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WELKOM BIJ 55+ 
 
Deze maand wordt “’t hofblad” niet alleen be-
zorgd bij de leden van 55+, nee,  eenmalig 
valt ons maandblad in heel Helvoirt op de 
deurmat. Iedereen kan zo eens rustig kennis 

nemen van de vele activiteiten, sfeer, werkwijze,  agenda en alge-
mene informatievoorziening van onze vereniging. Op deze manier 
willen we ons een keer aan alle inwoners presenteren en niet al-
leen aan onze 550!!! leden 
Na twee moeilijke en eenzame coronajaren zitten we gelukkig weer 
op het goede spoor met alle activiteiten, waar leden elkaar weer 
met groot enthousiasme ontmoeten.  
 
Februari is ook de maand dat ons dorp een gedaantewisseling on-
dergaat: Helvoirt wordt Keiespellersdurp. We mogen weer vieren! 
Een aantal mensen gaat vier dolle dagen beleven, een aantal zal 
de herinneringen van vroeger koesteren. Er is door de Stichting 
Openbaar Carnaval (de SOC) ook  zeker gedacht aan de mensen 
die niet meer alle dagen vol aan de zwier gaan, maar toch aan de 
carnavalssfeer willen blijven proeven. Voor deze carnavallers is er 
“het ouwekeienbal” (voorheen bekend als de 55+ middag) op za-
terdagmiddag 18 februari in de Keizer met een drankje, hapje 
en muziek en ook voldoende zitplaatsen. Een speciale commissie 
van de SOC heeft zijn uiterste best gedaan om er een geweldige 
middag van te maken voor alle 55-plussers. Wie weet komen we 
elkaar daar ook weer tegen. Petje, sjaal of kiel aan en tot ziens….. 
 

Alaaf!! 
      Huub Poels, voorzitter  
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 
FEBRUARI/MAART 2023 
 

HelvoirThuis 
Kloosterstraat 30  
5268 AC Helvoirt  
 0411-202010 
 

 
Woensdag 01 februari Kienen om 14.00 u. 

Woensdag 15 februari  

*Inloop computeren om 9.30 u. 

*Kienen om 14.00 u. 

Dinsdag 21 februari Klassiek met Kees om 14.00 u. 

Donderdag 23 februari 4-kernen wandelen om 10 u. 

Woensdag 1 maart Kienen om 14.00 u.  

Vrijdag 3 maart Film: The Father om 19.30 u. 

Dinsdag 14 maart Stampottenbuffet in D’n Inbreng om 12.00 u. 

Woensdag 15 maart Kienen om 14.00 u.  

Vrijdag 17 maart Ojee..Cabaret 19.30 u. 

Dinsdag 21 maart  

*Klassiek met Kees om 14.00 u.  

*Algemene ledenvergadering om 19.30 u. 

Donderdag 23 maart 4-kernen wandelen om 10 u. 

Vrijdag 24 maart Film om 19.30 u. 

Dinsdag 28 maart Lezing om 19.30 u.  
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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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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE VAN DE VERENIGING 
55+ 
 
De activiteiten commissie is binnen de vereniging een zelfstandige 
commissie. 
Zij bestaat uit de dames: Mien Verbeek, Thea van Lith, Gerrie van 
de Ven, Crista Schuurmans, Gerda van Vianen en Lucie van de Pas. 
Namens de commissie zitten Lucie van de Pas en Gerda van Vianen 
in het bestuur van 55+ om de lijntjes zo kort mogelijk te houden. 
Samen bedenken we activiteiten, begeleiden de nieuwe en be-
staande activiteiten en proberen steeds nieuwe excursies te be-
denken. 
 
Zo gaan we elke maand in een de plaatselijk etablissement lun-
chen. Daar mogen we steeds zo’n 20 tot 30 leden verwelkomen. 
De andere vaste activiteiten vinden plaats in het HelvoirThuis. Een 
opsomming daarvan vindt u in dit Hofblad. 
 
In de winter zijn er film- en lezingenavonden. Gemiddeld éénmaal 
per maand. 
Elke donderdag wordt er gewandeld door een grote groep mensen 
vanuit de voormalige kernen van de gemeente Haaren. Men start 
telkens vanuit een andere kern. 
In de zomermaanden, tussen april en september, wordt er elke 2 
weken op maandagavond gefietst. Een paar vrijwilligers zetten 
deze tochten uit.   
Ook wordt er op één woensdagmiddag gedurende de zomermaan-
den gefietst. Een route met vaak een excursie. 
Jaarlijks wordt er een kerstviering georganiseerd in het Hel-
voirThuis, waar ruim 100 leden aanwezig zijn. Onze jaarlijks Alge-
mene Ledenvergadering vindt plaats in maart. 
Samen met de Belangenvereniging voor Senioren te Vught hebben 
we de laatste maanden een reis naar de Seniorenbeurs en naar 
een modezaak georganiseerd. 
 
In september hebben we een excursie gehad bij Monument Vught 
en in november bij het Provinciehuis. Leuk en leerzaam. 
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De commissie komt maandelijks bijeen in het HelvoirThuis om de 
lopende en nieuwe activiteiten te bespreken. 
We hebben gelukkig veel vrijwilligers binnen onze vereniging die 
regelmatig hun vrije tijd geven om de activiteiten door te kunnen 
laten gaan. Daar zijn we erg blij mee. 
Wel zijn we steeds op zoek naar nieuwe mensen en nieuwe ideeën. 
Dus wanneer u denkt: ik heb nog wel een idee of ik heb tijd en ik 
vind het leuk om actief te worden binnen de Vereniging 55+, 
schroom niet en meld u aan bij een van de leden van het bestuur 
of bij iemand van de activiteiten commissie.  
U bent van harte welkom. 
 
 
Lucie van de Pas namens  
Activiteitencommissie Vereniging 55+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-
NC 
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Kom erbij, er is ook voor jou iets te doen bij  
Vereniging 55+ 

waar Helvoirt elkaar ontmoet 
 
 
55+ kenmerkt zich vooral door het woord “samen”: 
 

jouw passie of hobby delen,   
glas in lood maken, 
sporten ,  
biljarten,  
film kijken ,  
een interessante lezing bijwonen, wandelen 
lunchen 
klassieke muziek luisteren  
koffie drinken 
op excursie 
naar het museum 
naar een voorstelling 
kienen 
kaarten 
handwerken 
op computerles 
bridgen 
gymmen 
klussen 
een cabaretvoorstelling maken 
op fotografiecursus 
 

Voel je jong en kom bij Vereniging 55+ Helvoirt 
 

(ook voor 55-minners) 
 
 
 

Samen 
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CARNAVAL. 
 

Dit is de tijd van het grote vermommen, 
voor armen en rijken, voor wijzen en dommen, 

we sieren het lijfje, de voetjes, de kop, 
en zetten er prachtige mijtertjes op. 

 
Omhangen de knoken met T-shirts en 'swetters' 
en schrijven de borst en de ruggen vol letters, 

we klunzen en strikken, met helmen en hakken, 
met bloezen en biezen, met kralen en jakken. 

 
De een kiest de smoking, de ander de vodden, 
drapeert zeer zorgvuldig de 'modische' todden, 
de een in de jurk van het strikt progressieve, 

de ander is listig vermomd in het lieve. 
 

Er zijn er die lopen in ziekelijke slepen, 
neurotische moppen en ruiten of strepen, 
er zijn er die vaak tot in lengte van dagen 

het kinderlijk kleed van de onschuld nog dragen. 
 

Maar dat is de mens, zie hem gaan, sla hem gade. 
Wie schuilt er achter deze unieke façade? 
Zo was hij gisteren en zo is hij morgen, 

het eigenste ik blijft angstvallig verborgen. 
 

De mens is een kei in de kunst van 't vermommen, 
het hoort bij het spel van 'wie hoog is of laag', 

een dier is een dier, en de blommen zijn blommen, 
maar Jansen. ..Wie Jansen is ...da's nog een vraag. 

 
Toon Hermans 
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EEN VERHAAL OVER CHRIS WILLEMS  

…. maar niet alleen over Chris. U zult veel be-
kende namen tegenkomen die een rol hebben 
gespeeld in de opkomst van een vereniging 
voor ouderen, later de Vereniging 55+ Helvoirt, 
maar in dit eerste gedeelte komt u met name 
mensen tegen die binnen de KI een rol hebben 
gespeeld.  

Het zal u duidelijk zijn waarom: Chris Willems was als directeur 
van Runder KI Mi  Midden Brabant en later van Varkens KI Midden-
Brabant, een belangrijke speler in het boerenleven en vooral in de  
wereld van de KI.  

Drijvende kracht achter het promoten van de varkens KI in Brabant 
was Chris Willems.1 

Zo staat Chris omschreven in het boek:" Door Coöperatieve Genen 
gedreven", uitgebracht door  Topigs Norsvin,  ’s werelds tweede 
speler op het gebied van het fokken van varkens. Topigs Norsvin 
is voortgekomen uit o.a. de Coöperatieve Vereniging voor Kunst-
matige Inseminatie voor Varkens Noord-Brabant. Deze ontstond 
op 1 juli 1969  en steunde op haar beurt weer op o.a. Varkens KI 
Midden-Brabant. 

Allereerst een korte schets van de levensloop van Chris: 

In 1955 afgestudeerd in Utrecht in wat toen nog heette: Veeartse-
nijkunde, nu Diergeneeskunde. Zijn interesse ging uit naar onder-
zoek en hij werkte twee jaar als assistent bij Verloskunde en Gy-
naecologie van de Universiteit van Utrecht. Zijn belangstelling ging 
uit naar KI bij varkens waar toen nog niet veel onderzoek naar 
gedaan was. In de provincie Utrecht waren er weinig mogelijkhe-

                                                           
1 Zie pagina 18, 1e kolom van ‘Door coöperatieve genen gedreven, inkijk in hon-
derd jaar varkensfokkerij in Nederland’, uitgebracht door Topigs Norsvin in 2022. 



 
9 

den voor dit onderzoek, want nauwelijks varkensbedrijven. Bra-
bant en Gelderland waren de provincies waar veel varkensbedrij-
ven waren.  

Zijn professor raadde hem aan contact op te nemen met Domien 
Brus, dierenarts bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Boxtel  In 
1957 kon Chris hem opvolgen toen Brus directeur werd. Zijn werk 
was voornamelijk toezicht op KI en de ontwikkelingen daarin. Run-
der KI werd al een tiental jaren toegepast. Er waren vijf coöpera-
tieve verenigingen (Udenhout, Tilburg, Hilvarenbeek, Drunen en 
Engelen), die fusieplannen hadden. Van 1957 tot 1962 was Chris 
dierenarts bij de Gezondheidsdienst..  

Afvaardigingen van deze verenigingen vergaderden in De Zwarte 
Leeuw en noemde zich  De Commissie Helvoirt. Hun werkgebied 
was Midden-Brabant met als geografisch middelpunt Helvoirt. Chris 
was uitgenodigd om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. In 
1962 kwam het tot een fusie en Chris werd aangezocht als direc-
teur van Runder KI Midden-Brabant. Met nog steeds Helvoirt als 
standplaats. (kan beter naar volgende maand) 

Chris, inmiddels in 1958 getrouwd met Zus, wilde in Helvoirt wo-
nen. Hij kende Jos Leermakers en die vertelde hem dat zijn broer, 
Toon Leermakers, secretaris van de gemeente, wist wat er zoal aan 
bouwgrond in Helvoirt te koop was. Dat was o.a. een stuk grond 
met bouwbestemming aan de Oude Rijksweg, eigendom van boer 
Van de Ven uit Gemonde, maar het werd gehuurd door Janus Traa, 
de vader van onze Janus Traa. Van de Ven was al vaak gevraagd 
het te verkopen maar had tot nu toe geweigerd.  

De vader van Jos was veeverloskundige geweest en Jos had hem 
opgevolgd als veearts. Toen hij met Jo Claessens een nieuwe prak-
tijk begon in Oisterwijk  had hij helemaal voor niets zijn praktijd 
weggegeven aan veeartsen in de diverse dorpen. Chris wist dat en 
vroeg Jos of hij  boer van de Ven in Gemonde  kende.  Hij bleek 
een vroegere klant van Jos. Op verzoek van Chris  gingen zij samen  
naar Gemonde. Van de Ven ging overstag en Chris kon het stuk 
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grond van 50 m breed en 100 m diep kopen. Een schadevergoeding 
voor Janus Traa was uiteraard op zijn plaats.   

Daarna moest er nog een plek komen waar het gebouw van de 
Coöperatieve Vereniging Midden-Brabant gevestigd kon worden. 
Daar komt een andere bekende naam om de hoek kijken: 

Scholten van Aschat, rentmeester van de Maatschappij van Wel-
stand. Deze maatschappij had in heel Nederland heel veel grond in 
bezit en Scholten van Aschat regelde dat de Coöperatieve Vereni-
ging ruim 6.000 hectare kon kopen achter het benzinestation.  Dat 
Gijs Scholten van Aschat, beroemd acteur, vriend is van Kunst 
Adelt, ligt dan ook voor de hand. 

Wat begon als een provinciale instelling is nu, dankzij fusies en 
samenwerkingsverbanden een landelijke en internationale organi-
satie: Topigs Norsvin, nog steeds gevestigd achter het benzinesta-
tion in Helvoirt maar met banden over de hele wereld en Chris Wil-
lems heeft in het ontstaan daarvan een wezenlijke rol gespeeld. 

In ons volgende hofblad gaan we zien hoe de Vereniging voor Ou-
deren in Helvoirt ontstond, hoe Gastenbosch en d’n hof werden 
opgericht en welke rol Chris daarin speelde.  

 
 
 
 

 
Een kip sprak peinzend tot een ei: 

'Wie was er eerder: ik of jij? 
De wijsbegeerte mag misschien 

op deze vraag geen antwoord zien, 
maar ik heb, wat men ook mag zeggen, 
nog nooit een ei een kip zien leggen.' 

 

Kees Stip (1913-2001) 
uit: Puntgaaf (2022) 

Deze foto van On-
bekende auteur is 
gelicentieerd onder 
CC BY-NC-ND 
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LADY’S DAY 16 MAART. DAGTRIP NAAR 
VAN DER KLOOSTER MODE TE BOSKOOP. 
 
De Belangenvereniging Senioren Vught en 
Vereniging 55+ nodigen u uit voor een bus-
reis op donderdag 16 maart.  
 
BSV organiseert (voor de derde keer) een dagtocht naar Mode-
huis Van der Klooster in Boskoop. 
Hun ervaring is dat het modehuis goede kwaliteit kleding heeft 
voor een normale prijs. Speciaal voor 55+ers. 
Op 16 maart kunt u de zomercollectie bekijken /aanschaffen. Er is 
géén verplichting tot koop. 
 
De kosten voor de dagtrip bedragen € 45,00 p.p. 
In dat bedrag zit de busreis - koffie/thee met gebak bij aankomst 
- de hele dag koffie/thee naar behoefte –  
een compleet verzorgde lunch - rond 15.30 uur voor vertrek naar 
huis een advocaatje met slagroom. 
 
De bus vertrekt op 16 maart om 9.00 uur vanaf station Vught in 
de Stationsstraat en men verwacht rond 17.15 uur weer terug te 
zijn. (afhankelijk van files) 
Er is een parkeerplaats naast het station waar je gratis kunt par-
keren. 
 
Mensen die gebruik maken van een rollator kunnen mee. Helaas 
is dat voor mensen die gebruik moeten maken van een rolstoel 
niet mogelijk. 
 
Opgeven vóór 12 februari bij Lucie van de Pas, tel.:  06 250 115 
65 of per email: lucieton5344@gmail.com met opgave van: Ach-
ternaam – voornaam - telefoonnummer.  
Gelieve daarna direct voor betaling van       € 45.00 zorg te dra-
gen op bankrekeningnummer NL44 RABO 01211 94 167 t.n.v. 
Vereniging 55+, met vermelding: reis 16 maart en uw naam en 
telefoonnummer.  
Pas na opgave bij Lucie én betaling is uw reservering definitief.  
Vereniging 55+ Helvoirt,  Lucie van de Pas  
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ONZE TAAL  

    
Al ben ik oud, zo sprak de koster, 
toch zie ik graag nog een pornoster. 

 
Een leukere manier om de lezer op het verkeerde taalbeen  te zet-
ten dan bovenstaande regels van Willem Wilmink, moet ik nog te-
genkomen. 
 
Als ik de tekst verander:    

Het meisje  kwam van o zo ver, 
maar schopte het tot pornoster.    

  
sta je waarschijnlijk meteen  weer op het goede been. Omdat de 
regels onder elkaar staan, ga je er vanuit dat het poëzie is en dat 
ze rijmen, met als gevolg dat de betekenis van het laatste  woord 
pas in de veranderde tekst tot je doordringt. 
Ook het ritme in de regels dwingt je bijna tot een bepaalde uit-
spraak. Als je 
de twee regels van Wilmink gewoon  achter elkaar zet en je  ver-
stoort de ca- 
dans, wordt het proza en is de kans groot dat je het laatste woord 
meteen goed leest. 
 
Bij de regels 

Opgegroeid in Goedereede, 
thans woonachtig te Enschede     

   
kom  je, ook al is de plaatsnaam Enschede bekend, in de verleiding 
om de klemtoon op de tweede  lettergreep te leggen.  
Ook daar is er geen vuiltje aan de lucht als je de tekst verandert: 

Een enorme mensenzee  
was op weg naar Enschede. 

Ik  kwam op deze rijmpjes met de naam  Enschede, omdat we, 
onderweg  in Duitsland, vaak de naam ‘Meschede ‘op verkeersbor-
den tegenkwamen en we nooit precies wisten hoe we die  moesten  
uitspreken.    
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Ik heb het dit jaar, op vakantie in het  Sauerland, maar eens ge-
vraagd. Het is Mèschéde. Trouwens, 
ik denk dat veel Duitsers met ons Enschede hetzelfde probleem 
hebben. 
 
En wat denkt u van onderstaande dialoog met een puttertje….. 

‘Zeg, wat drink je, distelvinkje?’ 
‘Water uit  een inkepinkje.’ 

 
Vooral bij woorden die je niet dagelijks gebruikt, is het oppassen 
geblazen. Mensen stoeien graag met dit soort woorden en als je op 
Google het woord ‘Bommel 
woorden’ intikt, zie je een hele lijst van woorden (verwarwoorden 
worden ze ook  
wel genoemd) die  je, al naargelang  hun  betekenis, op twee ma-
nieren kunt  uitspreken. 
 
Ik denk dat ze  ‘bommelwoorden’  worden genoemd, omdat het 
waarschijnlijk begonnen is met het woord  ‘bommelding’ .  De twee 
beklemtoonde lettergrepen na elkaar maken het een lastig  woord  
om uit te spreken (vgl. tandpasta)en vooral de wat ouderen, die 
zijn opgegroeid  met de beroemde strip van Marten Toonder,  heb-
ben al  ‘bommel’ gelezen voordat ze het woord ‘melding ‘ herken-
nen… 
 
….als u begrijpt wat ik bedoel.  
 

Cornelis 
van Delft 
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DE KAREL 

Afgelopen jaar hebben we met onze vereniging een geweldige 
treinreis gehad met de Karel. Alle opbrengsten van de reizen met 
de Karel worden door Dennis Munnickhof  gedoneerd aan de KWF. 

Afgelopen maand is dit bedrag aangeboden aan de KWF en daar 
mochten wij als organisatie bij zijn. 

’s Morgens om 9.15 uur vertrokken we met “de Karel” vanaf station 
Den Bosch  naar Amsterdam. In de trein was ook nog een muzikaal 
optreden, dus al met al heel gezellig. 

In de Koninklijke wachtkamers op het station van Amsterdam wer-
den we ontvangen en kregen we een rondleiding door een NS me-
dewerker. Ook was er de KWF aanwezig. 

Dennis Munnickhof  legde nog even uit waarom de opbrengsten 
voor de KWF zijn. Daarna bood hij de cheque aan. Totaal van al 
deze opbrengsten: 42.000 euro!! 

Nadien was er op het perron nog een optreden van het bandje. Om 
15.00 uur vertrokken we met muziek vanuit Amsterdam naar Den 
Bosch. 
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IN FEBRUARI GEEN FILMS IN HELVOIRTHUIS, MAAR 
IN MAART TWEE! 

In februari wordt menigeen in (Zuid-)Nederland in beslag genomen 
door carnaval. Dat geldt ook voor Helvoirt, en ook voor Hel-
voirThuis. Want daar wordt voorbereid, geoefend, verbouwd, ver-
sierd, alles in het teken van carnaval. Wij maken, als filmclub 55+, 
graag ruim baan voor de carnavalsvierders en verplaatsen onze 
filmvoorstelling naar maart. 

Maar dan pakken we ook flink uit. Met twee films in een maand. 
Op vrijdag 3 maart vertonen we “The Father” , de titel van de film 
van vrijdag 24 maart houden we nog even geheim. Die onthullen 
we in het Hofblad van begin maart. 

Op vrijdag 3 maart kunt U kijken naar “The Father” een indruk-
wekkende en ontroerende film over dementie, uit 2020, met in de 
hoofdrollen Anthony Hopkins als dementerende vader en Olivia 
Colman als zorgzame en bezorgde dochter. 

Het verhaal in het kort: Anne, zoekt opnieuw naar een verzorgster 
voor haar dementerende vader Anthony, die alle hulp afwijst om-
dat hulp per definitie onbetrouwbaar is en omdat, zo vindt hij zelf, 
met hem niets aan de hand is. De film brengt echter op heel tref-
fende wijze in beeld dat voor Anthony niet meer duidelijk is wat 
echt is en wat niet, laat de wereld door zijn ogen zien en maakt zo 
zijn verwarring tastbaar en voelbaar. Zijn vertrouwde omgeving 
blijkt niet meer zo vertrouwd. 

De film brengt heel knap de verwarring in beeld, die een begin-
nende dementie vaak kenmerkt, omdat in de film de werkelijkheid 
naadloos overvloeit in de andere werkelijkheid, beleefd door An-
thony, en zo de toeschouwer ook in verwarring brengt en desori-
enteert. En dat is juist de bedoeling van de regisseur: je wordt als 
toeschouwer deel van de verwarring en je kunt er niet aan ont-
snappen. Iemand gaf als commentaar: deze film zou eigenlijk ver-
plichte kost moeten zijn voor mensen die geconfronteerd worden 
met dementie.  
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Het Parool schreef over de hoofdrolspeler: “Hopkins is virtuoos in 
zijn stemmingswisselingen, maar ontroert vooral in de kleine mo-
menten van breekbare wanhoop”. Het is niet zonder reden dat An-
thony Hopkins een Oscar kreeg als beste acteur. En alle grote Ne-
derlandse kranten waren bij het in roulatie komen zeer lovend en 
gaven allemaal het maximum van 5 sterren.   

Film “The Father” | HelvoirThuis | Vrijdag 3 maart | 19.30 
uur | Entree leden 55+: €5, niet-leden €6. 

De bar is zowel voor de film, vanaf 19.15 uur, als na de film open. 
U kunt met pin en met gepast geld betalen. 

U bent van harte welkom op vrijdag 3 maart. 

 

Filmclub Vereniging 55+, 

Namens deze: Chrit van Enckevort        
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Ja, ik wil me inschrijven als lid van de vereniging 55+ 

 

Achternaam   …………………………………........ 

Voorletters   …………………………………………. 

Adres    …………………………………………. 

Postcode/woonplaats  ……….      …………………………. 

Telefoonnummer   …………………………………………. 

e-mailadres   …………………………………………. 

 

’t Hofblad ontvang ik maandelijks het liefst     

O  digitaal 

O  in de brievenbus 

 

De contributie is 25 euro per jaar. Deze kan op twee manieren worden voldaan: 

1. Door betaling middels overmaking na een jaarlijks betalingsverzoek ( € 2,50 extra) 

 

T.a.v. penningmeester Ver-
eniging 55+ Helvoirt 

Adrie van Hattum 
Tilburgstraat 14 
5268AP Helvoirt  

of bel 
Tel. 06 17704901 
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2. Door een  doorlopende machtiging: 

Naam incassant: Vereniging 55+ Helvoirt 

Adres incassant: Kloosterstraat 30 

Postcode incassant: 5268AC  

Woonplaats incassant: Helvoirt 

Incassant ID: NL41ZZZ402201390000 

Kenmerk machtiging: contributie ver.55+ jaartal 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging 55+ Helvoirt om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 

schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Vereniging 55+ Helvoirt. Als u het niet eens bent 

met deze machtiging kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na af-

schrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam gemachtigde:  …………………………………………. 

Rekeningnummer IBAN  …………………………………………. 

Plaats en datum   …………………………………………. 

Handtekening:   …………………………………………. 

 

 

Indien uw partner ook lid wil worden, vul dan een apart inschrijfformulier in.  
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HET AMSTERDAM WIND QUINTET TREEDT VOOR U OP.  

 

Noteer in uw agenda: 
Zondag 26 februari, 12.15 
in de Oude Kerk van Hel-
voirt een bijzonder Noten 
op de Noenconcert. Het 
Amsterdam Wind Quintet 
treedt voor u op. 

De namen van de spelers 
zijn: Tim Wintersohl, fluit, 
Marije Clemens, hobo, 
Kees van der Harst, klari-
net, Margreet Mulder, hoorn, James Aylward, fagot 

Hoogtepunten in de geschiedenis van het Amsterdam Wind Quintet 
waren concerten in het bijzijn van Hare Koninklijke Hoogheid Prin-
ses Beatrix, diverse optredens in het Koninklijk Concertgebouw te 
Amsterdam en live optredens voor verschillende radiopro-
gramma’s.  
In 2014 en 2017 toerde het ensemble door China waar het o.a. 
optrad in het National Centre for the Performing Arts in Beijing. In 
2016 maakte het Amsterdam Wind Quintet in het kader van zijn10-
jarig jubileum een concerttournee door Polen. Ook concerten in 
Duitsland en België staan regelmatig op de concertagenda van het 
ensemble. 
 
Het ensemble hecht veel waarde aan het uitvoeren van Neder-
landse en hedendaagse muziek. Kortom het wordt weer een ver-
rassend concert dat u gratis kunt bijwonen. Natuurlijk zijn we blij 
met een vrijwillige bijdrage in de schaal maar we zijn nog blijer 
met uw komst.  
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CABARETGROEP OJEE TREEDT OP 
IN HELVOIRTHUIS 
 
 
Het Helvoirtse cabaretgezelschap Ojee 
treedt op vrijdagavond 17 maart op in 
het HelvoirThuis, een vermakelijke caba-
retavond onder het motto: Ojee, we wor-
den ouder!  
 

Tijdens de kerstviering van de Vereniging 55+ op 15 december 
heeft Ojee een eerste proefoptreden verzorgd. Met een enigszins 
gewijzigd programma gaf Ojee op 28 december haar eerste open-
bare optreden voor een uitverkochte zaal in het HelvoirThuis met 
veel enthousiaste reacties na afloop. Omdat we veel dorpsgenoten 
moesten teleurstellen (vol is vol) heeft Ojee besloten een tweede 
optreden te verzorgen. Het wordt weer een ouderwetse cabaret-
avond in de sfeer van een cabaretcafé waarbij onder het genot van 
een drankje en een hapje genoten kan worden van seniorencaba-
ret.  
 
De cabaretgroep Ojee is opgericht door Frans van Lith en Huub 
Poels, dorpsgenoten die allebei een rijke ervaring hebben in ver-
schillende vormen van kleinkunst, van tonproaten tot toneelregie 
en van muziek maken tot het geven van amusante optredens. In-
tussen bestaat de groep uit veertien enthousiaste senioren die we-
kelijks repeteert in het HelvoirThuis.  
 
Vrijdag 17 maart, HelvoirThuis / Aanvang 19.30 uur, vol is vol / 
Entree: 5 euro. Kaarten verkrijgbaar die avond aan de kassa en in 
de voorverkoop bij slijterij Mitra, Kerkstraat 30, Helvoirt (alleen 
contant betalen). De zaal en de bar van het HelvoirThuis zijn om 
19.00 uur open. De bar is ook na het optreden geopend. De spelers 
van Ojee hopen u dan te ontmoeten. 
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TUINGEDACHTEN 
 
 
Door “personeelswisselingen” is er een pauze ontstaan in deze se-
rie, waarin ik opschrijf wat me te binnen schiet als ik tuinier. Ik 
was bezig te omschrijven hoe mijn logeerpartijen verliepen bij 
tante Geertje en ome Herman. En hoe we mochten afkoelen in de 
koelpet met steenkoud water en in de lingerie van tante Geertje, 
die er “mocht wezen”. In de laatste column beloofde ik de lingerie 
van tante Geertje te omschrijven. 
Het was duidelijk anders dan de tegenwoordige slipjes, van dunne 
stof met pikante randjes. Neen de stof deed weinig onder aan de 
kwaliteit van de werkbroek van ome Herman. De afmetingen waren 
ook aan de ruime kant, want tante Geertje “mocht er wezen”. 
Kortom, zonder broek de pet in was niet aan de orde en tante 
Geertje loste het broekprobleem op haar manier op. Dan te water. 
Het water werd rechtstreeks opgepompt uit het grondwater en 
daar heeft de zon niet veel invloed op. Dus zachtjes in het koude 
water naar beneden zakken, langzaam wennen. Maar als het water 
bijna aan de lippen kwam, werd duidelijk wat de kwaliteit van de 
lingerie van tante was, want de zwembroek werd als een luchtbal-
lon door het water omhoog geduwd. Het duurde enige tijd voor het 
water wist door te dringen tot de binnenkant van onze “zwem-
broek” en deze op enigszins normale wijze  om onze persoonlijke 
lichaamsdelen sloot. Wij hadden natuurlijk de grootste lol. En tante 
ook, want uit het geheel zal wel blijken dat ze niet zo moeilijk in 
elkaar zat. Jammer dat ik dat neefje later niet meer tegenkwam. 

Jan van Bohemen.  
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WITLOFSOEP MET SPEKJES EN VERSE ROOMKAAS 
 
Ingrediënten 
125 gram gerookte spekreepjes 
1 ui 
750 gram witlof 
500 ml. rundvleesbouillon 
125 gram verse roomkaas met  
      knoflook & kruiden 
125 ml. kookroom light 
8 sneetjes fijn volkorenbrood 
snufje peper 
staafmixer 
 
 
Bereidingswijze 
Bak in een (soep)pan de spekreepjes knapperig uit. Schep ze uit 
de pan. Fruit in het bakvet de ui 4 min. Schep de witlof erdoor en 
bak 2 min. mee. 
Schenk de bouillon in de pan en breng aan de kook. Laat de soep 
5 min. zachtjes koken. 
Pureer de soep met een staafmixer. Voeg de roomkaas en kook-
room toe. Laat de roomkaas, op een laag vuur, al roerend smelten.  
Breng op smaak met peper. 
Schep de soep in 4 kommen en verdeel de spekjes erover en be-
strooi eventueel met peper. Serveer met het brood. 
 
Tip 
Iets minder vol? Vervang de roomkaas door zuivelspread light met 
bieslook. 
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POSTELEIN 

Misschien hebt u deze “vergeten groente” 
wel eens als onkruid weg geschoffeld, 
maar nu wordt Portulaca oleracea heront-
dekt en zelfs als “powerfood” geroemd. 
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dit 
sappige kruidje heel veel zogeheten anti-
oxidanten bevat. 

De betekenis van de Latijnse naam Portulaca is lastig te achterha-
len. Porto staat voor deur c.q. afvoerende werking en lac betekent 
melk c.q. melksap. Mogelijk verwijst het Latijnse woord portula 
echter naar poort, omdat het zaaddoosje met een dekseltje opent. 
Elders gaat het de richting in van porcus wat varken betekent en 
een oude Engelse volksnaam is Pigweed. In het Duits kom je deze 
richting ook tegen. Postelein ofwel “vlees van de aarde”? 

Al sinds de oude Egyptenaren wordt Postelein als groente, kruid en 
medicinale plant gebruikt, de oude Grieken gebruikten het bij ver-
stoppingen en urineweginfecties. Al in de middeleeuwen was het 
populair in Engeland en Amerikaanse Indianen, goudzoekers en 
mijnwerkers aten het als salade tegen scheurbuik.  

Behalve vitamine C, A, B1 en B2 bevat Postelein veel ijzer: 3mg 
per 100g. Dit is belangrijk bij de vorming van rode bloedlichaam-
pjes (hemoglobine) wat essentieel is voor het zuurstoftransport in 
ons lichaam. Verder bevat postelein meer Omega-3 vetzuren dan 
vette vis; het hoogste gehalte van alle bladgroenten. Dit zoge-
naamde breinvoedsel houdt m.n. de slagaders gezond. Naast ca-
roteen zitten er bovendien veel slijmstoffen, diverse zuren en mi-
neralen in het kruidje. Daarom is het te gebruiken bij maagzuur, 
opgeblazen gevoel, winderigheid, hoofdpijn, ter kalmering en ont-
watering en voor het algemene afweersysteem. Gebruik dit plantje 
dus gerust in salade met komkommer, tomaat en paprika, in sau-
zen, mayonaise, kruidenboter en –kwark of als broodbeleg. Door 
verhitting gaat er wat aan aroma verloren, maar het kruidje kan 
ook in soepen en bij vis- en vleesgerechten gebruikt worden. 



 
25 

Het 1-jarige plantje wordt tot zo’n 30 cm hoog, heeft vlezige sten-
gels en blaadjes met een kruidige, lichtzure, lichtzoute smaak, die 
scherper wordt bij de bloei. De wit-geelachtige bloempjes (juni-
sept.) vormen de vrucht met veel zwarte, snel ontkiemende zaad-
jes. Daarom is het kruidje moeilijk uit te roeien. 

Waarschijnlijk komt Postelein oorspronkelijk uit Klein-Azië, maar 
inmiddels groeit het overal waar licht en vocht is: in bermen, tus-
sen straatstenen, op oevers en in tuinen. Het groeit zelfs in perio-
den van droogte. Er hebben zich verschillende soorten ontwikkeld. 
Behalve de wilde soort kunnen we de winterpostelein met ruitvor-
mige blaadjes vinden van nov. tot april en de zomerpostelein met 
ovaal blad van maart tot oktober. Deze variant lijkt bijna een vet-
plantje. Een handig hulpmiddeltje om de postelein te herkennen 
kan de App “FLORA incognita” zijn. Succes bij de herontdekking 
van het “onkruid” met superkrachten! 

Marjan Kemps-Verhagen  
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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 in-
middels uitgegroeid tot een netwerk van 320 inzamelpunten door 
heel Nederland. Daarmee ondersteunt de stichting 15 kraampro-
jecten in 12 landen; landen waar een schrijnend tekort is aan ste-
riele navelklemmen, steriele gaasjes, verbandmaterialen, onder-
leggers, alcohol, zeep en handschoenen, maar ook maandverband, 
incontinentiemateriaal, spuiten, injectienaalden, urinekatheters, 
pleisters ed. 

Momenteel gaan veel van de materialen naar de Oekraïne (in over-
leg met Kazia), waar ’n schrijnend tekort is. 

Ook worden er artikelen in de Deelkast van project “Wij omarmen” 
bij garage v.d. Heijden geplaatst. 

De adresgegevens van de inzamelpunten zijn te vinden op de web-
site www.stichtingbabyhope.org onder het kopje ‘inzamelen’.  

Voor Helvoirt en omgeving is dit; 

Crista Schuurmans 

De Gijzel 30 Helvoirt 

06 40422589 
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ZO WERKT HET 

Wilt u gezellig een middag of avond uit?  

Dat kan met Vier het Leven! U wordt 
thuis opgehaald door een vrijwilliger en 
samen met leeftijdsgenoten (gemid-
delde leeftijd 80+) gaat u gezellig naar 
een theater, filmhuis, bioscoop of mu-
seum bij u in de buurt. U geniet van een drankje tussendoor en 
wordt na afloop weer veilig thuisgebracht. Samen uit, samen ge-
nieten. 

Alle stappen: 

1. U meldt zich aan bij Vier het Leven 

Aanmelden kan kosteloos en eenvoudig via het digitale inschrijf-
formulier 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 inschrijfformu-
lier, onze werkwijze en het programmaboekje met hierin het aan-
bod voor uw regio. Wij versturen u daarna ongeveer driemaal per 
jaar een programmaboekje met het culturele aanbod voor uw re-
gio. Daarnaast sturen wij incidenteel nog een speciale uitnodiging 
voor bijvoorbeeld films of een matinee. 

2. U maakt uw keuze uit het programmaboekje 

Na ontvangst van het informatiepakket stuurt u ons het ingevulde 
inschrijfformulier retour. Ook kunt u dan een keuze maken welke 
voorstelling(en) u graag wilt bezoeken en vervolgens telefonisch, 
schriftelijk of online (via onze website) reserveren. Daarna krijgt u 
van ons een bevestiging van uw reservering. 

3. Contact met vrijwilliger 
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Twee dagen voorafgaand aan de activiteit wordt u gebeld door een 
Vier het Leven-vrijwilliger om even kennis te maken, eventuele de-
tails met u door te nemen en om de juiste ophaaltijd met u af te 
spreken. 

4. U wordt thuis opgehaald 

De vrijwilliger komt u thuis ophalen en samen met de vrijwilliger 
en één of twee andere ouderen gaat u gezellig een middag of avond 
uit. De vrijwilliger parkeert de auto zo dicht mogelijk bij de ingang 
van de locatie zodat u niet ver hoeft te lopen. Wij houden bij de 
planning natuurlijk ook rekening met uw mobiliteit. Dus als u een 
rollator of stok heeft dan kunt u dit bij uw reservering aangeven 
en kunt u deze gewoon meenemen. 

5. Zorgeloos genieten 

Eenmaal in het theater drinkt u eerst een drankje samen met de 
andere gasten van Vier het Leven aan een speciaal voor ons gere-
serveerde tafel, waarna u zorgeloos kunt genieten van de voorstel-
ling. Vier het Leven reserveert altijd de beste plaatsen in het the-
ater. In de pauze staat er op dezelfde tafel een drankje voor u 
klaar. Na de voorstelling wordt u weer veilig thuisgebracht door de 
vrijwilliger. 
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WORD VRIJWILLIGER BIJ VIER HET LEVEN! 

Steeds meer ouderen gaan graag een middag of avond uit met Vier 
het Leven en dit betekent dat we regelmatig op zoek zijn naar 
nieuwe betrokken vrijwilligers. Ben jij cultuurliefhebber en wil je 
iets betekenen voor ouderen? Word dan vrijwilliger bij Vier het Le-
ven want samen kunnen we meer bereiken! 

wij zijn zoek naar gastheren en gastvrouwen. Het persoonlijk be-
geleiden van ouderen is een hartverwarmende ervaring. Als vrij-
williger ben je onderdeel van een regionaal team en kom je in con-
tact met ouderen uit je eigen woonplaats. 

Ben je sociaal betrokken, maak je makkelijk een praatje en bied je 
ouderen graag een helpende hand? 

Ben je 5 tot 8 keer per jaar een middag of avond beschikbaar? 

Ben je in het bezit van een rijbewijs en een 5-deurs auto? 

Ga je graag naar het theater, de bioscoop of het museum? 

Meld je dan aan als gastheer of gastvrouw bij Vier het Leven.  
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BOEK-
BE-
SPRE-
KING ‘NAAR LILLEHAMMER’ DOOR VONNE 
VAN DER MEER.  

Een vrouw krijgt onverwacht de zorg voor een kind 
én de moeder. Daar begint een reis door een duistere 
wereld, met een rechercheur, een pooier en zijn slachtoffer.  In 
‘Naar Lillehammer’ van Vonne van der Meer vraagt een moeder op 
een kinderspeelplaats een wildvreemde vrouw even op haar drie-
jarige dochter te passen. Wanneer de moeder niet meer komt op-
dagen, neemt de kinderloze Cécile eerst alleen de zorg voor het 
kind op zich, maar algauw krijgt ze de moeder erbij: de Nigeriaanse 
Gladys wil met haar oude leven breken en voelt zich in de stad niet 
langer veilig. Zelfs in een afgelegen vakantiehuis in de bossen bij 
Lunteren ontkomt ze niet aan de macht van haar pooier. Gaande-
weg wordt het Cécile duidelijk waarom naar Lillehammer vluchten 
zo moeilijk voor Gladys is. ‘Naar Lillehammer’ is geen thriller. Toch 
komt er een rechercheur in voor, een mortuarium en een verhoor. 
Het is een andersoortig boek in Van der Meers oeuvre en tegelijk 
ook helemaal niet, want het stelt vragen over goed en kwaad. Waar 
de één dodelijk bevreesd is voor ‘de vloek’ moet de ander haar 
eigen demon in de ogen kijken. 

De schrijfster Vonne van der Meer.                              

Vonne van der Meer (Eindhoven, 1952) is een Nederlands schrijf-
ster van toneelstukken en romans, zij was het jongste kind in een 
gezin van drie. Na haar eindexamen ging ze een jaar naar de 
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Verenigde Staten, waar haar liefde voor het toneel werd aange-
wakkerd door de acteerlessen die ze volgde. 

Van der Meer volgde de regie opleiding aan de Amsterdamse The-
aterschool. In 1976 werd haar monoloog ‘De Behandeling’ uitge-
voerd door Toneelgroep Centrum. In 1978 werd Van der Meer re-
gieassistent van Franz Marijnen bij het RO Theater waar ze ook zelf 
stukken ging regisseren, waaronder van Goethe, Osborne, Frisch 
en een bewerking van Plato's Symposium. Daarna regisseerde ze 
een kleine tien jaar bij uiteenlopende gezelschappen als Baal, Cen-
trum, De Haagse Comedie en het RO Theater. Bij het laatste ge-
zelschap ging in 1996 ook haar toneelstuk ‘Weiger nooit een dans’ 
in première. 

In 1985 verscheen haar eerste verhalenbundel ‘Het limonadege-
voel en andere verhalen’, waarna ze ongeveer elke twee jaar een 
boek uitbracht. Als haar doorbraak wordt gezien de roman ‘Eiland-
gasten’, waarin zes verhalen staan, met als verbindend element 
een vakantiehuisje op Vlieland. Het werd het eerste deel van een 
succesvolle trilogie met dit basisgegeven; later volgden ‘De avond-
boot’ en ‘Laatste seizoen’. De eerste twee delen werden verfilmd. 

Sinds 2017 is Van der Meer voorzitter van PEN Nederland, onder-
deel van PEN International, een schrijversorganisatie die zich inzet 
voor de vrijheid van meningsuiting. 

Enkele boeken geschreven door Vonne van der Meer 

 1999 Eilandgasten 
 2004 Ik verbind u door 
 2009 Zondagavond 
 2015 Winter in Gloster 
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Min acht    Achteraf 
Middel tegen diarree   Antiloop 

 
LUNCH – STAMPPOTTENBUFFET 

Elke maand organiseren we  een lunch voor alle liefhebbers.  In 
februari is er geen lunch, dit i.v.m. carnaval. 

Nu is het zo dat de afgelopen tijd Jeugdhuis  d’n Inbreng weer een 
grondige renovatie heeft ondergaan. 43 Jaar geleden is d’n Inbreng  
gebouwd en is voor deze naam gekozen omdat tientallen vrijwil-
ligers hieraan meegewerkt hebben. Nu is deze naam nog helemaal 
top. Ook deze keer hebben een aantal bedrijven en veel vrijwil-
ligers kosteloos aan deze renovatie meegewerkt. Hierbij waren ook 
een groot aantal leden van onze vereniging.  

In deze  43 jaar heeft alle jeugd van Helvoirt hier vele uren door-
gebracht: Kindervakantieweek, Jong Nederland, naderhand Lefh, 
Helvoirts Weekend, Avondwandelvierdaagse en nog vele andere 
activiteiten. 

Op 14 maart willen we hier graag een stamppottenbuffet organise-
ren i.p.v. onze bekende lunch. Iedereen kan dan het Jeugdhuis nog 
eens bekijken, waar de meesten van jullie  meerdere malen zijn 
geweest  met of zonder (klein)kinderen. 

Er zullen verschillende soorten stamppot zijn en ook worst, spek-
lappen enz. Tevens zorgen we voor 1 consumptie en dit voor 20 
Euro. We sluiten af met een kop thee of koffie. 

Opgeven graag voor 1 maart zodat we het verder met de cateraar 
kunnen organiseren.  
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U kunt onderstaand strookje invullen of bellen naar:                                                                                            
Mien Verbeek 0411 641660 of                                                                                                                       
Gerrie van de Ven  06 19038860 

Naam ……………………………. 

Adres…………………………….. 

Tel.nr …………………………….   

Vervoer nodig………………… 

OUWE-KEIEN-BAL zaterdag 18 februari  
 
Beste keie-spellers en keie-spellerinnen van 
ietsje boven de 55…  
oftewel beste ouwe-keien! 
We mogen weer, dus van harte welkom op het ouwe-keien-bal. 
 
We gaan er weer een ouderwets gezellige verwenmiddag van ma-
ken! 
Net als vorige jaren, ontvangen mijn enthousiaste assistentes u bij 
de Keizer. 
Dankzij Rick en zijn personeel kunt u in de gezellige feestzaal een 
mooi plekske uitzoeken. Wij komen langs en zorgen voor koffie, 
thee en iets lekkers. Er is tijd genoeg om met alle ouwe-keien bij 
te kletsen of samen een dansje te wagen. Ondertussen krijgt u een 
pilske, wijntje of glaasje fris. 
 
Ria en DJ Peter zijn ook weer van de partij en zorgen ervoor dat 
de ouwe carnavals krakers niet worden vergeten! Dus dans en zing 
gezellig mee! 
Prins Boaske dn 1ste, zijn adjudant en de raad van 11 zijn erbij!  
Vergeet de muzikale klanken van de Keikes niet en wie weet wat 
nog meer? Zorg dat je er ook bent en maak het mee! 
 
Dus….. pak je partner, vriend, vriendin, buurman of buurvrouw, 
sportmaatje, collega of wie dan ook bij de arm en kom naar deze 
mooie middag! Entree is gratis, zo ook de hapjes, koffie of thee, 
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en je eerste drankje. Wie weet ga je ook nog met een prijsje naar 
huis! Maar vooral we mogen weer samen carnavallen!! 
 
Fijn als u erbij bent, we hebben jullie allemaal gemist! Tot dan… 
 
Wanneer?    Zaterdag 18 februari 
Waar?          De Keizer 
Aanvang:     14.30 uur 
 
Mariska Wolfs, Noor Coppens, Jolanda Boom, 
Christel van den Boer, Mireille Melman en Mariette de Leeuw 
 
APPS DOWNLOADEN IN WINDOWS 
 
 
Apps 
'App' is een kort woord voor applicatie, wat pro-
gramma betekent. In Windows 10 en 11 heten alle programma's 
'app's. Een nieuwe app kun je downloaden uit de Microsoft Store 
of van internet downloaden. Het is het veiligst om een app te down-
loaden in de Microsoft Store. Download alleen iets van internet als 
u zeker weet dat het betrouwbaar is. 
 
Microsoft Store 
De Microsoft Store is de online winkel van Microsoft. Gebruikers 
van Windows kunnen daar met hun Microsoft-account apps, spel-
letjes en films downloaden. Die zijn gratis of betaald. Denk aan 
apps als WhatsApp Desktop, Netflix of Ziggo GO. 
Alle bedrijven die een app willen plaatsen in de Microsoft Store, 
moeten letten op de voorwaarden van Microsoft. Zo moeten ze vol-
doen aan bepaalde veiligheidseisen. Van betaalde apps ontvangt 
Microsoft een deel van de winst. 
 
Apps downloaden 
Zoek en download zo een gratis app: 
 Open de Microsoft Store. Klik hiervoor op de Startknop > Mi-

crosoft Store. 
 Klik bovenaan in de zoekbalk. 
 Typ de naam van de app die u wilt installeren. 
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 Druk op de Enter-toets. 
 De zoekresultaten verschijnen. Klik op de gewenste app. 
 In een venster zijn de details en beoordelingen van de app te 

zien. Hebt u op een betaalde app geklikt, dan ziet u hiervan de 
prijs. Klik bij een gratis app op de knop Downloaden. 

 Als de app gedownload is, ziet u de knop 'Openen'. Klik op deze 
knop om het programma te openen. 

 Het programma is ook terug te vinden in het Startmenu. Klik 
op de naam van de app om hem te starten. 

 
 

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 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 vereni-
ging 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: hofblad@55plushelvoirt.nl en 
bij: Huub Poels: e-mailadres: huubpoels@hotmail.com  
 
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Josée v. Dongen, Mieke v. Esch 



Kloosterstraat 30 
5268 AC Helvoirt 
Telefoon: 0411- 202010 jaargang 18                          augustus 2012

Vereniging 55+ Helvoirt

Vereniging 55+ Helvoirt

Dit hofblad wordt in elke brievenbus in Helvoirt bezorgd, of de 
bewoners nu lid zijn van Vereniging 55+ of niet. We doen dit om 
nog eens onder uw aandacht te brengen wat we in ons mooie 
dorp allemaal samen kunnen doen.
Daarvoor is ook speciaal de foto op de omslag gekozen. U 
herkent natuurlijk het beeld van Vincent van Gogh, die in de 
19e eeuw enige jaren in ons dorp heeft doorgebracht. Het 
beeld is gemaakt door Jean en Marianne Bremers, Helvoirtse 
kunstenaars en de fotoclub heeft de foto als ‘studieobject’ 
gebruikt.
U ziet dus dat we ‘samen’ en hobby’s en je daarin verbeteren in 
groepsverband heel serieus nemen bij 55+.
Wanneer u al onze activiteiten eens doorneemt en u ziet 
middenin dit boekje het inschrijfformulier, komt u misschien wel 
op een idee.

Vereniging 55+ Helvoirt heet u meer dan welkom.

Special Edition


