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VOORWOORD 
Soms zien we het niet meer….. 

 

Soms zien we het niet meer, maar het is er wel. Een 

groot gedeelte van de oude dorpskern rond de oude 
Nicolaaskerk (in de volksmond de protestantse kerk) 

is nog in tact. De dikke eiken in de Torenstraat heb-

ben in hun jeugd nog kennis gemaakt met Vincent 

van Gogh, die af en toe in Helvoirt bij zijn ouders op 
bezoek kwam. 

Het ouderlijk huis staat er ook nog met daaromheen nog andere 

huizen die de eeuwen hebben doorstaan.  

Tot 1960 kwam je Helvoirt binnen vanaf de Dijk over de oude 
rijksweg, die voor een groot gedeelte nog intact is. Tot 1950 

reden er maar sporadisch auto’s. Veel autoverkeer was er toen 

niet. 

Met de trein kon je van 1881 tot 1938 vanaf het station Helvoirt 

Nederland verkennen.  
 

Veel oude boerderijen in Helvoirt zijn nog opgesierd met kleine 

schilderijtjes, die aan de historie herinneren: de Hoendernest, 

De Reizende Man, De Guldenberg, Het Molenheike, etc. Zelfs 
Napoleon kwam op zijn huwelijksreis met zijn tweede (jonge) 

vrouw via het Hoog door Helvoirt gereden. Het zal wel met de 

koets zijn geweest…. of op zijn paard? 

 
Zo kennen heel veel plekjes in Helvoirt mooie historische verha-

len, die de moeite waard zijn om ze door te vertellen.  Veel van 

deze verhalen kun je terugvinden bij het Brabant Historisch In-

formatie Centrum (www.bhic.nl). Je wordt er blij van!! 
 

Let op: 

Soms zien we het niet meer, maar het is er wel….. 

 

 
 

 

http://www.bhic.nl/
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

SEPTEMBER/BEGIN OKTOBER 2022 
 

HelvoirThuis 

Kloosterstraat 30  

5268 AC Helvoirt  
 0411-202010 

 

 

 

Maandag 05 september 
Fietsen vanaf Kerkplein om 19.00u. 

 

Woensdag 07 september 

Kienen om 14.00u. 
 

Donderdag 15 september 

Gezamenlijke lunch bij 'de Oude Herberg' aanvang 12.00u. 

 
Dinsdag 20 september 

Klassiek met Kees om 14.00u. 

 

Woensdag 21 september 
*Inloop computeren (de beste tijdloze tips voor Win-

dows) van 09.30u.-11.30u. 

* Kienen om 14.00u.  

 

Donderdag 22 september 
* 4-kernen wandelen om 10.00u. 

* lezing  van Helvoirtenaar Theo Schouw  

 over Jacques  Schreurs om 19.30u. 

 
Woensdag 28 september 

Fietsen vanaf Kerkplein 13.00u. 

 

Woensdag 05 oktober 
Kienen om 14.00u. 

Donderdag 06 oktober 

Bezoek kamp Vught 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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WE GAAN WEER HEERLIJK LUNCHEN 
 
Na een lange vakantietijd met veel warmte en veel zon, gaan 

we weer van start om gezellig samen te lunchen. 

Onze eerste lunch van dit nieuwe seizoen is op donderdag 15 

september bij 'De Oude Herberg' (tegenover de kerk) in Crom-

voirt.  De aanvang is 12.00 uur.  
De kosten voor deze lunch zijn voor eigen rekening. 

 

Je kunt je hiervoor opgeven via onderstaand strookje, dat je 

kunt deponeren in de brievenbus van 55+. Deze hangt aan de 
boekenkast in ’t HelvoirThuis. 

Opgave is ook telefonisch mogelijk tot zondag 11 september bij 
Gerrie van de Ven  06-19 03 88 60 of bij Mien Verbeek  

 0411- 64 16 60. 

 

 

 

Ja, ik kom gezellig lunchen op donderdag 15 september in 

Cromvoirt. 

 
Naam: ____________________________________________ 

 

Tel.: ______________________________________________ 

 
Ik wil graag opgehaald worden    Ja  / Nee 
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FIETSEN MET JAN EN THEA 
 

We zijn aan de vroege kant met onze aan-

kondiging maar… we gaan weer fiet-
sen……….en wel op woensdag 28 septem-

ber om 13.00 uur vanaf het kerkplein. 

 

We fietsen een boeiende route van onge-
veer 30-35 kilometer… en gaan deze keer 

een tuin bezoeken of een buitenplaats. 

In ieder geval gaan we bloemen en de natuur in herfstkleuren 

bewonderen, dat is zeker. 
 

Fietsen, koffiepauze en bloemen…. kom gezellig mee fietsen. 

Graag tot 28 september. 

 

Hartelijke groet van Jan en Thea 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Soms zoek je naar 

een reden zodat je 

kunt begrijpen. 

Soms valt er niets 
te begrijpen omdat 

het is wat het is. 

 

Patrick Mundus 
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BEZOEK AAN KAMP VUGHT 
 
Zoals eerder beloofd organiseren wij een bezoek aan Kamp 

Vught. 

 

Dit zal zijn op donderdag 6 oktober met om 14.00 uur een 

rondleiding.  
De kosten van een ticket bedragen € 11,-.  

Museumjaarkaart is geldig. Andere kaarten zoals VIP kaart van 

de vriendenloterij niet. 

Vereniging 55+ neemt de kosten voor de rondleiding voor haar 
rekening en biedt u tevens een kopje koffie / thee aan.  

U kunt gebruik maken van de rondleiding of gebruik maken van 

de audiotour 'oortjes' voor € 1,25 per persoon. 

 
Vervoer: 

We fietsen vanaf het kerkplein en vertrekken om 13.00 uur. 

Uiteraard kunt u ook met eigen vervoer naar Vught gaan en dan 

treffen we elkaar om 14.00 uur bij de ontvangstreceptie. 

Indien u geen eigen vervoer heeft en niet fietst kunt u dit mel-
den bij uw opgave. Wij zorgen dan voor vervoer naar Vught. 

 

Kamp Vught: 

Nationaal Monument Kamp Vught is een herdenkingsplaats met 
museum over het concentratiekamp Kamp Vught. In 1942 werd 

begonnen met de bouw van het kamp Vught dat daar in de 

Tweede Wereldoorlog gevestigd was. De herinneringsplaats 

werd gesticht in 1990, in 2002 werd een tentoonstellingsgebouw 
toegevoegd.  

Er zijn veel persoonlijke documenten en voorwerpen te zien op 

de plek waar dit concentratiekamp ontstond. 
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Het kamp werd in 1944 ontruimd , in oktober 1944 volgde de 

bevrijding. 
Adres: Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught 

 

Voor uitgebreide informatie zie:  

www.nmkampvught.nl 
 

Opgave: 

Aanmelden vóór 15 september bij Thea van Lith,  
 0411-642635 of per email: theavanlith@xs4all.nl 

  

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:theavanlith@xs4all.nl
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WOENSDAG 28 SEPTEMBER DAGTOCHT NAAR FRUITBE-

DRIJF 'DE WOERDT' EN EEN RONDRIT ‘VAN HOOG TOT 

LAAG’ DOOR DE OOIJPOLDER. 
 

In Ressen, tussen Arnhem en Nijmegen waar vroeger de Bata-

ven leefden en later de postkoetsen voorbij reden, is nu het 

fruitbedrijf De Woerdt gevestigd. Er worden diverse soorten fruit 
geteeld appels, peren, kersen, morellen, mispels, walnoten en 

pruimen. 

 

U wordt ontvangen met koffie of thee met heerlijke cake en 

krijgt een presentatie en rondleiding over het bedrijf. Natuurlijk 
proeft u het heerlijke fruit en krijgt u een vers gemaakt bekertje 

appelsap. Bij vertrek is er voor iedereen een 'landwinkel tasje'. 

 

Na deze excursie rijden we naar Millingen aan de Rijn naar Res-
taurant ‘De Gelderse Poort’ voor een heerlijke lunch.  

 

's-Middags maken we een prach-

tige rondrit door de Ooijpolder. 
Deze polder met zijn heggen-

landschap en weidse uiter-

waarden is een juweel in ons 

Nederlands natuurlandschap. 

 
Via Beek-Ubbergen naar Berg en Dal op de top van de 

100m. hoge heuvelrug. De Zevenheuvelenweg, voert u naar 

'De Diamant tussen de Heuvels' Groesbeek. 

Hier vindt u het Canadese militaire kerkhof (waar we een korte 
stop maken), wijngaarden en het Bevrijdingsmuseum.  
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De dagtocht sluiten we af met een heerlijk diner in 'Restaurant 

het Witte Huis' in Zeeland. 

 
Het programma is als volgt: 

08.30 uur Vertrek vanuit Moergestel (Kerkplein). 

08.45 uur Vertrek vanuit Oisterwijk (Zwembad de Leye). 

09.00 uur Vertrek vanuit Haaren (Mgr. Bekkersplein). 
± 21.00 uur Thuiskomst. 

 

De kosten voor deelname bedraagt € 72,50 per persoon; incl. 

bezoek aan fruitbedrijf 'De Woerdt', koffie of thee met cake, 
rondleiding en het proeven van het fruit, appelsapje, tasje met 

wat lekkers, uitgebreide lunch met kroket, rondrit o.l.v. een 

gids, diner en vervoer per luxe touringcar. 

 

Deze tocht gaat alleen door bij minimale deelname van 50 per-
sonen!  

 

Aanmelding en directe betaling op IBAN rekeningnummer 

NL47 RABO 0118 1940 97, ten name van KBO Haaren onder  
vermelding van 'Najaarsdagtocht 2022' en uw telefoonnummer.  

 

Opgeven vóór 10 september 2022  -bij voorkeur per e-mail-  bij: 

 Els van Steen, e-mail: renarda@ziggo.nl     
  0411 – 62 20 94 

 Mieke van Boxtel, e-mail: jmvanboxtel@home.nl   
  0411 – 62 21 88 

 

Let op!: Indien na aanmelding geannuleerd wordt (ongeacht de 
reden) wordt er € 15,00 p.p. administratiekosten berekend. 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:renarda@ziggo.nl
mailto:jmvanboxtel@home.nl
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INLOOPSPREEKUUR IN HELVOIRTHUIS 
Iedere maandag van 14.00 – 15.00 uur 

 

Vincentius Vught is een vrijwilligersvereniging die zich 

het lot aantrekt van zwakkeren en kwetsbaren in de 

samenleving. Niet alleen met woorden, maar vooral 

met daden. Zo kent Vincentius activiteiten als hulppakketten, 
voedselbank, kringloopwinkel, hulpverlening en ook een in-

loopspreekuur. Daarbij zijn er korte lijntjes met de gemeente. 

 

Vincentius heeft 20 hulpcoaches. Een aantal van hen bemenst 
de inloopspreekuren. Tijdens het inloopspreekuur kunt u de 

hulpcoach benaderen met eenvoudige zaken, maar ook met 

complexe vraagstukken. Er is een goede 'achtervang' beschik-

baar om tóch hulp te kunnen bieden. 
 

 Heeft u moeite met het invullen van formulieren? 

 Heeft u vragen over (gemeentelijke) regelingen? 

 Wilt u hulp bij uw administratie of financiën? 

 
Kom langs voor hulp. U bent van harte welkom! 

 Iedere maandag 14.00-15.00 uur   

Lokaal 30, HelvoirThuis, Kloosterstraat 30 in Helvoirt 

 Iedere woensdag 10.00-12.00 uur 
Vincentiushuis, De Ketting 20 in Vught. 

 

Klaasje van Iersel en Loes van Gorp 
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DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND  
 

Op donderdag 22 september geeft Helvoirtenaar Theo Schouw 

een lezing over Jacques Schreurs, (1893-1966), priester en 

dichter. 
Op zijn boek Kroniek eener parochie is de tv-serie Dagboek van 

een herdershond gebaseerd. Deze in de jaren 70 door de KRO 

uitgezonden tv-serie die meer dan zeven miljoen kijkers trok, 

gaat over de lotgevallen van de kwetsbare kapelaan Erik Ode-
kerke, alter ego van Schreurs zelf en vertolkt door Jo De Meyere. 

Gebaseerd op dezelfde Kroniek liep deze zomer in Maastricht de 

succesvolle musical Dagboek van een herdershond, nu verzorgd 

door dorpsgenoot Albert Verlinde. 

Schreurs is ook bekend van de Passiespelen in Tegelen. Van 
1941 tot 1990 trok Schreurs met zijn Passiespel 600.000 men-

sen naar Tegelen. Ook vanuit Helvoirt vertrokken volle bussen. 

Theo Schouw, oud-journalist en neerlandicus, zal Schreurs en 

zijn werk op donderdag 22 september in het HelvoirThuis eer 
aandoen. Hij kent hem als geen ander. Schouw schreef de in 

mei van dit jaar verschenen biografie: Jacques Schreurs. Witte 

raaf onder zwarte kraaien. Een 400 pagina’s monument voor 

een vergeten talent. Tijdens zijn lezing worden ook beelden ge-
toond van de tv-serie Dagboek van een herdershond.  Theo 

Schouw kan boeiend vertellen. Mis deze lezing dus niet! 

 

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

clusief een pauze, tot ongeveer 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 
uur. Voor deze lezing is de entree € 4,- voor leden van Vereni-

ging 55+, voor niet-leden € 6,- contant te voldoen.  De koffie / 

thee is inclusief.  

Tot dinsdag 22 september in het HelvoirThuis. 
 

Namens de Werkgroep Lezingen 

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

ter Corvers 
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MOEILIJKER RONDKOMEN…… 
 

Terwijl de regering aan het zwartepieten is, wordt de aandacht 

automatisch afgeleid van de echte problemen: een leefbaar kli-

maat voor de volgende generaties, garantie op energielevering, 
de oplopende inflatie en recht op een bestaan, waarmee je ook 

mee mag blijven doen in de maatschappij. 

 

De afgelopen maanden heeft onze vereniging diverse malen 
contact gehad met de gemeente Vught over de (te verwachten) 

problemen met betrekking tot de enorm gestegen energielas-

ten. Het brengt mensen met een klein inkomen in acute nood 

en mensen met een middeninkomen zullen andere keuzes moe-

ten gaan maken.  
 

In Vught is er nu gelukkig een regeling voor inwoners met een 

kleine portemonnee.  

 
Krijg je als echtpaar elke maand minder 

dan 1.892 euro op je bankrekening gestort 

krijgt (AOW plus evt. klein pensioen), dan 

heb je recht op eenmalig 800 euro van 
de gemeente Vught. Voor alleenstaanden 

is dat bedrag 1.397 euro.  

 

Voor de aanvraag heb je alleen een ISBN- nummer nodig.  Komt 

u er niet uit, vraag dan gerust een familielid of een vertrouwens-
persoon om u hierbij te helpen. Of bel met de gemeente Vught. 

De hele regeling staat op internet bij  www.wegwijsplus.vught.nl 

 

U krijgt dan vier maanden lang 200 euro van de gemeente op 
uw rekening gestort.   

U hebt er gewoon recht op!!!!!!       
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Harpklanken tijdens Noten op de Noen 
 

Het nieuwe seizoen van Noten op de Noen gaat weer beginnen 

en u weet: een goed begin is het halve werk. Het eerste concert 

van seizoen 2022/2023 is meteen bijzonder met een speciaal 
instrument. 

Voor u treedt op Inge Louisa en zij speelt 

betoverende harpmuziek. Inge Louisa is 

geboren en getogen in het dorpje Nue-
nen. Daar waar Vincent van Gogh een 

aantal jaar gewoond heeft en een paar 

meesterwerken heeft geschilderd. Zoals 

u wellicht weet was de vader van Vincent 
dominee in Helvoirt en later in Nuenen.  

Daarom neemt Inge speciaal voor dit 

concert een eigen compositie mee ge-

naamd Van Gogh. 

Tijdens het concert laat Inge nog een 
aantal andere eigen werken horen, eigen 

arrangementen en bekend- en onbekend 

(harp)repertoire.  

Inge Louisa won prijzen op nationale en internationale concour-
sen. Zo won zij in 2022 een 1e prijs op het Rosa Spier harpcon-

cours en won zij prijzen in Ierland, Portugal en bij het Prinses 

Christina concours.  

 
Het Noten op de Noenconcert vindt plaats op zondag 18 sep-

tember om 12.15 uur  in de Oude Kerk van Helvoirt.  

 

Toegang is gratis.  
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PAARDENBLOEM 
 

Wie heeft niet eens geprobeerd alle 

pluisjes van een paardenbloem in één 

keer weg te blazen om 100 jaar te wor-
den of welke wens dan ook te laten uit-

komen? Er is veel magie en bijgeloof 

rondom dit zonnige, maar vaak ook on-

gewenste kruid. Toch is het een van de 

beste en bekendste geneeskruiden. Dat 
blijkt misschien wel uit de vele volksna-

men zoals pissebloem, erdgalle, gan-

zentong, leeuwentand, melkbloem, mol-

sla, pluimbol, stinkbloem, monniken-
bloem (denk aan het kale bloemhoofdje 

zonder pluisjes). 

 

Uit de vlezige penwortel groeien in een 
rozet de soepele bladeren met insnijdin-

gen die bij elk blad verschillend zijn. Allemaal lijken ze echter 

op een leeuwenmuil en daarom heet de paardenbloem in de ons 

omringende landen dan ook Löwenzahn (D.), Dent-de-lion (Fr.) 

en Dandelion (Eng.). Uit het midden van de rozet groeit de 
rechte, holle, stengel die wit sap bevat waarvan gezegd wordt 

dat het beginnende wratjes verjaagt. In de voormalige Sovjet-

Unie en vooral in Oekraïne werd de paardenbloem massaal ge-

teeld om uit het witte sap, latex, rubber te produceren. De fel-
gele bloem kan zo’n 5 cm. in doorsnee zijn en bestaat uit talloze 

lintbloempjes die rijk zijn aan nectar waar veel bijen op af ko-

men. Later worden de lintbloempjes het bolletje van zaadjes 

met de bekende, prachtige pluisjes. Ook al is de kleur nog zo 
mooi, in een boeket zul je de bloemen niet vinden, want de 

stengel wordt meteen slap en de bloem sluit zich, evenals bij 

regenachtig weer en in de schemering. 

 
Al in 659 werd het kruid in China beschreven en als artsenijge-

was in de 11de eeuw door de Arabieren gebruikt. In de Middel-

eeuwen werd de paardenbloem erkend als geneeskruid.  
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Daaraan is de toevoeging officinale achter de officiële naam Ta-

raxacum te danken. Het Griekse woord taraxis betekent ‘oog-

kwaal’ en akeomai staat voor ‘ik genees’.  

Tegenwoordig staat de paardenbloem niet zozeer bekend om 
het genezen van oogkwalen, maar volksnamen als beddezeeker 

geven de werking beter weer. Het is m.n. een krachtig urine-

drijvend kruid waardoor het gebruikt wordt bij het vasthouden 

van vocht (oedeem) en gewrichtsontstekingen. Het hoge ge-
halte aan kaliumzouten, vooral in het blad, compenseert het 

verlies daaraan in de urine. Vooral in de wortel zit inuline, wat 

helpt het bloedsuikergehalte te stabiliseren. Verder is de paar-

denbloem rijk aan mineralen (o.a. Mg, Ca, Fe), vitamines A 
(meer dan in wortelen), B,C en D, kiezelzuur, looi- en bitterstof-

fen bijv. taraxine. In juli-augustus is het gehalte aan bitterstof-

fen het hoogst en dus ook de werking op de spijsvertering. Het 

blad kan gegeten worden als de verwante andijvie maar ook als 

salade vergelijkbaar met rucola. Paardenbloem heeft een gun-
stige invloed bij leveraandoeningen zoals geelzucht en is ook 

nog aansterkend, bloedzuiverend en ontstekingsremmend. 

Bij het wegblazen van de pluisjes is het goed erbij stil te staan 

wat deze paardenbloem ons zomaar gratis te bieden heeft!  
 

Paardenbloemgelei 

Pluk 365 schone paardenbloemen zonder stengel en verwijder 

zoveel mogelijk groen, want dat is te bitter. Kook de bloemen 
een minuut of vijf in een liter water en zet het vervolgens een 

nachtje weg om te trekken. Zeef het geheel en pers de massa 

nog wat uit. Voeg sap van een citroen toe en 500gr. 2:1 gelei-

suiker toe en bereid volgens het recept op de geleiverpakking. 
Zo maakt u een overheerlijke honingachtige gelei.  
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VOORKOMEN VAN DEMENTIE? 
Start nu met een gezonde leefstijl! 
Uitnodiging webinar 19 september 16.00 – 17.15 uur. 

 

Bij dementie gaat het vaak over signalering, behandeling en het 

leren omgaan met dementie. Toch is júist preventie ook heel 
belangrijk! Wetenschappers denken dat tot 30% van het aantal 

gevallen dementie voorkomen kan worden, als we allemaal ge-

zonder gaan leven. In dit webinar zullen verschillende experts 

ingaan op de invloed die een gezonde leefstijl heeft op demen-
tie. Wat zijn risicofactoren en wat kun je er zelf tegen doen? 

Daarnaast wordt ingegaan op de rol die je hierin als huisarts 

kunt nemen en het belang van preventie binnen een Dement 

Vriendelijk Lokaal Netwerk. Interesse gewekt? Meld je aan! 

 

 
 

Het webinar is gericht op professionals, maar belanghebbenden 

en geïnteresseerde bewoners zijn ook van harte welkom! 

 
Vragen? Mail naar webinars@ggdhvb.nl 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:webinars@ggdhvb.nl
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 

VOOR ZORGLOCATIE LEYENHOF 

 
Een uurtje of middag over? Helpt u graag en houdt u van gezel-

ligheid en gezelschap? Dan zijn wij op zoek naar u! 
Voor enkele bewoners zoeken wij een vrijwilliger. Een praatje / 

kletsen, een spelletje of knutselen, samen koffie drinken of naar 

buiten gaan. Samen met de bewoner spreek je af wat te gaan 

doen.  

 
Lijkt het je leuk en wil je meer weten? Bel of mail naar Cora 

Eikelenboom, vrijwilliger coördinator zorglocatie Leyenhof in 
Helvoirt: ceikelenboom@t-heem.nl of bel  06 10557771  

 
Ps. Vanwege vakantie ben ik vanaf 6 september weer bereik-

baar.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:ceikelenboom@t-heem.nl
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STOPPEN MET ROKEN? 
 

Wil jij ook graag stoppen met roken? 
En kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? 

Doe mee met Stoptober; 28 dagen niet roken in oktober. 

Meer dan een kwart miljoen mensen hebben de afgelopen jaren 

al succesvol meegedaan.  
En wat zij kunnen, kan jij ook! 

 

Ga vanaf 3 september naar Stoptober.nl en schrijf je in!  

 

Download daarnaast de Stoptober App en ontvang dagelijks po-
sitieve berichten die je aanmoedigen om je stoppoging door te 

zetten, ook als het even minder gaat. De Stoptober App helpt je 

gemotiveerd te blijven! 

 
Stoppen doen we samen! Jij doet toch ook mee? 

 

 

 

 

 
WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 
Georganiseerde aalmoes   bedelorde 

Kwaad van jaloezie    nijdig 

Honingverzamelaar steunen   bijvallen 
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HOE SCHRIJF IK DAT WOORD? 
 

Wie twijfelt over de juiste spelling van een woord, 

zoekt het snel op in het online Groene Boekje. 

 
Groene Boekje 

Het Groene Boekje heet officieel Woordenlijst Neder-

landse Taal. Het is een dik boek met een groene kaft 

met daarin de spellingregels en alle bestaande Ne-

derlandse woorden. Althans, hele nieuwe woorden komen 
er pas na een tijd in, maar alle gangbare woorden zijn erin terug 

te vinden. 

 

Groene Boekje staat online 
Opzoeken via internet gaat vaak sneller dan bladeren in een 

woordenboek. Daarom is de site Woordenlijst.org zo handig om 

de juiste spelling terug te vinden. 

 
 Surf naar woordenlijst.org. 

 Centraal op de site staat een zoekbalk. Typ het woord waar-

van u de spelling wilt weten. Al bij enkele letters verschijnen 

er suggesties. 

 Klik op het gezochte woord zodra dit in beeld verschijnt. 
 

De betekenis van het woord wordt niet gegeven. Wel vindt u de 

spelling en de eventuele vervoegingen van het woord terug. 

Staat het woord niet op de site? Dan wordt het mogelijk anders 
gespeld, is het nog niet officieel erkend of is het een woord dat 

iemand zelf heeft bedacht. 

 

 
 

 

 

 

http://woordenlijst.org/
http://woordenlijst.org/
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'SCHEMERING BOVEN SHANGHAI'  

DOOR YUE TAO 
 

Lan is een succesvolle Chinese vrouw die na tien 

jaar werken in het Nederlandse bankleven be-
sluit haar leven in te ruilen voor haar geboorte-

stad Shanghai. Daar aangekomen herinnert al-

les Lan aan haar jeugd, maar nu kijkt ze met een 

andere blik naar deze bijzondere stad. Ze gaat 
op zoek naar haar roots, want wie zijn haar vader en moeder? 

Haar oom en tante hebben haar opgevoed tijdens de culturele 

revolutie.  Lans familieleden weigeren het verleden onder de 

loep te nemen, daarom gaat ze zelf op onderzoek uit. Het ver-

haal van haar ouders blijkt heftiger en hartverscheurender dan 
Lan zich ooit had kunnen indenken.  

 

De schrijfster Yue Tao 

Yue Tao (Shanghai, 1976) is een Chinees-Nederlandse schrijf-
ster en publiciste. Zij groeide op in Shanghai, waar ze een ba-

chelor haalde aan de Fudan-universiteit. Over haar jeugd schrijft 

ze zelf: 'Als ik terugdenk, realiseer ik me dat ik als kind al een 

dubbele identiteit had. Mijn ouders kwamen uit Shanghai en Bei-
jing – twee stedelijke culturen die ver van elkaar af stonden 

maar allebei even arrogant waren.'  

In 2000 verhuisde Yue naar Amsterdam, waar ze studeerde aan 

de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van haar MA 

werd ze journaliste en publiciste. 
Haar artikelen verschijnen in Engels- en Chineestalige kranten, 

tijdschriften en multimedia. 'Schemering boven Shanghai' is 

Tao's debuutroman, die als Red Cricket in China verscheen bij 

Flower City Publishing House. Ze werkt nu aan 
een vervolg, dat zich afspeelt in Nederland. 

 

Schemering boven Shanghai verscheen in 2012 

en is in samenwerking met Oxfam Novib uitge-
geven. 
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TUINGEDACHTEN 
 

Logeren bij tante Geertje en ome Herman bracht ook ander 

nieuws in mijn (kinder)leven. De afstand tussen ons thuis en de 

boerderij aan de dijk in Stompwijk was maar enkele kilometers. 

Maar er lag een flink kanaal tussen. De Vliet, zoals die in de 
volksmond heet, maar officieel Het Rijn-Schie kanaal is. Dat ka-

naal kruisten we bij een handbediende veerpont. Handbediend 

sloeg op de bediening door de veerman. Er liep een (slappe) 

staalkabel over de katrollen van het veerpont, welke 'Piet van 
de overhaal' met blote handen voort trok, waardoor de veerboot 

vooruit ging. Spannend voor een kind!! Later besefte je dat het 

bijzonder was dat Piet met zijn grove knuisten de staalkabel los-

handje beet pakte. Een normaal mens heeft meteen wondjes 
aan de binnenkant van zijn handen.  

 

Vele jaren later gingen we als (bijna) volwassenen te voet met 

een stuk of zes losse pinken (jonge koeien) ook over dat pont-

veer om ze tijdelijk te laten logeren bij boeren die gras teveel 
hadden. Soms viel er wel eens een van de passagiers van het 

pontveer af. Dan bleek dat die beesten best goed kunnen zwem-

men, ook zonder zwemles. Ze konden niet afdwalen, want het 

touwtje tussen kop en boot bleef in stand. Aan de overkant werd 
de drenkeling met veel moeite weer op de wal geholpen. Recent 

zijn we nog eens gaan kijken hoe het er nu uitziet. Er ligt nu 

gewoon een brug voor fietsers en wandelaars en auto’s moeten 

maar omrijden.  
 

Jan van Bohemen.  
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Onze Taal 
 
'Vergeet u de tuinkussen niet…….?' las ik op een briefje in een 

zorgcentrum. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Ik ken diverse 

soorten kussen: de judaskus, de vredeskus, de afscheidskus…… 

en dan heb je ook nog wat ik de luchtkus noem. In het vóór-

coronatijdperk kreeg je  op feestjes van de meest vreemde men-
sen drie zoenen………… links, rechts, links. Dat waren meestal  

geen echte zoenen, maar van die smakkers 'ins blaue hinein',   

ergens in de buurt van je oor. Ik noemde dat voor de grap lucht-

kussen. Maar tuinkussen…….? Ik zag meteen al die lieve oudjes 
voor me die, vóór ze weer naar binnen gingen, elkaar nog even 

een heerlijk tuinkusje gaven en ik vroeg me af……… wat zou dat 

zijn? Een  soort tongzoen met de frisheid van wilde limoenen…… 

of de geur van gemaaid gras?  
Laatst zag ik in een advertentie het woord 'scheetkussen' staan. 

'Nou', zei ik tegen mezelf, 'als je alles hebt gehad……. !' Wat 

moet ik me daar in vredesnaam bij voorstellen? Zijn dat klap-

zoenen van mensen met een stinkende adem? 

Toen ik aan één van de verzorgsters vroeg wat een  tuinkus was, 
keek ze me aan alsof ik haar een oneerbaar voorstel had ge-

daan. 'Wat bedoelt u?' 'Nou', zei  ik, 'er staat daar op dat briefje 

dat we de tuinkussen  niet moeten vergeten, maar ik weet niet 

wat dat zijn.'   'Neemt u mij nou in de maling?' vroeg ze een 
beetje onzeker. 'Ach, laat maar', zei ik. 'Nee, nou wil ik het we-

ten ook.' Nu was háár nieuwsgierigheid gewekt. 'Kijk', zei ik, blij 

met iemand die het naadje van de taalkous wilde weten, 'het 

woord 'tuinkussen' is enkelvoud  en onzijdig (ook wel 'het-
woord' genoemd). Dus het is  óf  'het tuinkussen' óf 'de tuinkus-

sens'. 'Oh', zei ze. Nu ging het hier om een handgeschreven 

briefje van een jonge vrouw die meer begaan was met het wel-

zijn van de ouderen om haar heen, dan met de Nederlandse 
taal. 
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Het zij zo. We maken allemaal fouten.  

Anders wordt het, als het om officiële mededelingen gaat van 
bedrijven. Op de  buitendeur van een gebouw  waar ik twee keer 

in de week kom, zit een emaillen plaatje met daarop de prachtig 

gegraveerde  tekst; 'Wij waken over u en onze eigendommen.' 

Ik kreeg daar altijd een heerlijk rustig gevoel van binnen. Buiten 
gebeuren tegenwoordig van die enge dingen….., maar hier was 

ik veilig. Vorige week sprak ik iemand van het bedrijf waar die 

plaatjes gemaakt worden. Ik zei hem dat ik zo blij was met het 

werk dat ze deden. Dat ik daar  altijd met zo'n prettig gevoel 
naar binnen stapte, omdat er over mij  gewaakt werd. 'Ja 

maar……. dat begrijpt u toch verkeerd, meneer. Kijk, u moet  

goed lezen wat er staat. Eigenlijk staat er: 'Wij waken over u 

eigendommen en onze eigendommen, maar twee keer het 

woord 'eigendommen' in één zin is niet mooi, dus  lossen we dat 
zo op. In ons werk kunnen we ons geen lelijk Nederlands ver-

oorloven.' 

'Ik merk wel dat uw en mijn opvatting over lelijk Nederlands 

nogal verschillen', probeerde ik nog even, maar de hint was niet 
aan hem besteed. 'Ach ja, meneer' zei hij, 'ieder zijn vak'. 

Ik mag hopen dat onze eigendommen veiliger bij hem zijn dan 

onze (uw en mijn) taal. 

 
Cornelis van Delft.  
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WAT HET IS 
 

Het is onzin 

zegt het verstand 

Het is wat het is 
zegt de liefde 

 

Het is tegenslag 

zegt de berekening 

Het is alleen maar pijn 
zegt de angst 

Het is uitzichtloos 

zegt het inzicht 

Het is wat het is 
zegt de liefde 

 

Het is belachelijk 

zegt de trots 
Het is lichtzinnig 

zegt de onvoorzichtigheid 

Het is onmogelijk  

zegt de ervaring 

Het is wat het is 
zegt de liefde 

 

Erich Fried (vertaald uit het Duits door Remco Campert) 

 
Fried was enig kind van Joodse ouders in Wenen. Toen zijn vader 

na de Anschluss werd vermoord vluchtte hij met zijn moeder 

naar Londen.  

Hoewel Fried al op jonge leeftijd was begonnen met schrijven 
kwam zijn literaire productie pas echt op gang vanaf 1958; 

lange tijd verscheen er jaarlijks minstens één dichtbundel. Daar-

naast publiceerde hij een roman, enkele verhalen, essays, hoor-

spelen en hooggeprezen vertalingen in het Duits van werk 
van o.a. Shakespeare. 

Uit zijn werk spreekt zijn eigen levenservaring: het gemis van 

een vaderland, het gevoel van bedreiging en het verlangen naar 

een verloren jeugd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anschluss
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare


 
27 

 

ROMIGE FUSILLI MET BROCCOLI EN ZALM 
Voor 4 personen 

 

Ingrediënten 

400 gram fusilli (pasta) 
snufje zout 

3 eetl. olijfolie 

1 teentje knoflook 

375 gram wilde zalm (diepvries) 
300 gram broccoli 

400 gram tomaten 

200 gram crème fraîche 

50 gram Parmezaanse kaas 

1 eetl. pijnboompitjes 
 

Bereidingswijze 

Kook de pasta in ruim water met zout volgens de aanwijzingen 

op de verpakking beetgaar. Kook de broccoliroosjes in water 
met zout 3 min. 

Verhit de olie in een koekenpan. Fruit de knoflook 1 min. Schep 

de tomaat en de broccoli erdoor en bak 2 min. Schep regelmatig 

om. 
Schep de crème fraîche erbij en breng tegen de kook aan. Draai 

het vuur laag, voeg de kaas toe en laat de kaas in de room 

smelten. Leg de zalmfilet in de saus en stoof afgedekt in 6 min. 

rosé of naar wens gaar.  

Rooster intussen in een droge koekenpan de pijnboompitjes 
goudbruin en schud ze op een bord. Giet de pasta af. Schep de 

pasta op de borden. Verdeel er de zalm met de groenten en de 

kaassaus over. Bestrooi met de pijnboompitjes en maak desge-

wenst nog af met wat blaadjes verse basilicum. 
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EMOJI'S TYPEN OP EEN COMPUTER-TOETSENBORD 
 

Emoji's zijn er ook voor de computer. Fleur met smi-

leys of plaatjes e-mails en andere teksten op. Dat 

kan gewoon met het toetsenbord. 
 

Emoticons sneltoets 

Mensen gebruiken vooral op de smartphone massaal kleine 

plaatjes in hun tekstberichten. Via een knop op het toetsenbord 
komt u bij rijen plaatjes van gezichtsuitdrukkingen, figuren en 

voorwerpen. Op een fysiek toetsenbord van een computer ont-

breekt zo'n knop. Maar met een sneltoets haalt u emoji's te-

voorschijn op de Windows-computer of Mac. 

 
Emoji's op toetsenbord Windows 10 

Volg onderstaande stappen om emoji's te gebruiken op een Win-

dows 10-computer. 

 Open een programma waarin u met tekst werkt, bijvoor-
beeld een e-mail of Worddocument. 

 Klik op de plek waar de emoji moet komen. 

 Druk op het toetsenbord tegelijk de Windows-toets  en 

de toets met een punt in. 

 Een venster met alle beschikbare emoji's en emoticons 
opent. Klik op het gewenste plaatje. Het plaatje staat in de 

tekst. 

 Klik op het kruisje rechtsboven om het venster te sluiten of 

klik ergens buiten het emojivenster. 

 Wilt u een smiley weer uit de tekst halen? Dat kan gewoon 
met de Backspace- of Delete-toets. 

 

Smileys op toetsenbord Windows 11 

In Windows 11 zitten meer soorten plaatjes verstopt. Naast 
emoji's en emoticons zijn er ook gifjes en 'kaomoji' (Japanse 

emoticons opgebouwd uit leestekens). 

 

 
 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/s/sneltoets
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/g/gif
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 Open een programma waarin u met tekst werkt, bijvoor-

beeld een e-mail of Word-document. 

 Klik op de plek waar een emoji of gifje moet komen. 

 Druk op het toetsenbord tegelijk de Windows-toets  en 

de toets met een punt in. 

 Een venster met alle beschikbare plaatjes opent. Klik achter 
'Emoji' of 'GIF' op het pijltje 'Meer weergeven' om alle mo-

gelijkheden te zien. 

 Zoekt u een plaatje van iets specifieks? Typ dan een woord 

in de zoekbalk bovenin het venster. Bijvoorbeeld 'blij' als u 
een vrolijk gezichtje wilt toevoegen. Of 'gefeliciteerd' als u 

een gifje voor een verjaardag zoekt. 

 Klik op het gewenste plaatje. Het plaatje staat in de tekst. 

 Klik ergens buiten het emojivenster om het te sluiten. Als 
er een gifje is toegevoegd aan de tekst, gebeurt dat vanzelf. 

 

Emoji op Mac 

Typ op een Mac (met Catalina of nieuwer) de volgende sneltoets 

om de emoji's te vinden: 
 Open een programma waarin u met tekst werkt, bijvoor-

beeld een e-mail of een notitie. 

 Klik op de plek waar de emoji moet komen. 

 Druk op het toetsenbord tegelijk de Cmd-toets, Control-
toets en de spatiebalk in. 

 Een venster opent. U ziet een overzicht van alle beschikbare 

emoji's. Klik eventueel in de onderste rij op de grijze emoji's 

om een andere categorie plaatjes te zien. 
 Klik op het gewenste plaatje. Het plaatje staat vervolgens 

in de tekst. 

 Het venster sluit vanzelf als de emoji is geplaatst. 

 
Bron: SeniorWeb 
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KLIK & TIK 
 

Het was én voor de deelnemers én voor 

de vrijwilliger-begeleiders een sprong in 
het diepe: de start van de cursus Klik & 

Tik (een samenwerking van Huis 73 en 

Vereniging 55+) begin dit jaar. Al snel 

echter ontstond bij eenieder een flinke 

portie enthousiasme. Klik & Tik is ge-
woon een heel leerzaam programma wat laagdrempelig, vrien-

delijk, uitnodigend en vooral ook leuk is om te leren omgaan 

met de computer of om je geheugen weer eens lekker op te 

frissen.  
 

Een achttal deelnemers kwam trouw op woensdagmorgen om 

9.30 uur naar het HelvoirThuis, ze namen hun eigen laptop of 

tablet mee of ze leenden er een van Vereniging 55+. In het eer-
ste uur stond een gezamenlijk doornemen op het programma 

van zaken als een reis of route plannen, inloggen met je DigiD, 

dat je nooit zomaar op links moet klikken, e-mails en bijlagen 

openen, versturen en bewaren en nog veel meer. Na de koffie 

ging iedereen nog een uurtje zelfstandig aan het werk en kreeg, 
waar nodig, individuele begeleiding.  
 

De evaluatie van Klik & Tik leverde op dat alle deelnemers nog 

graag door willen gaan en die mogelijkheid is er met ingang van 
woensdag 7 september. Tegelijkertijd zijn ook nieuwe deelne-
mers welkom. Aanmelden kan bij Tinie Vriens [ 641983] of bij 

Ria en Edward de Vries [ 643794]. 

 

Ennuh… je krijgt aan het eind een certificaat, de cursus is hele-
maal gratis, maar de koffie is wel voor eigen rekening. 
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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 Nico Hes 06 54343249 
Cabaret O jee Frans van Lith 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 

Thea van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268CL Helvoirt,  06 83553191 

 
IBAN Bankrekeningnummer NL44RABO0121194167 

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

info@55plushelvoirt.nl en / 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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