aan vliegveld Ypenburg.   

 
Drie indrukwekkende belevenissen: een boerderij in de stad, 

een melkwinkel en een vliegveld. We gingen soms ook op be-

zoek bij een andere oom en tante. Die woonden ook bij 't vlieg-

veld op een ander boerderij, omdat de oorspronkelijke boerderij 
in de oorlog kapot geschoten was. Ook indrukwekkend. Maar 

daar werd niet gelogeerd, want daar waren geen kinderen.  

 

Jan van Bohemen.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Voormalig vliegveld Ypenburg 
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Verhaaltje om mijn jonge kinderen uit te leggen wat er met oma 

aan de hand is ... 
Hier een klein verhaaltje dat ik heb geschreven 

om mijn kinderen (6 en 3 jaar) uit te leggen wat 

er met oma aan de hand is, misschien hebben jul-

lie er wat aan: 
 

HET VERGEETSPOOKJE  
 

Weet je hoe je dingen kunt onthouden? Je stopt ze in een vakje 

in je hoofd. Je doet ’t deurtje dicht. Veilig opgeborgen! En als je 
eraan moet denken, dat gaat het deurtje open en haal je het er 

weer uit. Morgen de gymtas mee naar school? Hop in ’t vakje 

en morgenvroeg … dan gaat ’t deurtje open en dan denk je er-

aan. Sommige dingen zul je niet snel vergeten, die zitten voor-
aan in de eerste kamer. Dat zijn vooral leuke dingen zoals dat 

het pakjesavond is of je verjaardag. Andere dingen vergeet je 

misschien het liefst: tandenpoetsen of een prik bij de dokter … 

maar ze zitten echt wel in een vakje. Niks aan te doen! En als 

je het moeilijk vindt om iets te onthouden, dat kan wel eens 
gebeuren, omdat je druk bent met spelen bijvoorbeeld … dan 

zijn er ook trucjes om de vakjes in je hoofd te helpen onthouden. 

Je schrijft ’t bijvoorbeeld op een briefje, je legt de spulletjes die 

je niet mag vergeten alvast klaar of je vraagt mama of papa om 
het ook in een van hun vakjes te stoppen. 

 

Oma vergeet steeds meer. Oma heeft iets in haar hoofd. Of ei-

genlijk iemand … het is een vergeetspookje. Het vergeetspookje 
laat af en toe een deurtje open staan. En dan vliegen er dingen 

uit oma’s hoofd. Zo maar weg. Of er gaat iets in het verkeerde 

vakje. Het zit er dan wel in maar oma komt er maar niet op. Of 

het duurt wat langer. Zelfs als oma de trucjes gebruikt lukt het 
niet altijd. 
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Het vergeetspookje is een pestkop. Hij husselt alles door elkaar. 

Het vergeetspookje wordt groter en groter. Het wordt er niet 
beter op in oma’s hoofd. Hij zit in steeds meer vakjes. Dat is 

niet leuk voor oma, maar zelfs dat vergeet ze soms! Gewone 

dingen doen, zoals we allemaal doen, wordt steeds moeilijker 

voor haar. Maar oma blijft oma en oma blijft lief. Oma houdt van 
ons, en wij houden van oma. Jammer genoeg, hoort het ver-

geetspookje gewoon bij oma. Wij zien hem niet, maar hij is er 

wel. Niet iedereen krijgt een vergeetspookje in zijn hoofd, oma 

heeft gewoon een beetje pech gehad: hij is bij haar stiekem naar 
binnen geslopen. Stom vergeetspookje! 

 

Onderwerp: Levensverhalen 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Soms  

is bijna 
niet genoeg 

Soms 

is bijna 
net te veel 

Maar altijd 

is bijna 

nooit 
helemaal. 

 

Patrick Mundus 
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DE DIEPTE (SONGFESTIVAL-LIED) DOOR S10 
 

Ken je het gevoel dat, dat je droom niet uitkomt 

Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft 
Want het regent alle dagen en ik zie geen hand  

voor ogen 

Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn 

 

Tadada dadadadada, dada dadadadadada 
Tadada dadadadadada, oehoe aha 

 

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam 

Oeh aha 
Oh mijn lief wat moet ik nou 

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan 

 

Ik schuil onder de tafel en ik hoop dat jij me vindt 
Ik wacht al heel de avond, ach ik lijk wel een kind 

Ik bijt weer op mijn tanden en ik weet dat jij dat ook doet 

Maar god wat moet ik anders, wanneer is het genoeg 

 

Tadada dadadadada, dada dadadadadada 
Tadada dadadadadada, oehoe aha 

 

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam 

Oehoe aha 
Oh mijn lief wat moet ik nou 

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan 

Nee nee, nee nee 

Jou niet laten gaan. 
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FIETSPLEK AANMELDEN BIJ NS 
 

Buiten de drukke spitsuren mag een fiets mee de trein in. Hoe 

werkt dat en hoe kunnen reizigers zich voor een fietsplek aan-
melden? 

 

Fiets meenemen tijdens daluren 

Misschien wilt u na een treinreis het laatste stukje per (elektri-
sche) fiets afleggen. Geen probleem, want het is onder voor-

waarden toegestaan om een tweewieler in de trein mee te ne-

men. Dit geldt overigens niet voor bakfietsen en fietskarren, 

want die nemen te veel ruimte in beslag. 
Op doordeweekse dagen mag de fiets alleen in de daluren mee. 

Dat is tussen 9.00-16.00 en 18.30-6.30 uur. De dalurenregeling 

geldt niet voor de maanden juli en augustus. Ook op feestdagen 

mag de fiets de hele dag mee, al is Koningsdag hiervan uitge-

zonderd. 
 

Kosten fietskaartje 

Reizigers hebben voor het meenemen van de fiets naast het re-

guliere vervoerbewijs nog apart ticket nodig, de zogeheten 
Fietskaart Dal. Die kost 7,50 euro per dag. Er gelden twee uit-

zonderingen. Mensen met een beperking mogen een aangepaste 

fiets in de meeste gevallen gratis meenemen. Ook een inge-

klapte vouwfiets kan kosteloos mee, mits de reiziger daarmee 
geen hinder veroorzaakt. Voor een vouwfiets hoeft men niet te 

reserveren. 

 

Aanmelden via NS-site 
Reizigers kunnen zich vanaf twee weken voor vertrek voor een 

fietsplek aanmelden. Dit is vrijwillig en biedt geen garanties. 

Wanneer de trein te vol is, komt de aanmelding wellicht te ver-

vallen. Toch is aanmelden verstandig. U kunt inschatten of er in 

een bepaalde trein voldoende plek is en u helpt er ook andere 
reizigers mee. 

 



 

24 

 

 

 

Zij hebben zo meer inzicht in het aantal beschikbare fietsplek-

ken. 
Gebruik de NS Reisplanner om uzelf voor een fietsplek aan te 

melden. Dat werkt als volgt: 

 Ga naar de NS reisplanner. 

 Klik rechtsboven op Mijn NS en log in. Het is ook mogelijk 
om een nieuw account aan te maken. 

 Bent u ingelogd? Vul dan bij ‘Van’ een beginbestemming in, 

bijvoorbeeld het NS-station van uw woonplaats. 

 Ziet u dit veld niet? Klik dan op Reisinformatie>Reisplan-
ner 

 Vul bij ‘Naar’ een eindbestemming in. 

 Klik op Vandaag en kies in de agenda de gewenste datum. 

 Klik op het klokje en selecteer het beoogde tijdstip. 

 Klik op Plannen en aanmelden. 
 Klik aan de linkerkant op het treintraject waarvoor u de fiets 

wilt aanmelden. 

 Klik op Gegevens wijzigen. 

 Bekijk onder ‘Fietsen’ hoeveel verwachte fietsplekken er 
nog beschikbaar zijn. Staat hier ‘0’, dan kunt u zich niet 

voor een fietsplek aanmelden. Zijn er nog wel plekken be-

schikbaar? Klik op het plusteken om uzelf voor een fietsplek 

aan te melden. 
 Klik op Bevestig deze treinreis. 

 U ontvangt per e-mail een bevestiging. 

 

 
De aanmelding is nog geen vervoersbewijs. Naast het reguliere 

vervoersbewijs hebt u voor de fiets een Fietskaart Dal nodig. 

 

Aanmelden via NS-app 

Reizigers kunnen zich ook via de NS-app voor een fietsplek aan-
melden. Installeer deze app op een smartphone of tablet. 

 

 

 

https://www.ns.nl/reisplanner/#/
https://www.ns.nl/producten/onbeperkt-reizen/p/fietskaart-dal
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Lees hiervoor zo nodig eerst de tip ‘Treinreis plannen met NS 

Reisplanner’. 
Hebt u in de app een treintraject uitgestippeld en bent u inge-

logd met een NS-account? Meld uzelf dan aan voor een fietsplek. 

Dat werkt zo: 

 Tik op Treinreis aanmelden. 
 Tik onder ‘Fiets mee in de trein’ op Ja. Er verschijnt in het 

selectiehokje een vinkje. 

 Tik op Bevestig deze treinreis. 

 U ontvangt per e-mail een bevestiging. 
De aanmelding is nog geen vervoersbewijs. Naast het reguliere 

vervoersbewijs hebt u voor de fiets een Fietskaart Dal nodig. 

 

Afmelden treinreis 

Zijn de reisplannen gewijzigd of geannuleerd? Het is mogelijk 
om de aangemelde treinreis af te zeggen. Open hiervoor de aan-

meldbevestiging die u van NS Treinwijzer hebt ontvangen. Klik 

vervolgens onderaan het e-mailbericht op de blauwe knop An-

nuleren. Er opent een webpagina. Klik nu op Afmelden > Af-
melden. Zo komt er weer een fietsplekje vrij voor andere reizi-

gers. 

 

Fietsplek in de trein 
In veel treinen zijn er tussen de zitcoupés speciale 

plekken voor fietsen ingericht. Hier kunt u de twee-

wieler tijdens de reis stallen. Sommige treinen heb-

ben hiervoor geen plek. Controleer daarom in de 
reisplanner van de NS of een trein geschikt is voor 

het vervoer van fietsen. Uiteindelijk bepaalt de con-

ducteur of de fiets daadwerkelijk mee mag. Stapt u over op een 

internationale trein? Houd er rekening mee dat het vervoers-

middel niet mee mag in treinen van ICE International, Thalys, 
Eurostar en Nightjet. 

 

 

 

https://www.seniorweb.nl/tip/ns-reisplanner
https://www.seniorweb.nl/tip/ns-reisplanner
https://www.ns.nl/producten/onbeperkt-reizen/p/fietskaart-dal
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MOET IK NAAR DE DOKTER? 
 

Twijfelt u of een doktersbezoek nodig is? De app 
'Moet ik naar de dokter?' geeft uitsluitsel. 

 

App 'Moet ik naar de dokter?' 

Last van huiduitslag of pijn in uw knie? Bij veel 
klachten is het lastig te bepalen of een bezoek 

aan de dokter nodig is. De app 'Moet ik naar de 

dokter?' kan u helpen bij deze keuze. Op basis van uw antwoor-

den op een aantal vragen wordt bepaald of u een afspraak moet 

maken bij de dokter. Het is een betrouwbare app en hij is goed-
gekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). 

 

Advies vragen 

Bepaal met de volgende stappen of een doktersbezoek nodig is: 
 Open de app 'Moet ik naar de dokter?' 

 Tik bij het eerste gebruik op Nederlands. 

 Tik de eerste keer op Ik ga akkoord > Akkoord. 

 Tik op Man of Vrouw. 
 Stel uw leeftijd in en tik op uw leeftijd. 

 Tik op het gebied van het lichaam waar u last hebt. Zit de 

plek aan de achterkant van uw lichaam, tik dan eerst on-

derin op Bekijk achterkant. 

 Tik op Bevestig keuze. 
 Vervolgens wordt gevraagd wat voor soort klachten u hebt. 

Kies de meest overeenkomende mogelijkheid en tik op de 

ingestelde klacht. 

 U krijgt nu een aantal vragen te zien om te bepalen of u 
naar de dokter moet. Geef antwoord op de vragen door 

op Ja of Nee te tikken. 

Na het doorlopen van de vragen krijgt u een advies. 

 
Bron: SeniorWeb 
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT 

 

 

4 het leven    Crista Schuurmans 64 33 91 
Activiteitencie  Lucie van de Pas 60 79 21 

Bewegen Moet!! 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   06 27528268 

Lezingen Annemarie van Hoof 64 37 93 

Line-dance Marinus van Iersel 64 27 72 

Luisteren naar 
Klassieke Muziek 

Ojee.. cabaret 

 
Kees van Rijt 

Frans van Lith 

 
60 75 32 

64 26 35 

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 penningmees-
ter. 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 
Thea van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268CL Helvoirt,  06 83553191 

 

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 

 

mailto:huubpoels@hotmail.com
mailto:riadevries-algra@ziggo.nl
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