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Heerlijk snertweer 
 

 

Pepernoten en chocoladeletters kondigden in winkelschappen 

al vanaf september de komst van de goedheilig man aan en 

dus ook de daarmee gepaard gaande voorbereidingen op een 

warmere garderobe.  

Korte mouwen maken plaats voor een meer robuuste 

armbedekking, de zomerjas verdwijnt in de mottenballen en 

het zomerdekbed wordt verruild voor een dikker exemplaar. 

En dan, als we de klok een uur hebben teruggezet, is het 

plots ’s avonds vroeg donker en wordt het leven anders.  

Gure winden, een hagelbui en spoedig al de eerste 

nachtvorst. De in herfsttooi gekleurde bomen ontdoen zich 

langzaam van hun lover, de kastanje als eerste, terwijl de eik 

daarmee nog enkele maanden wacht.  

 

Traditioneel verandert het weer ook stiekem ons eetpatroon. 

De salade maakt vaker plaats voor de stamppot. De prei en 

de dikke winterwortelen verschijnen weer in ons dagelijks 

leven en de slager verkoopt weer rookworst. En dan gebeurt 

het onvermijdelijke……… dan denk ik weer aan snert, 

heerlijke snert, eventueel begeleid door een sneetje 

roggebrood.  

Zo heerlijk als je nat en verkleumd van buiten komt en de 

geur dampende snert je tegemoet komt.  

Snert was vroeger bij ons thuis een door alle gezinsleden zeer 

gewaardeerd onderdeel op de herfst- en winterdis. Net als de 

gewone Hollandse stamppotten, natuurlijk met een kuiltje 

voor de jus…..  

 

Snertweer……. heerlijk.   

 

 

Huub Poels 
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OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN 
November/begin december 2022 
 

Wo  2 nov. Kienen 14.00u. HelvoirThuis 

Do   3 nov. 4-kernen wandelen 10.00u. Biezenmortel 

Di    8 nov. Verg. act. commissie   9.30u. HelvoirThuis 

Do 10 nov. 4-kernen wandelen 10.00u. Esch 

Do 10 nov. Rondleiding Provinciehuis 14.00u.  

Di  15 nov. Klassiek met Kees 14.00u. HelvoirThuis 

Di  15 nov. 55+ Lunch De Keizer 12.00u. De Keizer 

Wo16 nov. Inloop computeren 10.00u. HelvoirThuis 

Wo16 nov. Kienen 14.00u. HelvoirThuis 

Do 17 nov. 4-kernen wandelen 10.00u. Haaren 

Vr  18 nov. Komische film 'The Duke' 19.30u. Inloop 19.15 

Do 24 nov. 4-kernen wandelen 10.00u. Helvoirt 

    

Do    1 dec. 4-kernen wandelen 10.00u. Biezenmortel 

Wo   7 dec. Kienen 14.00u. HelvoirThuis 

Wo   7 dec. Babbeltrucs 19.30u. HelvoirThuis 

Wo   8 dec. 4-kernen wandelen 10.00u. Esch 

Di   13 dec. Verg. act. commissie   9.30u. HelvoirThuis 

Do  15 dec. 4-kernen wandelen 10.00u. Haaren 

Do  15 dec. Kerstviering 55+ 10.00u Tot 15.00 u 

Vr   16 dec. Film “LA Confidential” 19.30u Inloop 19.15 

Wo 21 dec. Inloop computeren 10.00u HelvoirThuis 

Wo 21 dec. Kienen 14.00u HelvoirThuis 

Do  22 dec. 4-kernen wandelen 10.00u. Helvoirt 

Do  29 dec. 4-kernen wandelen 10.00u. Niet bekend 
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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 

 
 
 
 

 
Kom gewoon eens 
kijken, gezellig, 
altijd welkom 
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Lunchen op 

dinsdag 15 

november 
 

Deze gezellige, 

lekkere gezamenlijke 

lunch wordt alweer 

de laatste van dit jaar 

(in december hebben 

we natuurlijk weer de Kerstviering). Deze november-lunch 

hebben we gereserveerd bij De Keizer aan de Lindelaan 

We hebben deze keer gekozen voor een wat luxere 

uitgebreide lunch. We hopen dan ook weer op een goede 

opkomst, net zoals de andere keren ook is geweest. Iedereen 

is welkom vanaf 12.00 uur. De kosten zijn voor eigen 

rekening  

 

Opgeven hiervoor kan tot woensdag 9 november bij Gerrie 

van de Ven (tel. 06 19 03 88 60) of Mien Verbeek (tel. 0411 

64 16 60). 

Ook is het natuurlijk weer mogelijk om je aan te melden via 

onderstaand strookje, dat je kunt deponeren in de brievenbus 

van de Vereniging 55+. Deze bus hangt aan de boekenkast 

in het HelvoirThuis 

De kosten voor deze lunch zijn voor eigen rekening 

===================================== 

 

Ja, ik kom gezellig lunchen dinsdag 15 november bij de Keizer 

 

Naam: …………………………………. 

 

Tel.: …………………………………….. 

 

Ik wil graag opgehaald worden    Ja   / Nee 
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Klassiek met………. 
 

‘De twee gezichten van de herfst ‘ 

Een  programma in mineur en majeur,  zowel  in muziek als 

in tekst. ‘Vader Jacob’ in mineur, dichters, die zich in allerlei 

bochten wringen om een woord te vinden dat rijmt op  

‘herfst’,  Vivaldi,  somber  en vrolijk  tegelijk in zijn ‘ Vier 

Jaargetijden ’,  heimwee naar de  zomer, maar ook genieten 

van de  prachtige herfstkleuren.  

 

Mooie muziekfragmenten, afgewisseld met vaak komische en 

soms serieuze gedichten. 

 

Ik laat u er kennis mee maken op dinsdag 15 november 

14.00 uur in de van Goghkamer in ons HelvoirThuis. 

..………Kees. 

 

 
 
 
 



 

6 
 

 

 
FILM IN HELVOIRTHUIS: “THE DUKE”. 
 

 

Na de zeer druk bezochte en door de toeschouwers zeer 

gewaardeerde film “Sorry we missed you” gaan we op vrijdag 

18 november verder met de tweede film van dit najaar: “The 

Duke”. “The Duke” is, volkomen anders dan de vorige film, 

een vrolijke film; een film volgens de beste Engelse tradities; 

een film, waarin “een charmante stumper een held kan 

worden”, aldus Cor Beekman in de Volkskrant, die de film 4 

sterren gaf. 

De film vertelt het waargebeurde verhaal van een man, die 

een beroemd schilderij, “The Duke”, steelt uit de National 

Gallery. Als voorwaarde voor teruggave bedingt hij bij de 

overheid dat oude, armlastige mensen worden vrijgesteld 

van het betalen van kijk- en luistergeld. 

Deze film van regisseur Roger Mitchell wordt gedragen door 

Jim Broadbent in de rol van de soms clowneske, 

schelmachtige Kempton Bunton en Helen Mirren in de rol van 

zijn mopperende en zich in het huishouden uitslovende 

echtgenote. Regisseur Mitchell, zeer bekend geworden door 

zijn zeer succesvolle romantische komedie “Notting Hill”, 

heeft overigens maar heel kort kunnen genieten van het 

succes van “The Duke”. Hij overleed 2 weken na de première.  

 

Namens filmclub 55+, 

Chrit van Enckevort 

HelvoirtHuis 
18 november 

Inloop 19.15 uur 
Film 19.30 uur 
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Vrijdag 18 november in HelvoirThuis: 

Aanvang: 19.30 uur 

Entree: leden Vereniging 55+ €5,-, niet-leden €6,- 
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Een maandelijkse bijdrage van Marjan Kemps over kruiden 

 
 
 
Heermoes 
Equisetum arvense L 

 
Heermoes komt vrij algemeen voor op het hele noordelijk 

halfrond. De plantenfamilie Equisetaceae stamt uit het 

Carboon. Er groeiden hele paardenstaartenwouden en soms 

werden ze wel 60 meter hoog. Nu is 60 cm wel ongeveer de 

maximale hoogte en kennen we diverse soorten, waarvan 

ook enkele giftige! 

 

Heringmoes, Roobol, Akkerpest, Ledenkruid en vooral 

Akkerpaardenstaart  zijn volksnamen voor de plant die in de 

kruidengeneeskunde Equisetum arvense L. genoemd wordt. 

Equus betekent paard, seta is borstel en arvense staat voor 

akker. 

 

Heermoes is wel een vreemde eend in de bijt van de kruiden, 

want het bloeit niet, het geurt niet, het heeft geen echt blad 

en geen zaad om zich te vermeerderen. Net als 

paddenstoelen verspreidt het sporen.  

 

In het voorjaar komen de roodachtige stengels tevoorschijn 

met bovenaan een soort aar waar de sporen in zitten. Als die 

stengels verdwenen zijn verschijnen de groene, gegroefde, 

holle, steriele stengels met kransen van dunne, 

enkelvoudige, lichtgroene, vierkante, ruwe en gelede takjes. 
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Het lijken wel kleine kerstboompjes. De wortels zijn zwart-

bruin en verspreiden zich tot grote diepte, zelfs onder 

funderingen door. Het is duidelijk dat heermoes vrijwel 

onuitroeibaar is. Ook bestrijdingsmiddelen hebben weinig 

effect, want het bijzondere kruid gedijt zelfs op 

verontreinigde grond. Bij het gebruiken van paardenstaart is 

het dus belangrijk op te letten waar het geoogst wordt. 

 

Alleen het verse of gedroogde groen van de plant wordt in de 

fytotherapie toegepast. Hoe stugger en harder het aanvoelt, 

hoe meer kiezelzuur de stengels bevatten. Vroeger werd het 

ook gebruikt om ridderharnassen op te poetsen, hout te 

polijsten, melkemmers en allerlei andere potten en pannen 

te schuren. Destijds waren die vaak van tin, vandaar ook de 

Duitse volksnaam Zinnkraut ofwel tinkruid. 

 

Heermoes bevat o.a. samentrekkend looistof, reinigend 

saponine, belangrijke mineralen zoals magnesium, natrium, 

calcium en kalium, maar vooral silicium ofwel kiezelzuur, wat 

snel door het lichaam wordt opgenomen.  

Een aftreksel van het groene kruid kan zowel in- als uitwendig 

worden gebruikt. Dagelijks 1 tot 3 kopjes thee met kleine 

slokjes drinken gedurende 4 tot 8 weken bijvoorbeeld, 

stimuleert o.a. de nieren en voert daarmee onzuiverheden en 
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het overtollige vocht af. Te denken valt aan gezwollen benen, 

overvloedig zweten en bedplassen. M.n. bij inwendig gebruik 

verdient het aanbeveling na een aantal weken een pauze in 

te lassen om het lichaam zelf weer de kans te geven het eigen 

herstelvermogen te stimuleren. Allerlei huidaandoeningen 

zoals acné, mee-eters, huiduitslag en m.n. schimmelinfecties 

zoals zwemmerseczeem kunnen verbeteren door de 

ontstekingsremmende, bloedopbouwende en bloedstelpende 

eigenschappen van heermoes. Voor sterke nagels, glanzend 

haar, een gezonde hoofdhuid, afname van roos en haaruitval 

kan een spoeling met een heermoesaftreksel helpen. Van een 

ontspannend voetenbadje met heermoes worden de 

onderdanen in elk geval lekker zacht. 

Misschien een experimentje waard, maar dan wel met de 

goede soort Akkerpaardenstaart! 
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Fietsen met Jan en Thea. 
 

Het was niet voorspeld maar het was prachtig weer tijdens 

onze fietstocht. 

We zijn op 28 september met 12 enthousiaste deelnemers op 

pad gegaan, Jan voorop en Thea (er) achter aan. 

Via de Loonse Baan, langs de Ijzeren Man door het Bossche 

Broek naar Halder. Het is en blijft een prachtig gebied om te 

fietsen. 

Van Halder via St. Michielsgestel naar de Petruskerk voor de 

koffie en het bezichtigen van een bloemententoonstelling en 

daarna via een grote boog door park Voorburg terug naar 

Helvoirt. 

Gerard Bergman, de loodgieter, wist onderweg heel veel te 

vertellen over de torens van kerken, over de daken van de 

gebouwen van Voorburg en over de klokkentoren die daar 

staat opgesteld. Hij heeft in zijn werkzame leven er vaak 

boven op gezeten! En Jan wist veel over de historie van het 

gebied waar we doorheen fietsten. 

Het was een leerzame en gezellige fietstocht met onderweg 

nog een verrassende flinke hagelbui. 

Maar de zon kwam alweer gauw terug en toen we 

thuiskwamen bleek Helvoirt door en door nat te zijn! Die 

regenbuien waren aan ons voorbij gegaan. 
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Vrijwilligerswerk…… op tijden en dagen die bij jou 
passen ? 

Bij ANWB AutoMaatje is dit als chauffeur mogelijk. Ochtend-

, middag-, of avonduren, door de week of weekend, een keer 

per twee weken, per week of vaker… Alles is mogelijk. 
Interesse of meer informatie mail of bel naar 

Margriet Jansen  automaatje@welzijnvught.nl of 073-
2068140 (ma. t/m do. 9.00 – 12.30 uur) 

Heb je een dagdeel per week beschikbaar en je houdt van 

regelen, organiseren en je kunt werken met een computer 

(basisvaardigheden), neem dan ook contact op met 

bovenstaand telefoonnummer. We kunnen je meer over de 

werkzaamheden vertellen.  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij 

vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten 
vervoeren. Zij 

 gebruiken daarvoor hun eigen auto. Je betaalt 
alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,35 per 

kilometer aan de vrijwillige chauffeur. 

 

mailto:automaatje@welzijnvught.nl
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN ’S-

HERTOGENBOSCH en omgeving 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 

automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten 

worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope 

Keuringen op 4 november, 2 december en vervolgens eens 
per maand bij het Regus, Pettelaarpark 84.  

Voor 

informatie en een afspraak belt u naar het landelijke 

afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum 

reserveren kan rechtstreeks via de 

website: www.goedkopekeuringen.nl. De artsen waar wij 
mee samenwerken zijn aangesloten bij het ZorgDomein. 

Tarieven (incl. BTW):  * 75+ B/E en medisch € 45,00, 

* C/D/E en Taxipas € 60,00. 

 

Voordat u naar de keuring gaat dient u wel eerst een 

Gezondheidsverklaring te kopen bij de gemeente of via 

internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring 

naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de 

papieren, die de arts moet invullen, thuisgestuurd krijgt van 

Het CBR (per post of via de mail).  

https://www.goedkopekeuringen.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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E-mailadressen. 

Onlangs kwam in het bestuur aan de orde dat het handig zou 

zijn om de ledenadministratie uit te breiden met de e-

mailadressen van onze leden. Met deze e-mailadressen 

kunnen leden gewaarschuwd worden als een activiteit 

onverhoopt niet door kan gaan. Ook kunnen leden nog eens 

geattendeerd worden op de activiteiten die te gebeuren 

staan, zoals filmavonden en lezingen. 

Uiteraard hebben wij uw hulp nodig bij het verzamelen van 

de e-mailadressen en daarom verzoeken wij u om een  e-mail 

te sturen naar info@55plushelvoirt.nl met vermelding in de 

e-mail van uw naam en adres. 

Ook leden die eerder al een e-mailadres hebben opgegeven 

vragen wij dat nog een keer te doen ter controle of de 

adressen goed in de administratie zijn opgenomen.  

Alvast dank! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uiteraard is uw e-mailadres veilig bij ons.  
In de aankondiging, herinnering of annulering 

van een activiteit van 55+ blijft uw  e-
mailadres verborgen voor anderen 

mailto:info@55plushelvoirt.nl
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BABBELTRUCS….TRAP ER NIET IN !!! 
 

Helaas horen we steeds vaker dat ouderen slachtoffer zijn 

van een babbeltruc. Ook de politie geeft aan dat diefstal door 

een babbeltruc steeds vaker voor komt. Babbeltrucs zijn 

smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. 

Onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes 

om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere 

waardevolle bezittingen. De oplichters ogen vaak 

betrouwbaar, ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de thuiszorg 

zijn. Ook via de telefoon komt het vaak voor dat men met 

mooie praatjes je wil oplichten. Hoe kun je dat voorkomen? 

 

 

Informatieavond 

 

woensdag7 December 19.30 uur 

HelvoirThuis een avond over 
 

 Veilig bankieren,  Financiële  Veiligheid en 
babbeltrucs onder het motto: 

 
Babbeltrucs, trap er niet in !!!! 

 
Een informatieve avond waarop een Theatergroep 

voorbeelden zal spelen over situaties in de praktijk over de 

babbeltrucs waarbij tips gegeven worden om deze trucs te 

doorzien en er niet op te reageren. De Rabobank is tijdens 

deze avond ook aanwezig en zal tevens informatie geven over 

Veilig bankieren. Zeer informatief maar ook een gezellige 

bijeenkomst met koffie en thee.  

De avond begint om 19.30 uur en zal tot 21.30 uur duren. 

Iedereen is van harte welkom. 
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Tips "Veilig in huis” 

 Doe nooit zomaar open en laat nooit onbekenden 

binnen. Kijk eerst door het raam of de (digitale) 

deurspion. 

 Als iemand zegt dat hij/zij namens de thuiszorg komt, 

vraag dan om een legitimatiebewijs. Bekijk het goed: 

Komt de persoon overeen met het legitimatiebewijs? 

Het is moeilijk om de echtheid van de pas vast te 

stellen, dus vertrouw hier niet volledig op. 

 Als u niemand verwacht, doe in principe niet open en 

neem niets aan als u niets besteld heeft omwille van 

uw eigen veiligheid. Neem voor de buren alleen iets 

aan als u dit vooraf heeft afgesproken. 

 Gebruik een deurkierstandhouder en gebruik deze 

correct. Als u binnen bent, is de haak altijd open. 

 Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets heeft besteld 

en dit afgesproken is (pin dan op een veilige manier – 

laat u niet afleiden en scherm uw pincode goed af). 

 Geef aan niemand uw pinpas of pincode (ook niet aan 

bedrijven). 

 Sluit de deur als u binnen geld gaat halen voor 

bijvoorbeeld een collecte. 

 Als u toch iemand binnen laat, sluit zelf de deur achter 

u, zodat er geen handlangers achter uw bezoek naar 

binnen kunnen sluipen. 
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Doe altijd aangifte!! 

Bent u slachtoffer geworden van een babbeltruc, doe dan 

altijd aangifte bij de politie. Heeft men uw pinpas 

weggenomen? Blokkeer de pas direct. Het is van belang dat 

u zo snel mogelijk aangifte doet, daarmee helpt u ook 

anderen. 

 
De werkgroep "Financieel Veilig" is een samenwerking tussen 

gemeente Vught, Welzijn Vught, bibliotheek ( Huis73), 

Ouderen Samen en in dit verband met Vereniging 55+ en 

't Heem, (Leyenhof.) Zij geven voorlichting om financieel 

misbruik te voorkomen. 

 

 
 

 
 
 



 

18 
 

Kort verslag bezoek aan Kamp Vught. 
 

 

Wat blijft het toch indrukwekkend, een bezoek aan Kamp 

Vught. 

En ook vol emotie, vooral bij het Kindermonument waar 

verteld werd over het Joodse baby'tje, het enige kind dat in 

het Kamp geboren is, dat vanaf 6 dagen goed verzorgd werd 

door de Duitsers nadat zijn moeder weggevoerd was, maar 

dat toen hij 3 maanden was toch op transport werd gedaan 

naar het vernietigingskamp. 

De wachttorens, het prikkeldraad en de barakken.. ook 

herinneringen van de mensen die mee waren gegaan op dit 

bezoek en die nu verteld werden aan elkaar, maar ook de 

directe nabijheid van de zwaarst beveiligende gevangenis in 

Nederland waardoor de realiteit van geweld en dood zeer 

zichtbaar en voelbaar is. 

Tijdens de rondleiding zagen we jonge militairen vanuit de 

kazerne op oefening. Dan komt de oorlog weer heel dichtbij. 

Zeker met alle ontwikkelingen in het nieuws over de 

Oekraïne. 

Ook zagen we veel jongeren, middelbare scholieren die een 

rondleiding kregen. Ze hebben nog een hele toekomst voor 

zich. Laten we hopen dat de gruwelijkheden die zich in Kamp 

Vught hebben voorgedaan zich nooit meer herhalen. 
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25-jarig jubileum 
  

 
 
Harry van Rooij (links) en Bert Vermeer (rechts) vierden afgelopen 
maand hun 25-jarig jubileum bij onze biljartvereniging de Ketsers. 
Harry, bijna geboren op het biljart, is in die 25 jaar lang actief geweest 
als beheerder in d’n Hof en Bert is altijd actief geweest als 
organiserend bestuurslid.   
Samen biljarten Harry en Bert, samen met 30 andere leden, driemaal 
per week en spelen verdienstelijk (met een moyenne van 1,7) in de 
biljartcompetitie voor senioren van Hart van Brabant met hun vaste 
team: de Ketsers 2.  
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Donderdag 15 december 

 
Op donderdag 15 december willen we met u als vanouds 

Kerst vieren. We hopen van harte dat het dit jaar wel door 

kan/mag gaan. 

Na de voorbereidingen van vorig jaar vonden we het 

bijzonder jammer dat we opnieuw genoodzaakt waren om de 

viering af te zeggen. Maar we geven niet op en voor dit jaar 

hebben we opnieuw een aardig programma voor u in petto: 

 

 in de ochtend vanaf 10.00 uur een programma in 

kerstsfeer 

 daarna een heerlijke lunch  

 en in de middag een vrolijk optreden van onze 

cabaretgroep: “Ojee”, met het programma 

“Ojee….we worden ouder” 
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Daar er een limiet is aan het aantal deelnemers (max. 100 

pers.) moet u zich vooraf opgeven. 

 

Dat kan in het HelvoirThuis, waar twee dames van de 

activiteitencommissie op onderstaande tijden uw naam zullen 

noteren. Tevens wordt u verzocht de eigen bijdrage van € 

8,00 te voldoen. 

De data en tijden waarop u zich kunt opgeven zijn: 

Dinsdag 6 december en woensdag 7 december beide 

dagen van 10.00 tot 11.30 uur. 

 

U kunt zich ook aanmelden via onderstaand opgavestrookje 

met daarbij ingesloten de eigen bijdrage. 

Dit kunt u in de brievenbus naast de boekenkast in het 

HelvoirThuis deponeren. Wilt u zich voor 8 december 

aanmelden. 

 

 

Activiteiten Commissie 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 

Ik kom graag naar de Kerstviering: 

 

Naam ……………………………………………………. 

 

Adres ……………………………………………………. 

 

Telefoonnummer ………………………………… 

 

0 ik wil graag opgehaald worden. 

0 eigen bijdrage ingesloten 
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Onze Taal (6) 
 

‘Kijk, nou zeg je het weer….’  

 

Ik was bij Henk, een buurjongetje, thuis aan het spelen. Op 

een gegeven moment kwam z’n  moeder naar me toe  en zei 

streng: ‘ Cornelis, ik vind je heus geen  onaardige  jongen en 

ik heb er geen  bezwaar tegen dat je komt spelen,  maar dat  

vloeken van jou dat  willen we  hier in huis niet.’   

‘God, wat doe ik dan verkeerd?’  Ze moet de verbazing in  

mijn stem gehoord  hebben, want ze  antwoordde op iets 

mildere toon:  ‘Ik heb je nu al een paar keer ’s Heeren Naam 

ijdel horen gebruiken.’   ‘God, wat heb 

ik dan gezegd?’  ‘Kijk, nou zeg je het weer……’  ‘Ach God, daar 

heb ik helemaal geen erg…..’  en terwijl ik dat zei, drong het 

tot me door dat het woord  ‘God‘, dat in ons katholieke gezin 

als stopwoordje  werd gehanteerd, mijn gereformeerde buren 

kennelijk als een vloek in de oren klonk. 

 

Mijn ouders waren goed katholiek, maar de naam van hun 

Hemelse Vader lag hen in de mond  bestorven. O nee,  ik 

moest het niet wagen de naam van diens Eniggeboren Zoon 

ijdel  te gebruiken…., dan was Leiden in last. Maar zijn Vaders 

naam…… . Ik hoor het mijn moeder nog zeggen: ‘ O God, ik 

heb, geloof ik, de soep vergeten af te zetten.’  Of mijn vader:  

‘Ach God, jongen, daar heb ik immers geen tijd voor, of ,   

‘God allemachtig, hoe heb je zoiets stoms kunnen doen!’ 

Soms maakte mijn moeder er zelfs een soort heilige 

Drieëenheid van. ‘O gottegottegot, wat heb je nu weer 

uitgespookt?’ 

 

 

 

Nu ik erover nadenk, geloof  ik, dat, in de oren van mijn vader 

en  moeder, ‘Jesus’  niet eens zo zeer klonk als  een vloek. 

Want waarom wel de Zoon en niet de Vader? Volgens mij was 

het voor hen gewoon een ordinair woord, waar wij geacht  
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werden te netjes voor te zijn. En ook hier omzeilden wij het 

probleem met varianten als  ’ jesses  en ‘jasses’. Zolang de 

‘o’ er niet in zat,konden de medeklinkers rustig blijven staan. 

 

Ook mijn ouders bezigden vaak woorden die, en dat heb ik 

me vroeger nooit zo gerealiseerd, verbasteringen waren. 

‘Gossiemijne ’ (mijn vader) en  ‘getsie’ of  ‘gatsie’ (mijn 

moeder). Wij, kinderen,  vonden dat dan weer een beetje te 

soft en zeiden liever  ‘getver’ of  ‘gatver‘. Maar ik ben ook bij 

mensen geweest waar alle varianten die met enige 

verbeelding herleid konden worden tot ’s Heeren Naam, 

taboe waren. 

 

Jaren later liepen Henk en ik elkaar ergens tegen het lijf. Ik 

herinnerde hem aan dat gesprek met zijn moeder over dat 

vloeken. ‘Schei alsjeblieft uit’, zei  

hij met een ernstig gezicht, ‘mijn vader was dominee en nog 

een graadje erger  dan mijn moeder. Er waren zelfs kleuren 

die bij ons in huis niet werden  

getolereerd.’ Ik keek hem niet begrijpend aan. ‘Blauw en 

groen bijvoorbeeld,’ voegde hij er lachend aan toe ……, ‘die 

vloeken ook.’  

 

 

Cornelis van Delft. 
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Noten op de Noen  
Zondag 20 november is er een bijzonder Noten op de Noen 

concert. Voor u treden op Luisa Kop (zang) en Frans Bullens 

(orgel).  

Het orgel van de oude kerk is van begin 1800 en is gebouwd 

in de stijl van Lodewijk XVI. Het is een geschenk van Jhr. 

Marinus de Jonge van Zwijnsbergen toen burgemeester van 

Helvoirt en zijn echtgenote Sara Orth van Nijenrode. Het 

orgel draagt hun beider wapenschild. Toen dominee van 

Gogh met zijn gezin in 1871 in Helvoirt kwam wonen trof hij 

het orgel in slechte staat aan. Hij besloot in 1872 het orgel 

grondig te laten restaureren door orgelbouwer van Puffelen 

uit Zaltbommel. In 1971 en 1997 werd het orgel weer 

gerestaureerd nu door A. de Graaf uit Leusden.  

Zondag 20 november kunt u naar dit mooie orgel luisteren 

dan bespeeld door organist/componist Frans Bullens. Hij 

heeft orgel gestudeerd aan het conservatorium. Inmiddels is 

hij al 50 jaar organist.  

Luisa Kop (1997 Oosterhout) begon op vijftienjarige leeftijd 

te zingen in het kerkkoor van St. Jansbasliek te Oosterhout. 

Ze nam zanglessen en ging daarna studeren aan het 

conservatorium in Tilburg. 

Het concert is in de oude kerk van Helvoirt en begint om 

12.15. U bent welkom!  
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Boekbespreking 
 
‘De overlevenden’  

door Alex Schulman 

Drie broers keren terug naar het vakantiehuis 

bij het meer waar twintig jaar eerder, een 

ongeluk heeft plaatsgevonden dat hun leven 

voor altijd heeft veranderd. Ze hebben de as 

van hun overleden moeder mee om uit te 

strooien. Dat het hun moeders wens was om 

niet naast het graf van hun vader uitgestrooid te worden, 

ontdekken ze pas de avond voor de crematie via een brief die 

de broers in haar appartement vinden. 

Benjamin bestuurt de auto, Pierre zit naast hem en Nils zit 

op de achterbank. Het is een reis naar hun verleden, naar 

een tijd waarin ze als jongens door hun ouders volledig aan 

hun lot werden over gelaten. Nu zijn ze jongemannen, uit 

elkaar gegroeid, maar nog altijd verbonden door een 

gedeelde geschiedenis van strijd om de aandacht van hun 

vader, en om de onvoorspelbare liefde van hun moeder. Door 

haar dood raakt alles in een stroom versnelling en de 

spanning tussen de broers loopt op. Welke tragedie heeft zich 

destijds precies afgespeeld? 

 

De schrijver Alex Schulman 

Alex Schulman (1976) is schrijver en 

journalist. Hij is de presentator van de 

populairste podcast in Zweden en schreef 

eerder vijf zeer succesvolle autobiografische 

boeken.  

De overlevenden is zijn debuutroman. De 

vertaalrechten zijn na grote veilingen 

wereldwijd verkocht. 
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SNERT 

 
Doe het water 

samen met de 

spliterwten, de 

karbonade en het 

zout in een grote 

pan. Breng aan de 

kook. Zet het 

vuur daarna laag 

en schep met een 

schuimspaan het schuim af. 

Schil ondertussen de knolselderij, aardappelen en 

winterwortelen en snijd die in blokjes. Snipper de uien, 

snijd de prei in ringen en  doe dat allemaal in de pan met 

ook een paar laurierblaadjes. Laat de soep ca. 1½ uur 

zachtjes koken. Roer regelmatig. De soep is goed als de 

spliterwten zijn stuk gekookt. Breng op smaak met peper 

en zout. 

Haal de karbonade uit de soep en verwijder bot en vet en 

snijd het vlees in stukjes. Doe terug in de soep. Verwijder 

de laurier. Snijd de bladselderij fijn en de worst in plakjes. 

Voeg deze toe en verwarm 2 min. 

 

 

 

 

Haal bij slagerij Timmermans 400 gram 

schouderkarbonade en een rookworst. 

Bij van de Loo een pond spliterwten, 

een knolselderij, twee of drie 

winterwortelen, een paar aardappelen, 

twee uien, twee stronken prei en wat 

bladselderij. In het keukenkastje heb je 

vast nog wel een paar laurierblaadjes, 

peper en zout naar smaak. En natuurlijk 

heb je ook twee liter water nodig.  

 

1. Tip: Als je de soep een dag van tevoren 

maakt, wordt hij extra stevig en nog 

lekkerder. Laat hem eerst goed afkoelen en 

bewaar afgedekt in de koelkast. Extra tip: 

Lekker met roggebrood met spek  
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Het spreekwoord zegt: ”Wie goed doet, goed ontmoet” 

 

Breng eens een zonnetje… 
 
Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van 

Ben je bedrukt, verzet je, maak er van wat je kan 

Als je het geluk wilt zoeken, hangt aan een zijde draad 

En je succes wilt boeken, luister dan naar mijn raad 

 

Breng eens een zonnetje, onder de mensen 

Een blij gezicht te zien, doet je toch goed 

Vervul zo nu en dan, hun liefste wensen 

Een beetje levensvreugd, schenkt nieuwe moed 

Het spreekwoord zegt, wie goed doet goed ontmoet 

 

Kun je wat over sparen, gaat het je zakelijk goed 

Blijf dan niet aan het vergaren, maar geef wat uit, dat moet 

Leven en laten leven, daar komt het hier op aan 

Kun je aan anderen geven, het duet gewent spontaan 

 

Breng eens een zonnetje, onder de mensen 

Een blij gezicht te zien, doet je toch goed 

Vervul zo nu en dan, hun liefste wensen 

Een beetje levensvreugd, schenkt nieuwe moed 

Het spreekwoord zegt, wie goed doet goed ontmoet 

 

Bob Scholte, 1936  
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Bekijk het maar: een rondleiding en/of 
klimmen? 

 
In de neogotische Nicolaaskerk (1903) in Helvoirt valt 

veel te genieten. 
De prachtig gerestaureerde beschildering van het 

interieur van de kerk, met o.a. vele plant- en 
diersymbolen, behoort tot de top van Nederlandse 

kerkinterieurs. 

Naast deelnemen aan een rondleiding 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.  

 
Op zondag 27 november 2022 is dit weer 

mogelijk: 

14 - 15 uur rondleiding 
15 - 16 uur torenbeklimming 

Rondleiding € 5 p.p.   
Torenbeklimming € 5 p.p. 

(voor restauratiefonds van de kerk) 

Adres: Kastanjelaan 16 in Helvoirt 
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Verslag uitstapje met de Zonnebloem 
 

Op 22 september hebben we met de Zonnebloem een 

uitstapje gemaakt naar de Guldenberg. We waren met een 

gezellige groep van 39 personen.  Aangekomen bij de 

Guldenberg werden we ontvangen met koffie, thee en een 

heerlijke plak cake. Hierna zijn we stukje gaan wandelen in 

de bossen rond de Guldenberg. De belegde broodjes en de 

kroket na de wandeling lieten we ons heerlijk smaken. Tot 

slot gingen we naar de filmzaal in de Guldenberg. Daar 

draaide de film van Andre Rieu, opgenomen op het Vrijthof in 

Maastricht. Er waren daar wel 15 verschillende 

nationaliteiten. Er deden drie zangers en een zangeres uit 

Oekraïne mee. We hebben er allemaal van genoten. 

 

Lena Schellekens  

 
De Zonnebloem zet zich met ruim 30.000 vrijwilligers!!, in voor alle 
mensen met een lichamelijke beperking, die daardoor in een sociaal 
isolement dreigen te komen. De Zonnebloem organiseert activiteiten, 
uitjes en vakanties. De deelnemer betaalt hierbij zijn of haar eigen 
kosten. De kosten die de vrijwilliger maakt voor de 
Zonnebloemactiviteit worden vergoed. De vrijwilliger doneert dus 
uitsluitend tijd. 
Donateurs betalen voor de extra kosten die de beperking met zich 
meebrengt en de kosten voor de inzet van vrijwilligers. 
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Vier ‘t Leven 
 
Op 13 oktober toog Christa Schuurmans in het kader van 

“Vier het Leven” naar Den Durpsherd in Berlicum samen met 

de drie dames Mia Heessels, Nellie Weitz en Ina van ’t Veer 

om de voorstelling “Janny The Show Dog” van Henry Van 

Loon te bezoeken.  

Iedereen was zeer te spreken over het fijne culturele 

programma van “Vier ’t Leven” en de voortreffelijke service 

van de avonden.  

Ze voelden zich totaal ontzorgd; vervoer van huis naar het 

theater en terug, gereserveerde plaatsen in het theater, maar 

ook ’n gereserveerde tafel met koffie en thee en ’n pauze 

drankje. Ook de contacten met de andere gasten uit de regio 

sprak hen erg aan. Alle drie de dames kijken weer uit naar 

de volgende gelegenheid.  

Het nieuwe programmaboekje valt binnenkort weer bij hen in 

de bus om voor december t/m februari weer nieuwe avondjes 

uit te reserveren. 
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Wilt u ook gezellig een middag of avond uit?  

Dat kan met Vier het Leven 

U wordt thuis opgehaald door een vrijwilliger en samen met 

leeftijdsgenoten (gemiddelde leeftijd 80+) gaat u gezellig 

naar een theater, filmhuis, bioscoop of museum bij u in de 

buurt. U geniet van een drankje tussendoor en wordt na 
afloop weer veilig thuisgebracht. Samen uit, samen genieten. 

Per activiteit betaalt u de vermelde arrangementsprijs die is 

opgebouwd uit: 

 

 de ticketprijs 

 de consumpties 

 de begeleiding 

 de vervoerskosten 

 de bespreekkosten 

 

 

 

 

U meldt zich aan bij Vier het Leven: 

 

Aanmelden kan kosteloos en eenvoudig via 

het  inschrijfformulier op de website. Ook kunt u zich 

telefonisch (tel. 035-5245156) of per e-mail aanmelden. U 

ontvangt dan per post een informatiepakket van Vier het 

Leven met hierin een inschrijfformulier, onze werkwijze en 

het programmaboekje met hierin het aanbod voor uw regio. 

Wij versturen u daarna ongeveer driemaal per jaar een 
programmaboekje met het culturele aanbod voor uw regio 

Misschien een leuk 
idee om dit samen 
met een vriend(in) 
of kennis op te 
pakken………voor 
een paar gezellige 
winteravonden. 

https://4hetleven.nl/engine?service=classmanager:form:D2095&cmd=new
mailto:info@4hetleven.nl
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Lazy Sunny Sunday 
Swing weer van start 

 
Gelukkig weer terug van weggeweest: elke tweede 

zondagmiddag van de maand te beginnen op 

zondagmiddag 13 november, speelt het dixielandorkest 

Sunny swing in de zaal Acapella van Hotel & Brasserie de 

Guldenberg, Guldenberg 12 te Helvoirt.   
 

Na een herfstwandeling is het heerlijk uitrusten in de leren 

Chesterfield banken en genieten van oude stijl jazzmuziek 

onder genot van een hapje en een drankje. 
 

Sunny Swing speelt muziek waarbij je kunt 

praten met elkaar maar eigenlijk niet stil op 

je stoel kunt blijven zitten maar voorlopig 

is dansen (nog) niet mogelijk. U bent van 

harte welkom.  

 

De toegang is gratis.  

 

Aanvang 15.30 uur – 17.30 uur. 
 

 
 

 

Andere data 
11 december 

8 januari 
12 februari 
12 maart 

14 mei 
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Workshops in HelvoirThuis 

Fotograferen met je smartphone 

Door: Denise van der Stappen: 

In deze workshop leert u de mogelijkheden kennen van de 

camera op uw smartphone. Ook krijgt u tips en uitleg over 

belichting, scherpstelling en creatieve standpunten. 

Dinsdag 8 november           

09.00 – 12.00 uur 

HelvoirThuis 

Kosten: € 15,50 

Inschrijven via www.abzvught.nl 

onder de kop 

Cursussen/Creatieve cursussen 

of via inschrijfformulier 

(verkrijgbaar bij de Petruskerk in 

Vught) 

 

 

Dank voor uw stem op RaboClubsupport!! 
 
Leden van Rabo-bank Hart van Brabant hebben tijdens de 

jaarlijkse stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de 

deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. Vele van 

onze leden hebben op 55+ gestemd. Dit leverde een mooie 

bijdrage op aan onze vereniging van 415 euro 

 

    Een hele blije penningmeester

http://www.abzvught.nl/
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Baby Hope steunt 15 kraamprojecten in 12 

landen 
Stichting Baby Hope is in 2003 opgericht door een 

moeder die haar ongebruikte kraampakket niet wilde 

weggooien. Baby Hope is inmiddels uitgegroeid tot een 

netwerk van 320 inzamelpunten door heel Nederland. 

Daarmee ondersteunt de stichting 15 kraamprojecten 

in 12 landen, waar een schrijnend tekort is aan steriele 

navelklemmen, steriele gaasjes, verbandmaterialen, 

onderleggers, alcohol, zeep en handschoenen, maar 

ook incontinentiemateriaal, spuiten, injectienaalden, 

urinekatheters, pleisters ed. 

 Momenteel gaan veel van de materialen naar de 

Oekraïne, waar ’n schrijnend tekort is. 

 Ook worden er artikelen in de Deelkast van 

project “Wij omarmen” bij garage van der 

Heijden geplaatst. 

Het inzamelpunt voor Helvoirt en omgeving is bij: 

Crista Schuurmans 

De Gijzel 30 Helvoirt 

06 40422589 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gooi uw ongebruikte 
medische materialen 

niet weg, u kunt er 
levens mee redden! 
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Lessen: “Bewegen met aandacht”. 
Als je weet wat je doet, kun je doen wat je wilt. 

 

Veters strikken, de krant oprapen, gaan zitten of juist 

opstaan. Een jas aantrekken. Of een boek lezen. We 

bewegen de hele dag. Veel bewegingen - groot en klein 

- zijn zo vanzelfsprekend, dat we ze achteloos maken. 

We denken er niet bij na. En we merken niet of die 

bewegingen ons lichaam belasten of niet. Onze 

aandacht ligt bij wát we moeten doen, niet bij hóe we 

bewegen. 

 

Als u iemand bent die: 

 nieuwsgierig is naar de manier waarop hij of zij 

beweegt en functioneert; 

 wil leren ‘gebruikersvriendelijk’ te zijn voor 

zichzelf bij alledaagse of heel specifieke 

handelingen (denk aan sporters, dansers, 

musici, ouderen etc.); 

 gemakkelijker wil zitten, staan of lopen; 

 rug, nek, schouders en knieën wil ontlasten; 

 af wil van herhaalde (sport)blessures of deze wil 

voorkomen; 

dan zijn de lessen “Bewegen met aandacht” (uitgaande 

van o.a. de methode Feldenkrais) op 

maandagochtend, in de Notenkraker, Kastanjelaan 12 

in Helvoirt, iets voor u. 

Wat gaan we doen? 

Veel bewegingen - groot en klein - zijn zo 

vanzelfsprekend, dat we ze achteloos maken. Dag in 

dag uit, zonder erbij na te denken. En we merken niet 

of die bewegingen ons lichaam belasten of niet. Onze 

aandacht ligt bij wát we moeten doen, niet bij hóe we 

bewegen.  

In de lesbijeenkomsten kijken we juist naar het hóe van 
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de talloze bewegingsmogelijkheden waarover we 

beschikken. 

 ontdekken hoe we bewegen, via nieuwe en 

ongewone, eenvoudige en speelse 

bewegingscombinaties (liggend of zittend op de 

grond). 

 ervaren waarin we onszelf belemmeren en hoe we 

óók kunnen bewegen. 

 Bewust worden van de manier waarop bewegingen 

verlopen, van de relatie tussen skelet, spieren, 

zenuwstelsel en onze manier van waarnemen, 

voelen en denken. 

 leren hoe een beweging efficiënter, gemakkelijker 

en vloeiender is te maken. 

 

Hoe wordt er “gewerkt”? 

Zélf het lichaam in beweging leren waarnemen en 

voelen: bewust worden van de manier waarop je 

beweegt. Vervolgens onderzoeken ze nauwgezet 

verschillende nieuwe mogelijkheden.  

De begeleidster leidt de groepslessen. Zij nodigt de 

deelnemers uit te bewegen. Het gaat om series 

bewegingen, alledaagse handelingen, rond een bepaald 

thema. Bijvoorbeeld: rollen, zitten, staan. De 

begeleidster doet de bewegingen niet voor. Zij 

stimuleert de deelnemers om zélf waar te nemen en te 

voelen welk effect een beweging heeft op het lichaam. 

De deelnemers observeren zo zichzelf, via hun 

bewegingen. De leidster corrigeert niet, maar begeleidt 

en stimuleert zelfwerkzaamheid en zelfvertrouwen. Dit 

maakt de methode ook bijzonder geschikt voor jong en 

oud. 

 

De meeste groepslessen beginnen liggend op de rug, 

omdat de zwaartekracht dan anders inwerkt. Er is geen 

druk op de voeten. Daardoor is het zenuwstelsel bevrijd 

van gebruikelijke prikkels, die op hun beurt verbonden 
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zijn aan gebruikelijke bewegingspatronen. Hierdoor ligt 

de weg open voor subtieler waarnemen. 

 

Deze manier van werken is afgeleid van en maakt 

gebruik van de methode Feldenkrais: 

Die bestaat uit talloze lessen die ongekende 

mogelijkheden van het spier- en zenuwstelsel 

onderzoeken. Lessen die mensen - jong of oud, soepel 

of stram - helpen zich bewust te worden van hun 

bewegingen. Die helpen de sleutel te vinden tot 

optimaal gezond functioneren.”  

 

De lessen worden gegeven op maandagochtenden van 

09.30 uur – 11.00 uur en van 11.10 uur – 12.40 uur  

en begeleid door Roosje Lampe. Verdere informatie en 

opgave om deel te nemen bij: Roosje Lampe-Cordang 

T: 0411 623595   E: roosjelampe@hetnet.nl 

 

Bewegen met aandacht: 

verrassend anders, verjongend, versterkend, 

versoepelend, direct effectief, zélf ontdekken, ervaren 

en leren benutten van bewegingsmogelijkheden. Voor 

jong en oud, mannen en vrouwen. 

 
                                 
 
 

 

mailto:roosjelampe@hetnet.nl
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Dansen in De Keizer te Helvoirt met 

de Ballroom syncopators. 
 

"Put on your dancing shoes and dance" 

 

Weet u het nog?  "Mag ik deze dans van u" of "wil je 

met me dansen"? Het leek uit de tijd maar op 

zondagmiddag 27 november is dat weer helemaal in 

tijdens de dansmiddag met de Ballroom syncopators.  

"Dansen hoort bij je opvoeding!" hoorde je vroeger 

altijd. Logisch want dansen op muziek maakt blij en 

vrolijk en was dé manier om op leuke manier met 

mensen om te gaan en te leren kennen. Veel mannen 

en vrouwen hebben door het dansen een partner voor 

het leven gevonden. Op elk feest werd gedanst en elke 

dorp en stad had minstens wel één- of meerdere 

danszalen of dancings. Daarbij werd in elk dorp of stad 

wel ergens dansles gegeven. Naarmate de danszalen 

verdwenen nam de gelegenheid om te dansen en 

daarmee om op een gezellige manier mensen te 

ontmoeten, af. 

Wat is nog mooier omdat weer te gaan doen en wel met 

een life orkest, op een heuse dansvloer in een gezellige 

ambiance: 

zaal Brasserie De Keizer 

Aanvang 15.00 uur – 17.30 uur. 

toegang gratis 
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT 

 

4 het leven   Crista Schuurmans  06 40422589 

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 

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 0627086113 
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VERENIGING 55+ HELVOIRT  
Vereniging 55+ Helvoirt is als OuderenVereniging Helvoirt opgericht 
in december 1994, maar kent haar oorsprong als 'RK Bond Ouden 
van Dagen' in augustus 1957.  
 
AANMELDEN ALS LID  
U kunt zich aanmelden als lid van Vereniging 55+ Helvoirt bij de 
penningmeester. De contributie bedraagt € 25,- per jaar. U ontvangt dan 
maandelijks ''t hofblad'. Via dit blad en de website (www.55plushelvoirt.nl 
en www.helvoirthuis.nl) wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden 
van alle zaken die binnen onze vereniging van belang zijn.  
 
Voorzitter:  
Huub Poels, Helvoirtsestraat 17A, 5268 BA, Helvoirt, 06 2469 6084 
Secretaris: 
Louise Schulte-van Amelsvoort, Tilburgstraat 19, 5268 AP Helvoirt 64 5242  
Penningmeester:  
Adrie van Hattum, Tilburgstraat 14, 5268 AP, Helvoirt,  06 17704901  
Bestuursleden:  
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt, 60 7921  
Gerda van Vianen, Helvoirtsestraat 30, 5268 BB, Helvoirt,  64 3885  
 
Leden van de activiteitencommissie:  
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt, 60 7921  
Mien Verbeek, Nieuwkuikseweg 17a, 5268 LH Helvoirt, 64 1660  
Crista Schuurmans, De Gijzel 30, 5268 CN Helvoirt,  06 40422589 
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 bij: 
Huub Poels: e-mailadres: huubpoels@hotmail.com  
 
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Huub Poels 
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