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Er worden elke dag in dorp Helvoirt zo’n 400
kranten bezorgd. Op zaterdag zelfs meer dan
500. Naar schatting leest dus een kwart van de
Helvoirtenaren de krant. Dat kun je niet helemaal hard maken want er zijn ook steeds meer
mensen die de krant digitaal lezen.
Daarnaast komt er dagelijks nieuws binnen via
Helvoirt.net, elke week via het Klaverblad (als
dat wordt bezorgd) en maandelijks via ’t Pomphuiske. Allemaal nieuwsbronnen die we gebruiken om mee te kunnen praten en denken
over onze leef- en woonomgeving.
Is het nou werkelijk belangrijk dat je de nieuwsmedia raadpleegt als je mee wilt praten? Er zijn
namelijk ook mensen die al dat nieuws ‘een
worst’ zal zijn. Die mensen hebben de twijfelachtige titel ‘nieuwsmijders’ te zijn. Meestal
hebben deze mensen wel een mening en wie
er het grootste gelijk heeft, wordt dan vaak
‘uitgevochten’ op de sociale media. Soms gaat
het er hard aan toe.
Het is niet altijd makkelijk om je mening te onderbouwen met goede argumenten. Je kunt
immers ook niet alles weten. Toch is een beetje nieuwsgierigheid lang niet gek. Onze kennis
van Helvoirt is weer getest in de WieKentHelvoirtKWIS tijdens Hemels Helvoirt. Ken je dorp!
Iets weten is belangrijk. Dat vindt ook de Inspectie van het onderwijs. Die pleit voor voor
goed onderwijs in geschiedenis en aardrijkskunde. Het helpt bij het voeren van een goed
gesprek en ook bij het respecteren van iemand
anders’ mening en gedrag. Dat noemen ze burgerschapsvorming. Daar kan in het basisonderwijs al mee begonnen worden. De redactie
vroeg aan Maikel Delacousine, directeur van
de Dr Landmanschool, hoe daaraan gewerkt
wordt. Onze kinderen moeten immers voorbereid worden op de wereld van morgen.
En natuurlijk staan in deze editie nog veel meer
feiten en ook meningen die u niet mag/wilt
missen.
Veel leesplezier
redactie ‘t Pomphuiske
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Wat gebeurt er...
wo 22-06
		
za 25-06 t/m di 28-06
wo 29-06
		
zo 03-07
		
di 05-07
		
wo 06-07
		
za 09-07
		
wo 13-07 en wo 20-07
		
ma 25-07 t/m vr 02-09
wo 27-07 en wo 03-08
		
di 02-08
		
wo 10-08 en wo 17-08
		
za 13-08
		
zo 14-08
		
wo 17-08
wo 24-08
		
ma 22-08 t/m vr 26-08
di 06-09
		
za 10-09
zo 11-09
wo 14-09
		

Info-avond HerstelVoirt: beïnvloeding door
social media HelvoirThuis, 19.30u; inloop: 19.00u
Helvoirtse Kermis
Info-avond voor ouders KenderKarnaval: zie artikel
in dit Pomphuiske HelvoirThuis, 20.00u
Open (feest-)dag bij de Helvoirtse TennisVereniging
Tennisbaan, 12.00-17.00u, iedereen – ook niet-leden – welkom!!!
Klassiek met Kees: luisteren naar klassieke muziek
HelvoirThuis, 14.00u
Rondleiding H.Nicolaaskerk, 14.00 – 15.00u; vrijwillige bijdrage
Torenbeklimming, 15.00 – 16.30u; € 5,00 pp
Taïzéviering met Taïzékoor Lumen Cordium
Oude Kerk, 19.00u, toegang gratis; vrijwillige bijdrage
Rondleiding H.Nicolaaskerk, 14.00 – 15.00u; vrijwillige bijdrage
Torenbeklimming, 15.00 – 16.30u; € 5,00 pp
Zomervakantie Dr. Landmanschool
Rondleiding H.Nicolaaskerk, 14.00 – 15.00u; vrijwillige bijdrage
Torenbeklimming, 15.00 – 16.30u; € 5,00 pp
Klassiek met Kees: luisteren naar klassieke muziek
HelvoirThuis, 14.00u
Rondleiding H.Nicolaaskerk, 14.00 – 15.00u; vrijwillige bijdrage
Torenbeklimming, 15.00 – 16.30u; € 5,00 pp
ATB- Leyetocht: 30, 40 of 50 km
Start tussen 08.30 en 10.30u, Jeugdhuis D’n Inbreng
44e Leyetocht: 25, 39, 50, 75, of 100 km
Start en finish bij Jeugdhuis D’n Inbreng
’t Pomphuiske van augustus verschijnt
Rondleiding H.Nicolaaskerk, 14.00 – 15.00u; vrijwillige
bijdrage Torenbeklimming, 15.00 – 16.30u; € 5,00 pp
KinderVakantieWeek 2022
Klassiek met Kees: luisteren naar klassieke muziek
HelvoirThuis, 14.00u
Trucker Truck Helvoirt
Open Atelierroute
’t Pomphuiske van september verschijnt:
Start jaarlijkse Financiële Actie

2022

HOS: zendt regelmatig nieuwe items uit, die zijn te zien op www.hostv.nl/televisie
op www.youtube.com/hostvhaaren en op www.facebook.com/hostvhaaren
‘t Pomphuiske
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Isabel
Groene stroom, vanaf 2004 grijze stroom
en Froklage
gas.
Kijk op www.gasned.nl 0411-64 22 30
www.schoonheidenmeer.nl

nbouw
ovatie
uwbouw
ouw
bouw

Service abonnement voor cv of w
Service abonnement voor cv of warmwatertoestel.
Isabel
Froklage
Groene
Groene stroom, vanaf 2004 grijze stroom
enstroom,
gas. vanaf 2004 grij
30 op www.gasne
Kijk op www.gasned.nl 0411-64 22Kijk
www.schoonheidenmeer.nl

Aanbouw
Aanbouw
Aanbouw
Renovatie
Renovatie
Renovatie
Nieuwbouw
Afbouw
Nieuwbouw
Nieuwbouw
Verbouw
Afbouw
Afbouw
.... dus voor al Uw
Verbouw
Verbouw
bouw& timmerwerkzaamheden!!

dus voor
al Uw
....0411-642364
dus voor al Uw/ bouw&06-505
timmerwerkzaamheden!!
Julianastraat 6 / 5268 AJ Helvoirt / tel/fax
mobiel....
482
54 bouw- & tim

voor al Uw bouw- & timmerwerkzaamheden!!
Kwart pagina.indd 1

Julianastraat 6 / 5268 AJ Helvoirt
ax 0411-642364 / mobiel 06-505 482 54

14:13
6 / 5268
Julianastraat 6 / 5268 Julianastraat
AJ20-01-22
Helvoirt
tel/fax06-505
0411-642364
tel/fax 0411-642364 / mobiel
482 54/ mobi

Kledingcalculator.indd 1

27-01-22 14:36

Vught 073-6565302
Vught 073-6565302
www.vdlaakswinkels.nl

www.vdlaakswinkels.nl

VOOR ONDERHOUD, STORINGEN, REPARATIES EN AANPASSINGEN AAN UW C.V.- /
WARMWATER-INSTALLATIE E.D. MAAR OOK VOOR INSTALLATIE- EN SANITAIRWERKZAAMHEDEN.
VOOR
ONDERHOUD,
STORINGEN,
REPARATIES
EN EN
INFORMEER
NAAR
DE MOGELIJKHEDEN
WIJREPARATIES
U VAN DIENST
KUNNEN ZIJN!
VOOR
ONDERHOUD, WAARMEE
STORINGEN,

AANPASSINGEN
AAN UWAAN
C.V.AANPASSINGEN
UW/ WARMWATER-INSTALLATIE
C.V.- / WARMWATER-INSTALLATIE
E.D. MAAR
OOK
VOOR
INSTALLATIEEN EN
E.D.
MAAR
OOK
VOOR
INSTALLATIEVan de Laak Swinkels.indd 1
SANITAIRWERKZAAMHEDEN.
INFORMEER
NAAR
DE DE
SANITAIRWERKZAAMHEDEN. INFORMEER NAAR
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MOGELIJKHEDEN
WAARMEE
WIJ
U
VAN
DIENST
MOGELIJKHEDEN WAARMEE WIJ U VAN DIENST

20-01-22 08:46
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Prent Ton
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Door: Ton van Empel
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Zeven Deugden.indd 1

28-01-22 08:45
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Distributiedoos
Zien we straks in het buitengebied van Helvoirt, Cromvoirt en Vught distributiedozen, autogarages of aannemersloodsen opdoemen?
Critici, met name uit de hoek van landschap en
natuur, denken dat ons groene buitengebied
op de fles gaat.
Wat is er aan de hand? De gemeente Haaren
stelde vlak voor de herindeling nieuwe regels
vast voor (onder meer) vrijkomende agrarische
bebouwing (vab). Niet alleen een handreiking
naar boeren die meer mogelijkheden krijgen
voor hergebruik van lege agrarische bebouwing. Maar ook de gemeente heeft een belang
met leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid van het platteland.
Critici beweren dat verruiming van de regels
voor lege agrarische bebouwing gemakkelijk
kan leiden tot allerlei activiteiten die het groene
buitengebied kunnen veranderen in een groot
bedrijventerrein. Vught, dat geen vab-beleid
kende, was aanvankelijk fel tegen de wijziging
die Haaren net voor de herindeling er “nog
eventjes doordrukte”, zo was de redenering.
Vught, maar ook Oisterwijk en Boxtel, ziet intussen in dat de aanvankelijke scepsis ongegrond is en heeft het beroep tegen het (voorheen Haarense) bestemmingsplan ingetrokken. Inmiddels zijn de vab-regels ook in het
nieuwe bestemmingsplan voor de hele gemeente opgenomen. Ieder kan daartegen in de
pen klimmen maar dat gebeurt nauwelijks. Al
is de milieulobby hardleers. De Natuur- en Milieugroep Vught waarschuwt in een bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan voor ‘grote niet-agrarische bedrijven’ en ‘verdozing’. In
Helvoirt geldt de regeling inmiddels anderhalf
jaar en er is nog geen distributiedoos te bekennen in het Helvoirtse buitengebied.
De gemeenteraad houdt namelijk zelf de touwtjes in handen. Niet de boeren! Hoe zit dat?
Boeren kunnen bij de gemeenteraad een verzoek indienen om de bestemming van agrari‘t Pomphuiske

column Peter Corvers

sche gronden te wijzigen in ‘Wonen’ of in
‘Bedrijf’. Voor die beoordeling toetst B&W
aan die nieuwe vabregels. Daarbij heeft
het college een eigen
beoordelingsvrijheid:
het kan een verzoek
afwijzen of ermee instemmen. Elke aanvraag moet worden getoetst aan omgevingswaarden, zoals landschap. Daarbij gelden
strikte voorwaarden, zoals de toets of het initiatief een meerwaarde heeft voor het gebied en
aansluit bij de omgeving.
Het is een misverstand te denken dat de deur
openstaat voor bedrijvigheid die niet thuishoort in het buitengebied. De gemeente kan
plannen voor een distributiedoos wel degelijk tegenhouden. ‘Het komt dus voor een groot
deel aan op de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan het beleidskader’, oordeelde het
Vughts college bij de behandeling vorig jaar in
de gemeenteraad. Het kwartje viel eindelijk!

De raad houdt in het buitengebied
zelf de touwtjes in handen.
Bovendien is de gemeenteraad zelf aan zet bij
dat vab-beleid. B&W toetst ‘slechts’ aan dit
beleid. De raad bepaalt de kaders van dat beleid en controleert of B&W dit op juiste wijze
uitvoert. Als B&W niet (voldoende) toetst aan
landschapswaarden dan kan de raad ingrijpen.
De raad heeft dus zelf in de hand wat er in het
buitengebied gebeurt.
In het verleden is er veel misgegaan rondom
boeren en (mega)stallen, zeker! En de gemeente moet ook nu alert zijn op excessen. Maar dat
ons agrarisch buitengebied één groot bedrijventerrein mag worden is onzin.
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Kees Witlox
Kees• Witlox
06 45 44
• 06
9245
1944
• witlox@contentplus.nl
92 19 • witlox@contentplus.nl

Gratis,Gratis,
gedegen
gedegen
waardebepaling
waardebepaling
Zorgeloze
Zorgeloze
verkoop
verkoop
en de beste
en deverkoopprrs!
beste verkoopprrs!
www.contentplus.nl
www.contentplus.nl
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ERA Kees Witlox.indd 1
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Dierenwelzijn In 't Veld.indd 1

26-01-22 15:52

Bouwbedrijf Brekelmans.indd 1

18-01-22 11:31
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Rubriek voor ouders en kinderen

Opgroeien en Opvoeden in Helvoirt (5)
Vakantie…
en toch niet vooruit te branden
Tussen de 8 en de 14 jaar gaan de hormonen
hun best doen. Lichamelijk zie je nog niet meteen iets gebeuren maar in het gedrag van je
groter wordende kind kun je al wel signalen
krijgen. Grotere mond’, ‘minder goed gaan
luisteren’, ‘meer vasthouden aan eigen ideeën’ en als klap op de vuurpijl: ‘NIET VOORUIT
TE BRANDEN’.

Thuis is dat te zien aan eindeloos op de bank
hangen TikTok kijken, over internet struinen,
gamen of netflixen. En als je op vakantie gaat
zijn ze niet bij de tent weg te krijgen of hangen
ze het liefste met leeftijdgenoten op de camping. En dat terwijl jij graag met het hele gezin
op pad wilt. Heb je eindelijk tijd voor elkaar; zet
er een de hakken in het zand. Ik hoor veel ouders met de vraag: Hoe krijg ik mijn kind deze
vakantie in beweging? Laten we ze bij de tent
of moeten ze mee?
‘Wat doen we met die van ons?’
Misschien is het helpend om te weten dat het
soms uiterlijk lijkt alsof ze niet in beweging te
krijgen zijn maar dat er ook in rusttoestand
van alles gebeurt in het hoofd. Dus dat je kind
moeilijk in beweging te krijgen is maakt hen
een van velen.
Het is mij ook overkomen. Ik wist van tevoren
dat het niet zou helpen als ik mijn puberkind
zou dwingen om gezellig mee te gaan naar een
‘t Pomphuiske

museum of een oud
kasteel. Ik ben ze uit
gaan leggen wat naar
mijn idee de bedoeling was van een vakantie met elkaar en
waarom ik het belangrijk vond om iets
samen te doen.
Ik heb ze de gelegenheid gegeven om na te
denken en met een idee te komen wat ieder
van hen graag zou willen doen. Dus elk gezinslid mocht een wens indienen. Voorwaarde was
dat de rest van het gezin op zo’n dag alles in het
werk zou stellen om het ook een gezellige dag
te laten zijn. We zijn 10 dagen weg geweest en
hadden 5 dagprogramma’s. Iedereen wist dat
ie dus 1 dag centraal zou staan qua activiteit.
De deal werd aangenomen en het zijn gezellige dagen geweest. Er was ook nog ruimte voor
het hangen op de camping en bij de tent. Maar
dat was oké omdat we wisten hoe het programma van de week eruit zou zien. Voor mij
gaf dit rust omdat ik wist dat er ook nog iets
meer zou gebeuren.

Maria Simons werkt als gezinsbehandelaar
en is betrokken bij Herstelvoirt. Maria woont
in de Gijzel. Onlangs verscheen haar boek ‘In
10 stappen effectieve gezins-communicatie’.
Heb je vragen of wil je contact? Ik ben te bereiken via gezinstelefoon.nl

9

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

kappers
Onbeperkt knippen en/of kleuren

vanaf x 23,50 per maand
krullen - knippen - hairextensions - haarwerken en pruiken
Achterstraat 47, 5268 EA Helvoirt, T 0411 64 12 84

WWW.HAIRANDLOOKS.NL
Hair and Looks.indd 1

Timmermans.indd 1

Mallens.indd 1
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Voortgang Project Zonnemaatje Duinboeren
stroom. Dit is mooi, want de coöperatie streeft
ernaar om rondom het Duingebied actief te
worden, zodat zoveel mogelijk huishoudens
in de regio deel kunnen gaan nemen. Volgens
planning gaat de officiële inschrijving voor de
eerste fase van Zonnemaatje Duinboeren van
start in juli.
Sinds onze vorige update in april is er veel
voortgang geboekt. Binnenkort worden bij de
twee deelnemende Helvoirtse melkveebedrijven Mark van Asseldonk en Bart Combee de
zonnepanelen op de stal gelegd voor het energieverbruik op hun boerderij.
Coöperatie Zonnemaatje Duinboeren en de (in
totaal 4) deelnemende boeren werken nu aan
de details van een goede pachtovereenkomst
voor de andere helft van het dak, waarop 15
jaar lang stroom opgewekt gaat worden voor
leden van de coöperatie.
Tegelijkertijd hebben zich al
ruim 80 belangstellenden (particulieren en bedrijven) aangemeld om te gaan investeren in
dit plan. Ook melden zich alweer nieuwe Duinboeren aan
met interesse voor het verhuren van hun dak voor lokale
opwek van duurzame zonne-

Ook interesse?
Een investering van spaargeld in de opwek van
zonne-energie biedt perspectief op een rendement van 4-6% per jaar. Wees er snel bij en bezoek voor meer informatie de website Zonnemaatje.nl.
Abonneren op de nieuwsbrief en vrijblijvend
aanmelden voor deelname kan via e-mail,
o.v.v. uw naam, adres en postcode: duinboeren@zonnemaatje.nl. Bellen kan ook via 0622123917 (Tiny Vermeer).

Agenda V55+
Gezamenlijke lunch in ‘Guldenberg’ aanvang 12.00u.
4-kernen wandelen om 10.00u.
Fietsen vanaf Kerkplein om 19.00u.
Luisteren naar Klassieke muziek om 14.00u.
Kienen om 14.00u.
Fietsen vanaf Kerkplein om 19.00u.
Fietsen vanaf Kerkplein om 13.00u.
Gezellige samenkomst in de Leijenhof
met een optreden van TripleX vanaf 14.00u.
Vrijdag 15 juli:
Vrijwilligersavond vanaf 17.30u.
Dinsdag 19 juli:
Gezamenlijke lunch in de Natuurspeeltuin aanvang 12.00u.
Woensdag 20 juli: Kienen om 14.00u.
Maandag 25 juli:
Fietsen vanaf Kerkplein om 19.00u.
Donderdag 28 juli: 4-kernen wandelen om 10.00u.

Dinsdag 21 juni:
Donderdag 23 juni:
Maandag 27 juni:
Dinsdag 5 juli:
Woensdag 6 juli:
Maandag 11 juli:
Woensdag 13 juli:
Donderdag 14 juli:

‘t Pomphuiske
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Helvoirt 0411 64 12 92

www.vincentstreefland.nl
LOODGIETERSWERK - DAK- EN ZINKWERKEN - AANLEG
CV INSTALLATIES - KETELVERVANGING EN ONDERHOUD

Streefland installatietechniek.indd 1

19-01-22 16:00

T
TAXIen TRANSPORTBEDRIJF,
TBEDRIJF ZIEKENVERVOER
TBEDRIJF,
Rijksweg 8 en 10, Helvoirt, telefoon (0411) 641282 en 643189
Rijsewijk taxi.indd 1

20-01-22 15:55

DCO 2020.indd 1

31-01-22 09:12
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In en om de neogotische Nicolaaskerk in Helvoirt valt veel te genieten!

Bekijk het maar: een rondleiding en/of klimmen?
De prachtig gerestaureerde
beschildering
van het interieur van
de kerk, met o.a. vele plant- en diersymbolen, behoort tot de
top-3 van Nederlandse
kerkinterieurs.
Naast
rondleidingen
over de achtergrond en
symboliek van de afbeeldingen is er ook de
mogelijkheid om, met
begeleiding en uitleg, het interieur van de toren te bezichtigen.
U klimt tot de basis van de spits (32 meter
hoog). Hier hebt u ook een prachtig uitzicht
over Helvoirt en omgeving.

Elke woensdagmiddag van 6 juli t/m 24 augustus 2022 zijn er rondleidingen van 14 tot 15 uur
en torenbeklimmingen van 15.00 tot 16.30 uur.
De kerk is op deze dagen geopend
van 13.30 tot 16.30 uur.
Adres: Kastanjelaan 16 in Helvoirt.
De bezichtiging van de toren kost € 5 p.p. Voor
de rondleiding wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd. De bijdragen zijn voor het onderhoud van ons geweldige monument.

Luisteren naar de nachtzwaluw op 17 juni 21.30 uur.
Op zoek naar ‘kleine beestjes’ op 6 juli 13.30 uur

De nachtzwaluw
is een vogel die in
veel natuurgebieden te vinden is.
Toch hebben veel
mensen hem nog
nooit gehoord of
gezien. Als de zon ondergaat en de recreanten
naar huis gaan, wordt de nachtzwaluw actief.
Maar ook andere nachtbrakers komen dan tot
leven. Misschien horen we ook jonge uilen die
bedelen om voedsel. Een bijzondere excursie
door een bijzonder gebied.
Vertrek bij de parkeerplaats van Bosch en Duin
(Schoorstraat 50, Udenhout).
‘t Pomphuiske

Op zoek naar ‘kleine beestjes’
Tijdens de excursie op 6 juli gaan
we op zoek naar
’kleine beestjes’
langs de Heiloop.
Een aanrader voor
gezinnen met kinderen. Maar ook
volwassenen zullen verrast worden door alles
wat hier te vinden is.
Vertrek om 13.30 uur vanaf parkeerplaats aan
de Logtsebaan in Oisterwijk tegenover het retentiegebied in het Dal van de Beerze.
Meer informatie op www.ivn.nl/afdeling/
oisterwijk-eo / De activiteiten zijn gratis, aanmelden is niet noodzakelijk.
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Uw adres voor fruitmanden (ook bezorgd)
Ouderwets lekkere soepen, salades, maaltijden
Kastanjelaan 21 Helvoirt • tel. 0411-63 52 57 • info@vdloogroentefruit.nl
www.vandeloogroentefruit.nl • @vdloo.groentefruit
Van de Loo groente en fruit.indd 1

27-01-22 16:18

Linden Boomspecialist.indd 1

28-01-22 08:53

De Keizer.indd 1

26-01-22 15:33
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Wat doet Stichting Oppepper4all?
Wensstichting
Oppepper4all bezorgt mensen met
een chronische aandoening
een sprankelende verwendag, de zogenaamde ‘Oppepper’, door een allerliefste en ultieme wens te vervullen. Samen met
familie en vrienden genieten van een dag zonder beperkingen verzorgt door vrijwilligers.
Oppeppers zijn echt nodig
Lineke Steenhuis, wijkverpleegkundige en
medeoprichtster van deze stichting weet dat
‘Oppeppers’ nodig zijn om het ziek zijn vol te
houden. De verwendag is een onvergetelijke
gebeurtenis en geeft moed en veerkracht voor
de toekomst.

Samen staan we sterk
Voor de organisatie van deze ‘Oppepper’ doet
de Stichting een beroep op bestaande middelen en klopt aan bij individuen, bedrijven en instanties. Veel is gratis, maar niet alles. Daarom
zijn donateurs ook voor een klein bedrag welkom. Wil je ons steunen? Ga naar www.oppepper4all.nl/doneren/.
Geef een Oppepper
Maak een ander blij met een gratis ‘Oppepper’
en meld hem of haar aan: www.oppepper4all.
nl/wens-aanvragen/
Wensteam Oppepper4all Noord Brabant
(Martien & José, Marco & Claudia).

Wat moet iedereen weten van Helvoirt?

Hoe ziet de etalage van ons dorp eruit?
Dorp Helvoirt als onderdeel van de gemeente Vught moet ook zichtbaar worden in het Vughts Museum. Daar staan nu
nog vitrines met zaken over Cromvoirt en
Vught.
Wat betreft Helvoirt zijn er in de bibliotheek boeken opgenomen. Verder kunnen daar alle jaargangen van ’t Pomphuiske worden ingezien.
Helvoirt krijgt ook een eigen vitrine
in DePetrus
Daarin komen zaken die kenmerkend zijn voor
ons dorp. Dat kunnen foto’s zijn. We denken
echter dat ‘dingen’ interessanter zullen zijn.
Een beeldje, een uithangbord, een archeo-

logische
vondst
(scherven van potjes, muntjes of een
gebruiksvoorwerp).
Een andere gedenkwaardigheid die ‘typisch Helvoirts’ is.
Goede ideeën zijn
welkom! Gelet op de
beschikbare ruimte
gaat het vooral over
‘kleinere zaken’.
Neem contact op
Antoon van de Ven (antoonvandeven2018@
outlook.com) of Jan van Balkom (communicatie
@janvanbalkom.nl)

Dès m’ok wè…

Veel Pomphuiskebezorgers die, bijvoorbeeld vanwege hun vakantie, een
keer geen tijd hebben om ’t Pomphuiske rond te brengen, zoeken zélf
iemand om dit klusje over te nemen. Dat is handig voor ons. Lukt het u niet
om iemand te vinden, geeft u uw afwezigheid dan door aan de redactie,
via bezorging@pomphuiske.nl of te. 0611778183? Hartelijk dank voor uw
medewerking.

‘t Pomphuiske
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Taxatierapport nodig?

de Bekker Taxatie Service
woningtaxaties
Sint Nikolaasstraat 31a (HELVOIRT)
tel. 0411 - 64 40 70 / 06 - 33 69 34 49

www.debekkertaxatieservice.nl

Brabantsehoek 36 5074 NJ Biezenmortel
Tel.: 013 503 09 08
E-mail: info@delaatgroep.nl

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
VAKANTIEPERIODE

De Bekker Taxatie Service.indd 1

18-01-22
12:27
DeLaatGroep.indd
1

18-01-22 13:31

Van 25 juli tot 4 september

HALVE DAGEN GEOPEND:
7.30 - 13.00 uur

Op woensdag gesloten
Wij wensen iedereen
een fijne vakantie!

Bezoek o
o
www.ba k onze website:
kk
en volg o erijcoppens.nl
ns op fac
ebook.

UW BAKKER VAN DE HELVOIRTSE LEYER
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Ga je mee op zoek naar kansen voor meer bomen
in Helvoirt?
Het project Bomen
over Bomen wil aandacht vragen voor het
planten van heel veel
bomen en struiken
in de openbare ruimte van de gemeente
Vught, dus ook in Helvoirt. Daarmee willen we de komende winter al beginnen: via de gemeente, maar óók
met de medewerking van de Helvoirtenaren zelf. Dit alles in het belang van het klimaat, vergroting van de biodiversiteit en
een gezonde leefomgeving.
De komende maanden trekken we hier op allerlei manieren aandacht voor: door de inzet
van kunstenaars en musici, door het stimuleren van het oude ‘voorpootrecht’ en door het
opstellen van een ‘BomenKansenKaart’ per
dorp. Voor de laatste actie gaan vrijwilligers (in
duo’s) in juli en augustus op pad om de actuele
kansen voor bomen (en struiken) op te sporen.
Zij inventariseren die in hun eigen buurt en bepalen zelf wanneer en hoe vaak ze op pad gaan.
Voor begeleiding op afstand wordt gezorgd.
Daarnaast nodigen we bewoners van straten
of wijken uit om vooral ook bestaande wensen,

ideeën of meningen - vóór of tégen vergroening - gewoon met ons te delen: dan gaan we
daarover in gesprek.
Wil je helpen?
Meld je aan bij Tiny Vermeer, onder vermelding van je straat of wijk en je ideeën of vragen. Je krijgt dan snel antwoord per e-mail. Ter
info voor vrijwilligers: de inspiratie- en instructie bijeenkomst in Helvoirt wordt gehouden op
maandagavond 27 OF donderdagavond 30 juni, van 19.30 tot 21.00 uur.
Stuur je e-mail naar vermeerduurzamediensten
@gmail.com of bel/app met 06-22123917.

Specialistische ambulante jeugdhulp

Als de basisondersteuning niet toereikend is,
kan nu voortaan via wijk- en toegangsteams
van de gemeenten, jeugd- en huisartsen of
jeugdbescherming ook bij Farent gespecialiseerde begeleiding worden ingeschakeld.
Goede aansluiting tussen basisondersteuning en gespecialiseerde hulp is een belangrijke succesfactor in de hulpverlening aan kinderen en gezinnen. Ze worden beter geholpen als
‘t Pomphuiske

ondersteuning en hulp op elkaar aansluiten en
niet wordt onderbroken.
De lijntjes zijn kort. Daardoor kan er ook sneller
geschakeld worden met de huisarts, de school
en de gebiedsteams. Niet alweer een intake en
alles te hoeven uitleggen aan nieuwe hulpverleners die onbekend zijn met de situatie en met
het dorp.
De medewerkers van Farent zijn getraind en
gecertificeerd en worden begeleid door een
gedragswetenschapper.
Kijk voor meer informatie ook op www. https://
www.farent.nl/specialistische-jeugdhulp/
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Hustin Horeca Totaal.indd 1

Kunnen uw voeten wel wat hulp gebruiken?

18-01-22 16:14

Podotherapie in Helvoirt
Valkenierstraat 8A (Medisch Centrum Helvoirt)

0411-820204
Podotherapie van Leeuwen.indd 1

19-01-22 13:21

Nieuwkuijkseweg 10a
5268 LG Helvoirt
T 0411 642 075
F 0411 644 718
info@gubbelsmachines.nl
www.gubbelsmachines.nl
VERKOOP&VERHUUR
GRONDVERZET

loaders
E. Gubbels.indd 1
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mini-gravers

uitrustingsstukken
18-01-22 15:08
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Goed idee! Samen naar HTV

Open (feest)dag op de tennisbaan
open (feest)dag bij HTV op zondag
3 juli 2022 van 12.00 tot 17.00 uur.

Tennis is écht voor iedereen. Voor sportievelingen, gezelligheidsdieren, fanatiekelingen,
geluksvogels, sporttalenten, parasporters, en
feestbeesten. Dus of je nou lid en oud-lid, misschien-wel-nieuw-lid of never-nooit-lid bent,
spreek af met je buurvrouw, nichtjes en neefjes, vriendin of vriend, werkgever, logeetjes,
moeder, puber of partner (M/V) en kom samen
kennismaken, feest vieren en/of meteen mee
tennissen tijdens de

Op die dag is iedereen, maar dan ook écht iedereen, welkom! Een superfeestelijke middag,
met springkussen voor de kinderen, ballenkanon om je te laten bekogelen, snelheidsmeter, want meten = weten en een husseltoernooi
voor iedereen.
Vorig jaar bestond de Helvoirtse Tennis Vereniging 50 jaar. En dat konden we natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Maar vanwege corona deden we dat wel. Hoogste tijd om
dat dit jaar dubbel en dwars goed te maken.
Een feest voor leden en nog-niet-leden in het
weekend van 1, 2 en 3 juli 2022!

Gastvrouw/Gastheer in DePetrus

Als gastvrouw of gastheer ben je het visitekaartje van onze mooie accommodatie. Je verwelkomt bezoekers, maakt ze wegwijs in het
pand, vertelt ze over alle vaste bewoners en
runt samen met je collega’s het Toeristisch Informatiepunt. We zijn met een grote groep vrijwilligers. Ook als je maar een paar uurtjes per
maand over hebt, ben je van harte welkom.
Mail naar Marijke Biermann via m.biermann@

depetrus.nl, kijk op www.depetrus.nl/vacaturegastteam of loop gezellig binnen in DePetrus.

Dès m’ok wè…

Ook de GGD ziet wel iets in het organiseren van Webinars. Je kunt zo’n
lezing – na aanmelding - rechtstreeks via internet volgen, maar het is vaak
ook mogelijk om die enige tijd later nog terug te kijken.
Op 17 juni kunt u bijvoorbeeld een GGD-webinar volgen met als titel
‘Verhoog je weerstand’. En op 6 juli ‘Zindelijk worden, hoe doe je dat?’ Wilt
u zich aanmelden? Kijk op www.ggdhvb.nl

‘t Pomphuiske
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Voor al het binnenschilderwerk,
buitenschilderwerk en
kleuradvies.
Achterstraat 30
5268 EC HELVOIRT
06 - 14 03 50 05
geraldtimmermans@home.nl

Gerald Timmermans.indd 1

18-01-22 15:34

Your Health Club.indd 1

31-01-22 08:44

Van den Bosch Helvoirt transport.indd 1

19-01-22 16:19
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EHBO vereniging Sint Lucas
EHBO vereniging Sint
Lucas heeft als doel
zoveel mogelijk mensen te trainen in het
op de juiste manier
verlenen van eerste
hulp in de meest algemene zin van het
woord.
De vereniging werd op 28 juli 1941 onder de
naam ‘Helvoirtse reddingsbrigade’ door dokter Anton van Oirschot opgericht.
Door de ongeveer 40 gediplomeerde leden
wordt regelmatig geoefend. De oefenlessen
vinden plaats in het Gezondheidscentrum aan
de Broekwal. De instructeurs van de EHBO leiden ook mensen (vaak jonge ouders, opa’s/
oma’s en jongeren die regelmatig oppassen)
op voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Daadwerkelijke hulp wordt verleend bij veel
verschillende soorten evenementen in ons
dorp.
Tijdens de laatste ledenvergadering zijn er 3
nieuwe bestuursleden aangetreden.
Tom Fransen (1976)
voorzitter sinds 2022
“Ik vind het een
mooie gelegenheid
om een bijdrage te
leveren aan EHBO
Sint Lucas en het
verenigingsleven in
ons dorp.”

‘t Pomphuiske

Door: Jan van Balkom

Marion Spierings (1954)
penningmeester sinds
2022
“Ik ben EHBO’er en LOTUSslachtoffer.
Sinds
2017 zit ik in het bestuur
van deze supervereniging.”
Marielle van Aken (1977)
secretariaat sinds 2018
“Ik vind het zelf een prettig idee dat ik als gediplomeerd EHBO’er kan
handelen mocht dat nodig zijn!”

Sanne v.d. Bosch (1984)
bestuurslid sinds 2022
“Als nieuw lid en gediplomeerd EHBO’er hoop
ik de vereniging levend
en bruisend te houden!”

Sandra Janssens (1973)
bestuurslid sinds 2022
“Ik vind het als bestuurslid en instructeur belangrijk om een veilig leerklimaat te creëren, zodat
iedereen het leuk vindt
om EHBO te leren en blijven doen!”
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2021 – 2022, een bijzonder schooljaar
legt. Na een korte instructie verwerken bijvoorbeeld de kinderen in de bovenbouw de leerstof
volledig digitaal. En dat levert inmiddels al duidelijk (meetbaar) resultaat op.
Ook al was schooljaar 2021-2022 een pittig schooljaar, toch kijkt directeur Maikel
de la Cousine van de Dr. Landmanschool
niet somber terug. Integendeel, covid en
alle gevolgen daarvan leverden ook enkele nieuwe en leuke dingen op.
De la Cousine is heus niet vergeten dat hij in
een half jaar maar liefst 300 vervangingen
moest zien te regelen, tegenover zo’n 50 vervangingen in een normaal schooljaar. Daarbij
kwam dat de school een tijdje moest (leren)
omgaan met volledig thuisonderwijs. “Een
enorme belasting voor de kinderen, de ouders
en het team dat thuislessen moest maken met
online instructies,” licht Maikel toe, “En dan is
het mooi om te zien hoe wendbaar de kinderen
zijn. Net als de ouders en leerkrachten...” De
directeur is ‘supertrots’ op zijn team! Ook op
de ouders trouwens, want die kregen ook het
een en ander voor hun kiezen.
De gevolgen van covid lijken mee te vallen.
“Het is zelfs winst dat veel kinderen
erachter kwamen dat school leuk is.”
Alleen de leesprestaties blijken minder te stijgen dan je mag verwachten.

Dat Helvoirtse kinderen op het voortgezet onderwijs prima mee kunnen blijkt wel uit de terugkoppeling die ieder jaar plaatsvindt.
Opmerkelijk is dat meer Helvoirtse ouders en
kinderen belangstelling tonen voor de bouw
en voor technische beroepen. “Mooi om te
zien dat de maatschappelijke ontwikkeling ook
laat zien dat er meer gelijkwaardig naar alle
sectoren gekeken wordt.”
Talentontwikkeling
Naast het gedegen taal- en rekenonderwijs
houdt de Dr. Landmanschool vast aan talentontwikkeling. Het team denkt in doelen en
vraagt zich vervolgens af welke vaardigheden
daarvoor nodig zijn (zie achtergrond foto). Dat
brengt met zich mee dat kinderen ook werken
aan allerlei praktische vaardigheden. Talentontwikkeling is een van de stokpaardjes van
de Helvoirtse basisschool. Geen wonder dat
op dit moment gewerkt wordt aan de inrichting van een ruimte speciaal voor onderzoekend leren.

Taal en rekenen
Taal is sowieso niet het gemakkelijkste om aan te pakken. De leesmotivatie bij kinderen is duidelijk minder.
Veel voorlezen en laten lezen, is het
advies. “Niet alles hoeft leuk te zijn,”
zegt De la Cousine, “maar kinderen
snappen het wel als je ze eigenaar
maakt van hun eigen ontwikkeling.”
Over het rekenen heeft de Dr. Landmanschool niet te klagen. Sinds een
paar jaar gebruiken de leerlingen een
nieuwe methode, die de lat wat hoger
‘t Pomphuiske
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Maandag t/m vrijdag € 17,75
Op zon/feestdagen € 19,25

Voor het .....
➔ rooien van bomen,
➔ afvoeren van stam en/of takhout
➔ uitfrezen van stobben
➔ takhoutversnipperen
tot 30 cm doorsnee
kunt u bij ons terecht.

Leunisdijk 6, 5296 KZ Esch,
e-mail: info@st-automatisering.nl,
site: www.st-automatisering.nl

BOOMROOIERIJ
BOOMROOIERIJ
VAN
WIJKVAN
& ZNWIJK
V.O.F.
H.C.M.

Bos-onderhoud kunnen wij ook verzorgen.
Tevens gespecialiseerd in het rooien van moeilijk staande bomen.
Udenhoutseweg 21
5268 CG Helvoirt
Telefoon/fax 0411-643457
autotelefoon 06-51480796
e-mail:woodywoodpecker5@wanadoo.nl
woodywoodpecker5@online.nl
e-mail:
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Mooie momenten uit 2021-2022
Een gevaarlijk onderwerp, weet Maikel, want
een opsomming is nooit compleet. Daarom
pikt hij er maar een paar uit. “Het was fantastisch dat we dit jaar weer een schoolreisje konden maken! Naar de Efteling, helemaal top.”
De taalklas met 12 Oekraïense kinderen, die
sinds een paar weken goed op gang gekomen is, wil hij ook niet ongenoemd laten. Mede door de inzet van Marja van de Berg, Irina
Gorvanko en Femke van de Ven. Daarnaast is
er trots op het feit dat veel ontwikkelingen gewoon door zijn gegaan en we er met z’n allen

de schouders onder hebben weten te zetten
En aan het einde van het schooljaar volgt nog
het Landmanfestival, waarbij kinderen uitgedaagd worden op hun talenten, zoals circusachtige acrobatiek...
Schooljaar 2022 - 2023
Het nieuwe schooljaar ziet directeur De la Cousine met vertrouwen tegemoet. Dat is te begrijpen als hij vertelt dat men streeft naar klassen
met ongeveer 20 kinderen. En dat hij zijn formatie al rond heeft. Een mooi vooruitzicht voor
deze gedreven en optimistische directeur.

Schrijvers... wij zijn op zoek naar jou!
Bij de ruim 31.000 foto’s van vele jaren Helvoirts carnaval die Edwin Pijnenburg heeft gedigitaliseerd, worden op dit moment de verhalen verzameld. Prachtige anekdotes, interessante feiten en toffe momenten. Tja… Dat is
natuurlijk nog geen boek over de historie van
carnaval in Helvoirt.
Op dit moment zijn de drietal schrijvers bezig
met de eerste opzet. En dat is een hele klus. In
het kader van vele handen maken licht werk,
zoeken we aanvulling!
Schrijvers die hun hart in Helvoirt hebben lig-

gen. Die carnaval de moeite waard vinden, en
het leuk vinden om in de historie te duiken. En
bovenal: leuk vinden om dit op te schrijven.
Lijkt jou dat iets?
Op vrijwillige basis. Met als beloning de voldoening van de geboorte van een prachtig
boek, gezellige werkgroep, zelfgebakken cake
hier en daar bij een vergadering.
Reageer via E: dranken@drankenhelvoirt.nl of
informeer bij een van ons Edwin Pijnenburg,
Theo Hooft of Mariska Wolfs T: 06-23898469

Beste Keiespellers en Keiespellerinnen,
Op Hemelvaartsdag hebben we met de kinderen van de jeugdraad, jeugdraadsupportersclub en ‘de big-5’ een enorm leuke carnavalsparade kunnen houden langs een druk bezette
route. Na deze parade en sleuteloverdracht is
carnaval 2022 voor deze kinderen afgesloten.
Cafetaria De Pieper bedankt voor het ijsje wat
aan deze carnavalsvierders!
Infoavond 29 juni én hulptroepen
gevraagd…. voor carnaval 2023:
“Keiespellers gaon los”
Welkom aan de ouders/verzorgers van onze
‘t Pomphuiske

keiespellerkes en keiespellerinnekes, en belangstellenden bij de informatieavond over de
organisatie en activiteiten van KenderKarnaval: op woensdag 29 juni om 20.00u in het HelvoirThuis. Wie helpt er mee in aanloop de van
het nieuwe carnavalsjaar in de organisatie of
werkgroepen?
Wij ontvangen jullie graag
in het HelvoirThuis.
Met carnavalske groet,
commissie KenderKarnaval
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Tentoonstelling ‘Het Middeleeuwse Vught
tot en met 3 juli Vughts Museum in DePetrus

De tentoonstelling ‘Het Middeleeuwse
Vught’, geeft een overzicht van middeleeuwse vondsten die recent gedaan zijn in het centrum van Vught. Maar ook in andere delen
van het inmiddels uitgebreide Vught zijn archeologische vondsten gedaan. Het Vughts
Museum heeft enkele Helvoirtse vondsten in
haar depot.
Helvoirste schatten: een Middeleeuwse
pot en Romeinse munt
De pot is gevonden op de Distelberg in het
veen langs de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt
en dateert van de vijftiende of begin zestiende
eeuw. Het zal een kruik met handgreep zijn ge-

weest, gebakken in het Rijngebied tussen Keulen en Bonn. Ook het dorp Raeren en omgeving in de provincie Luik was heel bekend om
de productie van dergelijk aardewerk.
De Romeinse munt dateert van omstreeks 305
na Christus en is geslagen in Trier. De kop met
lauwerkrans op de voorzijde is van Maximianus Herculius, Romeins Keizer van 286-305. Op
de keerzijde de Genius (beschermgeest) van
het Romeinse volk, die een cornucopia (hoorn
des overvloeds) vasthoudt.
SPEUR JIJ MEE naar de zilverschat?
Diep verborgen in de grond lag eeuwenlang
een zilverschat van 158 munten, keurig in een
buidel naast de botjes van een skelet. Wie dat
skelet precies geweest is zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Maar wat we wel weten: honderden jaren geleden was er al handel
in Vught én ze betaalden met zilveren muntjes.
De vondsten uit de opgravingen voor de bouwprojecten afgelopen jaren leren ons veel. Er wonen al eeuwenlang mensen in Vught, die kookten in potten en pannen, ze rookten een pijp,
betaalden met muntjes en beschermden zich
met kanonnen!
Vraag naar het ‘doe-boekje’ over de tentoonstelling van het Vughts Museum. Een speurtocht naar de middeleeuwen van Vught. Je mag
het boekje mee naar huis nemen, zodat je thuis
zelf kunt oefenen in archeologie. Wie weet wat
er in je eigen tuin in de grond verstopt zit!
Dagelijks te zien tijdens de openingstijden van
DePetrus en de toegang is gratis. Een vrijwillige
bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld. Deze
tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door
de Vrienden van het Vughts Museum.
Nationale Archeologiedagen
De tentoonstelling ‘Vught in de middeleeuwen’ doet mee met ‘De ‘Nationale Archeologiedagen’. Van 17 tot 19 juni voor het grote
publiek om kennis te maken met de archeologie in Nederland. Het verleden komt tot leven
met honderden activiteiten door het hele land.

‘t Pomphuiske
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Met oog voor de
kleinste details...

Melding van overlijden
0800 - 222 2002

verzekeringen
& uitvaartzorg

AAVESTE
Torenstraat 29-A, 5268 AS Helvoirt

www.aaveste.nl

0411- 641 468
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Burg. Verwielstraat 7, Oisterwijk
T. 013 - 528 2125
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Lingerie
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Lingerie, Bad- en Nachtmode,
Babymode, Borstprotheses,
Fournituren, Stomerijservice,
Kleding- en Schoenreparatie

Badkleding
Nachtkleding

Bestel online via onze webshop:

Bestel online via onze webshop:

WWW.CHRISTSMULDERS.NL

WWW.POURELLE.NL

ChristSmulders_PourElle.indd 1
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Burg. Verwielstraat 5, Oisterwijk
T. 013 - 521 72 90

18-01-22 12:15
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NVM

makelaars met meerwaarde

Aandacht voor de klant is voor ons de kern om
een huis succesvol te kopen of verkopen.
Tijdens het oriënteren om woonwensen
duidelijk te krijgen, tijdens het eigenlijke [ver]
koopproces, rondom de overdracht én daarna.

klonken met elkaar op een mooie
toekomst op hun nieuwe stek.
Dat bedoelen we met aandacht voor de klantl

Van verkoopplan tot interieurstyling

Als makelaar met mijn roots in Haaren, ben
ik aangesloten bij ERA Content+ Makelaars.
Mijn partner Claudia is interieurstyliste en
deze samenwerking is succesvol voor onze
klanten!

In elke levensfase is het aan- en verkopen
van een woning een grote, emotionele stap.
Daarom nemen we de tijd voor je, vragen
door en denken met je mee. Met een onder
scheidend verkoopplan en het verkoopklaar
maken van je huis maken we het verschil in
de markt. Want door je woning eigentijds te
stylen krijgen potentiële kopers echt een idee
van de mogelijkheden.

Klinken op een mooie toekomst

Onlangs organiseerden we op een mooie
locatie een borrel voor alle klanten die we de
afgelopen drie jaar begeleidden bij hun [ver]
koopproces. Er ontstonden mooie gesprek
ken, mensen leerden elkaar kennen en we

Zelfstandig makelaar en zelfstandig
interieurstyliste

Kennen we elkaar al?

Meer weten over onze aanpak of interesse in
een gratis waardebepaling?
Neem contact op via witlox@contentplus.nl,
bel of app 06 45449219.
Ons huizenaanbod in Helvoirt en omgeving
vind je op onze site en schrijf je in voor onze
nieuwsbrief via info@contentplus.nl
Kees Witlox en Claudia van Kesteren

www.contentP-lus.nl
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recreatieoord
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•
•
•
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Margrietweg 1
Telefoon
Margrietweg
Margrietweg
1
1
0411
642154
52633607
Telefoon
Telefoon
04110411
-en
6406
-1664
0016 00
• Camping
Bungalowpark
• Bungalowpark • Camping
• Speeltuin
• Speeltuin
Kampwinkel
• Kampwinkel
• Kinderbad
Oud-Brabantse
• Oud-Brabantse • Kinderbad
• Wasserette
• Wasserette
Kantine
• Kantine
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verbouwingen
verbouwingen
aanbouwen
aanbouwen
dakkapellen
dakkapellen
vervangen
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AUTORIJSCHOOL

JOHAN
UITVAARTONDERNEMING
H.G.J. BIJNEN
Johan
0613234081

Voor info:
www.autorijschoolhelvoirt.nl
johan@autorijschoolhelvoirt.nl
Nieuwkuikseweg 6,
Beheerder van rouwkamer Liduina, Liduinahof 35 te Boxtel 5268 LE Helvoirt
Beheerder van het Afscheidscentrum aan de Zeshoevenstraat te Udenhout

Julia

0623781131

BEGIN NU AL VANAF JE 16,5 JAAR MET LESSEN! EN HAAL JE RIJBEWIJS OP JE 17 JAAR !!!
Slijterij
Slijterij
en Wijnhandel
en Wijnhandel
Kerkstraat
Kerkstraat
30 /30
Helvoirt
/ Helvoirt
/
/
OOK KLASSIKALE THEORIELESSEN!
tel. KAN
0411
tel.AL0411
645071
/ fax
/ 0411
fax 0411
645073
645073
BEGINNEN
VANAF
JE645071
16 JAAR.
THEORIEBOEK
GRATIS
BIJ AANVANG THEORIELES!
E

Johan autorijschool.indd 1
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Kapsalon
Ronald de Kok
Ronald de Kok.indd 1
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Ouderen Samen
Zomerschool
voor 55-plussers
De 13e editie van de Zomerschool start op dinsdag 28 juni
met een mini-cursus keramiek
voor beginners. Daarna volgen
er 7 weken lang allerlei leuke,
interessante, creatieve en sportieve activiteiten. Zoals een
workshop Mindfulness. Of een
dagtocht naar de Biesbosch.
Ook de vaartocht over de Dommel is, op veler verzoek, weer
terug in het programma.
Inschrijven
De inschrijving start op maandag 23 mei. Je
kunt je inschrijven door het formulier bij de
programmafolder in te vullen. Of je kunt je digitaal aanmelden via de website van ABZ (www.
abzvught.nl)
Tot de start van de Zomerschool kun je je voor
maximaal 4 activiteiten inschrijven. Vanaf 1 juli
staat de inschrijving weer open voor de plaatsen die op dat moment nog beschikbaar zijn.
Programmafolder
De programmafolders kunnen in Helvoirt worden opgehaald in HelvoirThuis. Het volledige programma is ook te bekijken: www.abz
vught.nl en www.ouderensamen.nl/zomer
school2022
Wil je meer informatie? Stuur dan een mail
naar info@abzvught of bel tijdens kantooruren
met 073-657 20 00.

Sponsoren
Onze sponsoren maken het mogelijk om
de bijdrage voor de activiteiten tijdens de
Zomerschool laag te houden. Dit jaar worden we gesteund door Fonds Sluyterman
van Loo, RCOAK, Stichting tot steun voor
de zorg aan ouderen Den Bosch, de Heijmstichting en Rabobank Clubkas.
Tabletvragenuurtje
Heb je een korte vraag of hulp nodig om verder te kunnen met je tablet of iPad? Er zijn op
vrijdag 17 juni tussen 10 en 11 uur twee vrijwilligers aanwezig die je verder kunnen helpen.
Het spreekuur is gratis. Aanmelden is niet nodig.
Locatie: de kleine zaal van De Rode Rik, Van
Sonstraat 49A in Vught.
www.ouderensamen.nl www.vughterstede.nl

Dès m’ok wè…

Komt u binnenkort toevallig in de buurt van Dortmund? Neem dan de kans
voor een bezoek aan de tentoonstelling ‘Flowers! In the Art of the 20th
@21st centuries’ in museum ‘Dortmunder U’ te bezoeken. Daar exposeert
onze dorpsgenote Joos van de Plas een aantal werken. De tentoonstelling
bevat werk van o.a. Joseph Beuys, David Hockney, Andy Warhol en vele
anderen. Zie ook www.dortmunder-U.de. Kijk bij Flowers. Te zien tot 25
september 2022.
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• Persoonlijke ontwerpen

Onderhoud van uw sieraden •

• Bijzondere sieraden

Omsmelten eigen goud •

• Sieraadreparatie

Trouwringen naar wens •

• Goud in/verkoop

Zilver in/verkoop •

• Workshops

Cadeaubonnen •

Achterstraat 18a Helvoirt monique@puurenpracht.nl www.puurenpracht.nl
Di 11-17:30u Do 11-17:30u Vr 11-17:30u Za 11-15u en op afspraak 06-54 25 89 02
Puur en pracht.indd 1
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HAARSTUDIO BY
• Specialist Barber
• Herenkapper
• Specialist highlights
& Balayage
Van Beringenstraat 2 - Helvoirt
Kapsalon by Kaatje.indd 1
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BARINAS - JUMILLA - SPANJE
WIT: Wijn van Sauvignon Blanc. Met tonen van mango,
ananas en passievrucht. Met de frisse zuren zorgt het voor
een milde droge smaak. Serveren bij o.a. visgerechten, wit
vlees, frisse salades en bij geitenkaas.
ROSÉ: Wijn van Monastrell. In geur en smaak tonen van
kersen, aardbeien, meloen en bosbessenyoghurt. Fris droog
met in de afdronk tonen van munt en bessen. Serveren bij
o.a. wit vlees, salades, tapas en gegrild vlees.
ROOD: Wijn van Garnacha. In geur en smaak tonen van
bosbessen, drop, koffiebonen en vanille. Serveren bij o.a.
rood vlees, kruidige gerechten en BBQ

€ 6,50

PER FLES

6 FL. voor

€ 34,50

DE WIJNWINKEL | LINDELAAN 31A | 5268 CB | HELVOIRT | 0651617813 | INFO@DEWIJNWINKEL.NET
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De natuurlijke kracht van …
Tweemaandelijkse
rubriek door:
Marjan
Kemps-Verhagen

De Linde

meter hoog worden en is al gevonden als fossiel uit het Plioceen1.
Heilzame werking
Vroeg in de bloei wordt de lindebloesem geoogst, omdat ze dan het rijkst is aan inhoudsstoffen. Bekend zijn o.a. etherische olie, slijmen looistoffen, flavonoïden, glycosiden, mineralen en vitamines. Heilzame werkingen die de
linde worden toegeschreven zijn onder meer
bloeddrukverlagend, rustgevend, transpiratie
bevorderend, kramp- en pijnstillend, urinedrijvend en bloedreinigend.
Deze heilige boom voor de Germanen was
aan de godin Freya gewijd. Daar is onze vrijdag naar genoemd, maar zij is ook beschermvrouw van de gerechtigheid. De linde stond
vaak op het dorpsplein waar men veel bij elkaar kwam en waar recht gesproken werd.
Twee lindes voor het slaapkamerraam waren
bedoeld om heksen en demonen te weren.
Bovendien werden lindes langs lanen geplant zoals de welbekende 1 kilometer lange
allee in Berlijn Unter den Linden en de laan
waar Leentje Lotje leerde lopen.
In Europa, Azië en Amerika komen wel 40 hybride lindesoorten (Tiliaceae) voor. De bekendste soorten zijn de kleinbladige winterlinde (Tilia cordata) en de grootbladige zomerlinde (Tilia
platyphyllos). Tilia komt van het Griekse ‘ptilon’
ofwel vleugeltje (het schutblad), ‘cordata’ betekent hartvormig en ‘platyphyllos’ is breed blad.
Vorm en geur
Het scherpgetand, hartvormig blad en het
perkamentachtig schutblad met daaronder
de lichtgele bloesemtrosjes, die in juni en juli zo heerlijk geuren, kenmerken deze statige
boomsoort. De linde kan wel 1000 jaar en 40
‘t Pomphuiske

Het bekendst is de toepassing van lindebloesemthee bij griep, koorts en verkoudheid en
zelfs ter voorkoming daarvan! De donkerkleurige lindehoning is goed tegen dezelfde kwalen. Lindebloesemwater (Aqua Tiliae) is als
schoonheidsmiddel gebruikt om zomersproeten te verwijderen en rimpels te voorkomen.
Geen wonder dat de linde een van de meest
gebruikte heilzame planten is.
1

Het Plioceen is een tijdperk in de geologische tijdschaal,
dat duurde van 5,333 tot 2,588 miljoen jaar geleden. Het
Plioceen volgt op het Mioceen en wordt gevolgd door het
Pleistoceen. Tijdens het Plioceen koelde het klimaat geleidelijk af tot de ijskappen op het noordelijk halfrond begonnen te groeien. Op verschillende continenten bestonden
mega-fauna's van zoogdieren. De eerste mensachtigen die
tot de Hominini gerekend worden verschenen tijdens het
Plioceen. (bron: Wikipedia)
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Bewoners van Molenstraat 16
(anno 17e eeuw - 1800)

Door Marie-Jeanne Zuidervaart

Gastheren: Johan Michielsen en René Spapens, de huidige bewoners.

Een ‘hallehuis’ van eind 17e eeuw wordt
een kortgevelboerderij circa 1800.
De Molenstraat ontleent haar naam aan de
standaardmolen (15e eeuw-1920) op de grens
van Helvoirt en Haaren. Nummer 16 staat op
de kruising met de Gestelstraat, de verbindingsroute Tilburg-Oisterwijk met Esch en
Vught. Bij de renovatie in 1995 worden sporen
gevonden van het oorspronkelijke hallehuis,
een bouwstijl vanaf de middeleeuwen voornamelijk met hout gebouwd. Eind 1800 worden de lemen gevels en binnenmuren van de
kortgevelboerderij, vervangen door bakstenen
gevels en de scheidingswand tussen voorhuis
en stal: de brandmuur. Het belangrijkste vertrek toen en nu anno 2022 is de woonkeuken,
d’n herd met de schouw als centrale plaats in
de vorm van een alkoof, samen met de schoorsteen gemetseld tegen de brandmuur. En midden in de schouw brandt op ‘een vuureijssere’
het open vuur.

met ruimte en karakter. Geïnspireerd door
de boerderij van de ouders van Johan gaan zij
op zoek naar hun huis.
Heel Brabant wordt afgeschuimd,
tot
de
vondst van deze boerderij tenslotte in 1994 op
een kille winterochtend,
de mest nog in de stal
met varkensgeur doordrenkt. Met het veto van
ome Jos, diens deskundige leiding en de noeste arbeid van vader Wil
wordt de renovatie gestart – uitgaande van de
situatie einde 18e eeuw. Historisch waardevolle wanden als de brandmuur, de bedstee en de
kelder blijven staan, de rest van het huis wordt
opnieuw ingebouwd, maar nu met spouwmuren en aangepast aan de wooneisen van deze tijd. Alle oude materialen en kleuren worden zoveel mogelijk achterhaald, hergebruikt
en aangevuld uit andere bronnen. De keuken
- ‘de geut’, de deuren geschilderd in het oorspronkelijke Brabants ossenbloed rood. Door
de stal, waar de sopketel staat waarin de was
en het voer van de varkens werd gekookt, naar

Johan Michielsen (1961)
en René Spapens (1964)
In 1993 start de zoektocht van Johan en René
vanuit Gilze naar hun plekje op het platteland
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buiten onder de karakteristieke overstek – waar
het goed toeven is in de avondzon.
De parels in de tuin: het bakhuis volledig gerestaureerd met ijsselsteentjes, de 100 jarige beukenhaag…, erf en huis kunnen veel verhalen vertellen. Waar Johan met zijn ambities
als ‘verse’ professionele fotograaf en René, als
het werk straks minder kan met meer zorgende activiteiten, nieuwe hoofdstukken aan toevoegen.

‘t Pomphuiske

Waterdrager
De waterleiding was in de oorlogsjaren
tot 1945 nog niet aangelegd in de Molenstraat. De boerderij aan Molenstraat 16,
waar de familie Leermakers het vak van
vee verloskundige en castreur uitoefende,
had een waterput met zuiver, helder water
zonder sporen van ijzer.
Even verder op nummer 18, doet 2-wekelijks Mina Schellekens de was voor haar
gezin, maar moet dat doen in het bruine ijzerhoudende putwater. De jonge Antoon – dan 12 jaar, krijgt de opdracht om
bij Leermakers op de transportfiets met 2
melkbussen op en neer te gaan voor het
heldere putwater. De jongen sjouwt wat af
voor de witte was van zijn moeder.
Nabuurschap ten voeten uit, want water delen, werd ook al volop gedaan in de
dagen van Marinus van Laarhoven (19e
eeuw) met zijn zus Mie op nummer 14. Zij
deelden een waterput, toen de boerderij
werd gebouwd bovenop de waterput van
nummer 16.
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Veilig en gezond N65 onder de grond!
Ons leven gaat voor!			
In juli valt de bom:
RvS doet uitspraak inzake de N65 reconstructie
In ons bestuur is de stand 2 tegen 1: twee bestuursleden menen dat het huidige plan geen
genade zal vinden, misschien via een elegante manier zoals bijv. inschakeling van de MERcommissie. Eén bestuurslid denkt dat alle tegenargumenten worden afgeblazen met de gebruikelijke dooddoeners. Als u anoniem mee
wilt stemmen over deze RvS uitspraak kan dat
op www.n65.nl/stemuitslag. We hebben helaas nog geen bookmaker gevonden die er geld
op inzet.
Een van de tegenargumenten die we hebben ingezet is de slechte fietsveiligheid op de nieuwe
ovondes. Een nieuwe recente uitvoerige studie
van Via bevestigt opnieuw ons standpunt dat
fietsers aanzienlijk onveiliger zijn op de nieuwe
ovondes vergeleken met de bestaande kruispunten met stoplichten. Deze studie (zie https://
www.via.nl/data/nl-NL/9eeea102.pdf), heeft inmiddels de 2e Kamer bereikt en meerdere dagbladen. Hopelijk lezen Staatsraden dat ook.
Maar ongeacht de N65-uitspraak RvS is er meer
aan de hand in ons kikkerland. De N65 is slechts
een lichtend voorbeeld hoe het niet moet. Een
belangrijk argument tegen het N65 reconstructieplan is verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Naar zeggen van de RvS is “gerede
twijfel” al genoeg om het plan af te keuren. En
ook ter zitting hebben we maar liefst 6 aspecten naar voren gebracht die stuk voor stuk die
“gerede twijfel” onderbouwen. Waarmee blijkt
dat het overheidssysteem dat luchtverontreiniging toetst, het NSL, de plank totaal misslaat
door bijna overal groene vinkjes te tonen. Zie
https://www.nsl-monitoring.nl/viewer. En toch
proberen de verantwoordelijke overheidsinstantie, het RIVM samen met het Ministerie van
Volksgezondheid (MinVWS), deze normoverschrijdingen juridisch te verdoezelen. Dit mag
niet gebeuren. Vandaar een klacht bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch (zie www.n65.nl/WOB‘t Pomphuiske

secretariaat@n65.nl

MinVWS-RIVM-2021.htm) om, samen met andere groepen in Nederland, de ongeloofwaardigheid van het NSL tot op het hoogste politieke en juridische niveau te ontmaskeren.
Een soortgelijke verdoezeling van de feiten beoogt B&W Vught. U weet misschien nog wel
hoe de Raad in Vught op 7 mei 2020 een tunnelkostprijs kreeg voorgeschoteld van € 412
Mio terwijl enkele dagen eerder hetzelfde bureau een berekening van €131,1 Mio presenteerde. Met als gevolg dat het tunnelalternatief onder water verdween als veel te duur. Om
inspraak van burgers te bevorderen heeft Nederland het Aarhus verdrag ondertekend en
een Code Participatie in het leven geroepen.
Er is een Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)
inmiddels omgedoopt tot Wet open overheid
(Woo) die de overheid verplicht op eigen beweging informatie te verschaffen over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering. Mooie
woorden allemaal. Maar B&W Vught deed onze vragen over tunnelcalculaties, aanzuigende werking en kruispuntanalyses af met de
simpele opmerking: alle documenten zijn verstrekt. Basta.
Dergelijk gedrag maakt de overheid tot een
aanfluiting waardoor burgers alle vertrouwen
in hun overheid verliezen. Vandaar dat ook
hier een beroepschrift ligt bij de Rechtbank
‘s’Hertogenbosch (zie www.n65.nl/WOB-MinVWS-RIVM-2021.htm) met als bedoeling in
heel Nederland tot op het hoogste politieke en
juridische niveau een eind te maken aan deze
treurige staaltjes bestuurscultuur met Vught
als voorbeeld hoe het niet moet.
Helpt U ook mee om Nederland tot een beter
land te maken op het gebied van luchtverontreiniging en bestuurscultuur? Zo ja, doneer
op IBAN NL05RABO 0106494422, schrijf u in
op www.n65.nl/N65-FormInschrijven.htm en
stuur een mail naar bestuur@N65.nl hoe u zelf
kunt helpen dit ambitieuze programma om tot
een betere bestuurscultuur te komen waar te
maken.
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John Slenter
slenterbfa@gmail.com
06-3642 5674
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Harmonie Kunst Adelt

Op het Podium: het muzikale gezin Van der Zant
Wat is er zo leuk aan muziek maken bij Harmonie
Kunst Adelt? Dat vroegen
wij aan het muzikale gezin Van der Zandt uit de
Schoorstraat.
Joep (9): “Ik vind het samenspelen het leukst.
Hoorn spelen is leuk omdat niet veel kinderen dat doen. Ik vind het een mooi instrument
omdat ik het in een boek had gezien met veel
instrumenten erin. De dirigent is ook wel
grappig.”
Wies (11): “Ik speel kornet, dat is een soort
trompet, en ik vind het samenspelen het
leukst. We spelen in het opstaporkest en sinds
een paar maanden ook in het MiKA . De dirigent maakt veel grapjes, daarom is het gezellig en leuk.”
Tom en Janneke: “Het klinkt wat afgezaagd,
maar ook wij vinden het samenspelen het allerleukst. Niet alleen is het bijzonder als je met
je hele gezin thuis muziek maakt, maar het is
nóg leuker om op de vrijdagavond bij de jeugdorkesten van de harmonie mee te doen. In het
begin waren we de oudste nieuwe leden, maar

‘t Pomphuiske

Vlnr Wies, Janneke, Tom, Joep van der Zandt
ondertussen zijn er al meer generatiegenoten aangeschoven. We genieten ervan om de
jeugd het samen muziek maken te zien ontdekken. We zitten bij die repetities naast jeugdleden en merken dat we veel steun hebben aan
hun goede noten en leergierigheid. Na een repetitie gaan we altijd vrolijk fluitend (nu eens
niet toeterend) naar huis.”
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Harmonie Kunst Adelt blaast het seizoen uit
Op 8 juni zijn docenten van
MDM (Muziek Dans Musical) op de Landmanschool
geweest om de kinderen
van groep 4, 5 en 6 te laten zien en horen hoe leuk
het is om een instrument te leren bespelen. De
kinderen die een blaas- of slagwerkinstrument
willen uitproberen mogen dit komen doen samen met het Opstaporkest en wel op vrijdag
24 juni. Tussen 17.45 en 18.45 uur ben je van
harte welkom in De Notenkraker.
En dan... weet Kunst Adelt vóór de afsluiting
van het seizoen nog een paar leuke optredens
te verzorgen.
Zaterdag 18 juni: Zomerconcert in HelvoirThuis, m.m.v. Opstaporkest, MiKA en Harmonieorkest; Aanvang 19.00 uur. Gratis toegang
Zaterdag 9 juli: Concert harmonieorkest Kunst
Adelt i.s.m. Fanfare DES Hedel
Gelre’s End, Hedel; Aanvang 20.00 uur.
Zondag 17 juli: Vakantieconcert op het plein
voor de Oude School door Opstaporkest, Mi-

KA en Harmonieorkest; aanvang 14.00 uur
Woensdag 20 juli: Vakantieconcert door Kunst
& Vriendschap, door Opstaporkest
Plein voor Raadhuis Vught; aanvang 19.00 uur
Acties:
LET OP! Op de zaterdagen 30 juli, 6 augustus,
13 augustus en 20 augustus is het vakantiesluiting en wordt er geen kleding, enz. ingezameld.

COOP wordt PLUS
het sparen van PLUSpunten: het meest winstgevende spaarsysteem van Nederland!
Op woensdag 22 juni om 18.00 uur sluiten de
deuren van onze Helvoirtse Coop en DA/Readshop. Maar... op woensdag 13 juli om 09.00 uur
bent u weer welkom in onze prachtige nieuwe
PLUS supermarkt aan de Achterstraat 20. Het
vaste en bekende team van medewerkers staat
dan - zoals altijd - weer voor u klaar.
Koopzegels
Gespaarde Coop Koopzegels zijn niet inwisselbaar bij PLUS. Hebt u nog Coop Koopzegels, lever deze dan snel in. Het is ook mogelijk om incomplete boekjes of losse zegels in te leveren.
Het blijft daarnaast mogelijk de Coop Koopzegels bij andere Coop winkels te verzilveren. Bij
PLUS kun je na de opening direct starten met
‘t Pomphuiske

Online bestellen
Bij PLUS Helvoirt is het pas later mogelijk om
online te bestellen. Tot die tijd kunt u gewoon
online blijven bestellen op Coop.nl.
Voor het ophalen van post met een ophaalbericht en ook voor het ophalen van uw postbussenpost kunt u van 21 juni t/m 12 juli terecht bij:
DA Drogist, Tongerloplein 17, 5071 CX Udenhout.

45

Bouwbedrijf Bergman.indd 1

18-01-22 11:20

Creatieve communicatie voor
ondernemers die willen scoren.
Persoonlijk. Doeltreffend. Betaalbaar.

Christa Dieden . Cromvoirt . 06 25 22 19 23 . www.christadesign.nl
Christa Design.indd 1
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`Wil de natuur gedijen, kan `t echt nie veul mir lijen`

Het kan verkeren

Soms neem ik tijdens een van mijn wandelingen een knijper en een zwerfafvalzak mee. Het
is verbazingwekkend wat je allemaal tegenkomt. Ik vraag me dan wel eens af, zouden al die
mensen hun afval thuis ook zo in de tuin gooien, hun hond op het gazon laten schijten en hun
peuken op het terras laten vallen, ik denk van niet. Waarom dan wel buiten op straat en in de
berm, want als je het goed bekijkt, is de aarde de huiskamer van ons allemaal, toch? `Afval, wat
ermee te doen en waar het te laten`, voor ieder van ons een dagelijks terugkerend item waarmee we worden geconfronteerd. Volgens mij zijn er in grote lijnen drie groepen mensen, die elk
op hun eigen manier met afval omgaan. Om te beginnen de groep die afval scheidt, gelukkig de
grootste groep, vervolgens de groep die afval schijt, een kleinere groep die, wellicht met opvoeding (jeugd), voorlichting en aandacht tot andere gedachten is te brengen en last but not least,
zij die overal schijt aan hebben, de kleinste maar ook de moeilijkst te bereiken groep. Om u een
beeld te geven hieronder foto`s die geen verdere uitleg behoeven.
1 - Scheidt afval

2 - Schijt afval ofwel vervuilt

3 - Heeft overal schijt aan¹

Wat de gevolgen van groep 2 en 3 betreft, om er maar eens `n paar te noemen. Wist u dat zwerfpeuken reststoffen bevatten die dodelijk zijn voor vogels en vissen die een peuk aanzien voor
voedsel - dat de natuur 2 tot 12 jaar nodig heeft om een filter af te breken - dat `n peuk 8 liter water vervuilt als deze in het water wordt gegooid. Wist u dat uit onderzoek blijkt, dat de uitwerpselen van onze viervoeters ‹substantieel› bijdragen aan de hoeveelheid stikstof en fosfor in de natuur. Het leidt ertoe dat bepaalde plantensoorten de overhand krijgen, brandnetels bijvoorbeeld,
en andere soorten verdwijnen. Dit alles inspireerde me er iets mee te doen en ik dacht laat ik het
eens verpakken in een Haiku, dat zet wellicht aan tot denken over de zooi die een aantal onder ons
ervan maken.
Afval
Scheiden of schijten
parallelle werelden
in disharmonie!

Vervuilt
Nog `n laatste haal
knipt `m dan achteloos weg
NATUUR, wè is dè ?

Schijt aan
Vaak goed gebekt
maar wat er dan uitkomt, tja
wat kun je daarmee?

Of

Toon Berkelmans
PS: Hebt u al eens in de spiegel gekeken?
¹ Deze toiletpot lag in de bossen bij Sparrendaal! Overigens is dit nog een `bescheiden` dumping,
gelet op de lozingen van drugsafval, die een veel grotere impact op de natuur hebben.
‘t Pomphuiske
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Overspannen woningmarkt

D66 wil zo snel mogelijk maatregelen
In de raadsvergadering van
19 mei jl. diende D66 samen
met VVD, PvdA-GroenLinks,
CDA en SP een motie in die
het college oproept om een besluit te nemen over de zelfbewoningsplicht en het
anti-speculatiebeding voor nieuwbouwwoningen in onze gemeente. “Het heeft
langer geduurd dan D66 wilde, maar wij
zijn blij dat het college nu eindelijk groen
licht heeft gekregen van de raad om hiermee aan de slag te gaan”, zegt D66-raadslid Dianne Schellekens.
In ons coalitieakkoord hebben we afgesproken
dat we in onze gemeente 2.000 nieuwe woningen willen realiseren in de periode 2021-2030.
Dit is topprioriteit binnen een actief beleid om
een gezonde mix in de woonprijscategorieën te
realiseren. Daarvoor moeten er vooral betaalbare en middeldure woningen worden toegevoegd, voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Om te zorgen dat woningen terecht komen
bij de juiste mensen, is het belangrijk dat dat
nieuwe huizen die gebouwd worden in Vught,
Helvoirt en Cromvoirt beschikbaar zijn voor

mensen die hier ook daadwerkelijk gaan wonen. Ook willen we dat speculanten zo min mogelijk voet aan de grond krijgen. Daarvoor moet
de gemeente stevige maatregelen nemen.
In de unaniem aangenomen Woonvisie 20212025 is aangegeven dat voor nieuwe woningen
een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding gaat gelden voor de duur van vijf jaar met
een nader te bepalen boete. “Dit moet niet alleen gelden voor huizen aan de onderkant van de
markt, maar ook voor middeldure woningen”,
aldus Schellekens. “D66 vindt het dan ook goed
dat de grens wordt opgehoogd voor alle nieuwbouwwoningen tot 600.000 euro. Daarmee zijn
we een van eerste gemeenten in Nederland.”
D66 wil een simpele regeling die speculatie tegen gaat en zelfbewoning verplicht. We zien
de invulling van het college graag snel tegemoet en vinden het een goede zaak dat deze
na twee jaar wordt geëvalueerd. De raad gaat
er zich verder in verdiepen of er mogelijkheden
zijn om marktwerking bij (starters)woningen
af te remmen. Hiervoor wordt nog dit jaar een
kennissessie georganiseerd waarin een externe deskundige aan raad en college uitlegt welke mogelijkheden er zijn.

Koren gemeente Vught slaan handen weer ineen

Sinds september 2019 komt het platform Vughtse Koren zo’n twee keer per jaar bijeen. Doel is om
gezamenlijke ervaringen en kennis te delen. Daarnaast heeft het platform al twee keer met succes
het Vughtse Meezingfeest georganiseerd.
Helaas zijn de koren Evergreen en Cantare opgeheven. Maar nu hebben zich twee koren uit
Helvoirt aangesloten, namelijk Taizékoor Lumen Cordium en Ut ken wè Leije. Daarmee zijn
vanuit de drie dorpen van de gemeente Vught
‘t Pomphuiske

tien koren en zanggroepen vertegenwoordigd.
Op de site www.vughtsekoren.nl presenteren
zij zich. Hier is ook de agenda te vinden met de
diverse activiteiten van ieder afzonderlijk koor/
groep. Houd de site dus in de gaten.
Wilt u meer weten over een koor of groep dan
klikt u eenvoudig door naar de gewenste site.
Daar kunt u zich ook aanmelden om een keer
bij een repetitie aanwezig te zijn of zelfs om lid
te worden. In de loop van dit jaar hopen de koren van zich te laten horen in een nieuw gezamenlijk project dat ergens in de gemeente
Vught zal gaan plaatsvinden. We bekijken bovendien of een 3e editie van het Vughtse Meezingfeest tot de mogelijkheden behoort.
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Betrokken ondersteunen en ontzorgen wij ondernemingen en
particulieren op het gebied van administratie en belastingen.
Oude Rijksweg 38, 5268 BV HELVOIRT
0411-64 10 00
www.vanherptenpartners.nl
van Herpt en Partners.indd 1

19-01-22 16:28

Elektrotechniek van Hattum.indd 1

18-01-22 15:15
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Over het belang van participeren

Visiedocumenten, voor sommigen een veel te
abstracte ver-van-je-bed-show en voor anderen een houvast waar ze niet zonder kunnen.
In de gemeentepolitiek kom je er nogal wat tegen. Zo hebben we bijvoorbeeld de woonvisie,
met daarin doelen voor betaalbare woningbouw. In de zon en windvisie, komen zo meteen de uitgangspunten voor zonne- en windenergie voor onze gemeente. Of de visie buitengebied met daarin de uitgangspunten voor
ons mooie buitengebied. Die visiedocumenten
zijn als het ware een verdere uitwerking van de
afspraken die dit college heeft gemaakt in het
coalitieakkoord. Daarom vinden wij ze als raad
belangrijk. Via de visies kunnen wij sturen op
wat er gaat gebeuren in de gemeente en kunnen wij op den duur ook toetsen of we doelen
behaald hebben. Het is dan ook belangrijk dat
een visiedocument goed is.
Zonder u zijn we nergens
Hoe komt zo’n visie dan tot stand?
De basis werd voorheen altijd gelegd door de
kennis van de ambtenaren te bundelen met de
politieke richting van de wethouders. Dit nieuwe college doet echter iets nieuws. Zij is namelijk enorm benieuwd naar de suggesties en
ervaringen van u, de inwoner, als basis voor
een nieuwe visie. Dit doen we door het houden

van zogenaamde participatietrajecten, voorafgaand aan een nieuw visiedocument. Concreet
betekent dit dat u kunt meepraten over hoe u
de toekomst van onze gemeente voor zich ziet
op een bepaald beleidsterrein.
Daarbij hebben we wel uw hulp nodig. Het blijkt
namelijk dat we niet voldoende mensen kunnen motiveren om deel te nemen aan dit soort
participatie. Dat is mijns inziens eeuwig zonde
omdat een goede visie eigenlijk niet zonder ervaringen van de inwoners kan. We hebben het
in het coalitieakkoord niet voor niets zo vaak
over participatie. Het is wel begrijpelijk omdat
zo’n visie vaak best wel abstract is. Er staan namelijk grote lijnen in die zich soms over een
lange tijd uitspreiden. Ik kan u echter verzekeren dat iemand die zo’n visie een keer gelezen
heeft, het echt de moeite waard vindt om deel
te nemen aan een participatietraject. Zo kunt
ook u uw mening, kennis en ervaringen met de
gemeente te delen. Houdt u hiervoor vooral de
website wijinvught.nl in de gaten. Hier worden
namelijk nieuwe participatiemogelijkheden op
gepubliceerd. Ik raad het
u van harte aan, zeker bij
een onderwerp dat u aanspreekt. Doe mee aan de
geboden participatiemogelijkheden, want zonder
u zijn we nergens.
Namens PvdA-GL,
Nino de Lange.

Leesclub Haaren
In september hoopt leesclub
Haaren voor het eenentwintigste leesseizoen van start te
gaan. Momenteel is er op de
woensdagavond nog ruimte voor nieuwe deelnemers.
De groepen worden begeleid door een neerlandicus,
wat de bijeenkomsten bijzon‘t Pomphuiske

der interessant maakt. De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur en worden gehouden in ontmoetingscentrum Den Domp.
Aanmelden graag vóór 1 juli. Daarna hanteren
we een wachtlijst. Voor meer informatie en/of
aanmelden kunt u contact opnemen met tel.nr.
0411-622092 / 06-48087338 of via email corrie_
en_nout@hotmail.com
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Coachpraktijk
Coachpraktijk
voor 't Chronisch
voor 't Chronisch
Chaotische
Chaotische
Brein Brein
- Ervaringsdeskundige,
- Ervaringsdeskundige,
Trainer &Trainer
Provocatief
& Provocatief
Coach
Coach
- 1 op 1 coaching
- 1 op 1 in
coaching
HelvoirtinofHelvoirt
online of online
- Voor ondernemers
- Voor ondernemers
èn ondernemende
èn ondernemende
types in loondienst
types in loondienst
- AD(H)D - HSP
AD(H)D
- Creatieve
- HSP - Creatieve
Breinen - Gewoon
Breinen -Chaos
Gewoon Chaos

Salina vd Nieuwenhuizen
Salina vd Nieuwenhuizen
- www.viasalina.nl
- www.viasalina.nl
- Helvoirt - Facebookcommunity:
- Helvoirt - Facebookcommunity:
met Chaos met Chaos
Facebookcom
mmunity: Ondernemend
y Ondernemend

Via Salina Coach.indd 1

20-01-22 09:34

Betaalbaar onderhoud, reparatie
of zomerklaar maken van uw
(hand, elektrisch of benzine)
tuingereedschap?
Bel: 06 13181143
T. den Ouden, Helvoirt
Den Ouden onderhoud tuingereedschap.indd 1
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Coördinator vrijwilligerswerk
beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar JOU.

Omschrijving functie
Voor het Multi Functioneel Centrum (MFC) HelvoirThuis in Helvoirt zijn we per direct op zoek
naar een sociaal vaardige coördinator vrijwilligerswerk voor 0,5 fte op basis van een 38-urige werkweek. In deze veelzijdige functie kom
je te werken voor stichting TinH en ben je (mede) verantwoordelijk voor een groot scala aan
werkzaamheden die verband houden met onze vrijwilligers. Denk aan het op peil houden
dan wel het uitbreiden van het aantal vrijwilligers, het onderhouden van de contacten met
onze vrijwilligers, het actief meehelpen bij evenementen en het uitbreiden van het HelvoirThuis als dorpspunt.
Toelichting vacature
Voor deze parttime functie zoeken we een collega die graag zijn/haar handen uit de mouwen
steekt, inventief, initiatiefrijk en sociaal handig
is met alle leeftijdsgroepen. Naast genoemde
functionaris is er ook een zakelijk leider en een
conciërge binnen onze stichting werkzaam.  
Dus ben je flexibel, optimistisch en heb je
een aanpakkersmentaliteit en vind je het leuk
om met een brede doelgroep te werken en
heb je een verantwoordelijke, servicegerichte en proactieve werkhouding en heb je affiniteit met de horeca en op zeer korte termijn

Opleiding
Opleidingsniveau: MBO+ dan wel HBO- werken denkniveau
Toelichting bij de arbeidsvoorwaarden
Een fantastische, part time job voor 19 uur in
de week, ook mogelijk (bij evenementen) in de
avonden en weekenden. Er zullen weken tussen zitten dat je meer of minder werkt in verband met evenementen of vergaderingen enz.
Het salaris wordt bepaald conform cao Horeca en Catering, salarisschaal 9 naar rato dienstverband.
Voor een uitgebreide functieomschrijving verwijzen wij graag naar onze website www.helvoirthuis.nl onder de rubriek vacatures.
Je sollicitatie:  
Je sollicitatiebrief met CV kun je, onder vermelding van vacature coördinator vrijwilligerswerk HelvoirThuis uiterlijk tot en met 3 juli 2022
sturen aan rob@helvoirthuis.nl of per post aan
Stichting TinH, t.a.v. Rob Mesman, Kloosterstraat 30, 5268 AC, Helvoirt. Brieven die na de
sluitingsdatum worden ontvangen, worden
niet meer in behandeling genomen.

Dès m’ok wè…

Sinds dit jaar wordt in HelvoirThuis ook basketbal gespeeld! Nog nooit
eerder vertoond.
Nóg mooier is dat onlangs een groep vrouwen in de leeftijd van 20-40 een
recreatief team gestart is met de toepasselijke naam Helvoirt Heroes. Dat
schrijven ze zélf tenminste...
Zij trainen óm de week op dinsdagen van 19.00-20.30u. “We hebben
het prima naar onze zin, maar meer meiden/dames zijn altijd welkom!”
Belangstelling? Ga op zo’n dinsdagavond gewoon eens kijken óf stuur een
mailtje naar joycejorritsma@gmail.com

‘t Pomphuiske
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Klusbedrijf P.Merks.indd 1

Opslag en transport
Distributie
- 24-uurs distributienetwerken
- ook in België en Luxemburg

Van Schijndel Transport B.V.

19-01-22 10:57

Opslag
- beveiligde opslagloodsen
- in- en uitslag
- voorraadcontrole
- etiketting
- orderpicking
- volledige geautomatiseerde gegevensverwerking
- EDI datakommunicatie

Industrieweg 1
5268BC Helvoirt

Telefoon 0411 - 64 21 73
www.van-schijndel.nl

Van schijndel.indd 1

20-01-22 09:08

BSI.indd 1

18-01-22 11:49
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Taizéviering op 9 juli 2022 over

Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid is één
van de vier kardinale deugden waar wij dit jaar in onze Taizévieringen voor hebben gekozen. Een deugd
kun je zien als een aangeleerde levenshouding, welke ons in staat stelt onze handelingen zo te
plannen en uit te voeren, dat zij het midden
houden tussen een teveel en een tekort.
Rechtvaardigheid heeft altijd te maken met gelijkwaardigheid - of beter - met evenredigheid.
Iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Rechtvaardigheid heeft o.a. betrekking op het handelen in de privésfeer van huishouden, gezin,
familie en omgeving, maar ook op het handelen als persoon ten opzichte van zichzelf. Socrates zei dat rechtvaardigheid het stellen van grenzen aan je
eigenbelang is. Volgens Plato moet
alles wat je doet, gericht zijn op rechtvaardigheid, als deugd waarbij men
ieder het zijne geeft.

De viering wordt georganiseerd door de
Stichting Taizé Helvoirt, in nauwe samenwerking met het Taizékoor ‘Lumen Cordium’ en ondersteund door instrumentalisten.
Welkom op 9 zaterdag juli in de Oude Sint
Nikolaaskerk (oude kerkje). Inzingen met
het Taizékoor om 18.45 uur. De viering
vangt aan om 19.00 uur.
De entree is gratis. Na de viering is er een
mandje voor uw vrijwillige gift. Voor meer
informatie zie: www.taizehelvoirt.nl.
Frans van de Sande,
lid Taizékoor ‘Lumen Cordium’.
Foto: Gerard Kern

Zang, tekst en muziek
Het doet vele mensen oneindig goed
in tijden van onrust een plek van meditatie te vinden en te kunnen genieten van mooie gezangen en muziek,
goed gekozen teksten, fijne atmosfeer en stilte.

Hoera geslaagd!!
Van mei tot juli zijn de examenweken met de
uitslagen voor onze VMBO-ers, Havisten en
VWO-ers…., en andere studiebollen. En het
kan weer!
In augustus vieren wij in het Pomphuiske graag
het feestje van 6 tot 10 geslaagden uit Helvoirt
mee & …we zijn nog op zoek naar geslaagden.
Voor een kort woordje en een te gekke foto.
Doe je mee? Mail naar kopij@pomphuiske.nl of
bel: 0411-643262
‘t Pomphuiske
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Bedrijfskleding
op maat!
Wij verzorgen professionele bedrijfskleding,
in elke denkbare stijl, kleur en uitvoering.
Eventueel voorzien van uw logo, naar wens
duurzaam gedrukt of geborduurd.

Kreitenmolenstr. 134 • 5071 BJ Udenhout • TEL (013) 511 49 23 • www.tatelier.eu
Atelier_Bedrijfskleding.indd 1

18-01-22 10:45

De Gement Hans Brekelmans.indd 1

18-01-22 13:22
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“Vol goede moed, de toekomst tegemoet”
De afgelopen jaren waren niet
makkelijk. De coronapandemie
heeft een grote invloed gehad
op ons doen en laten, op ons
leven én op ons samenleven.
Sportclubs moesten dicht,
muziek- en theatervoorstellingen konden niet
doorgaan, een avondje stappen met vrienden
was niet langer mogelijk, op ziekenbezoek bij
vrienden of familie was gedurende langere tijd
niet toegestaan.
Wij hebben er allemaal, de een meer dan de
ander, last van gehad. En sinds begin dit jaar
is er dan ook nog eens oorlog in Europa. Miljoenen Oekraïners zijn moeten vluchten uit eigen land, talloze onschuldige slachtoffers en
gewonden zijn inmiddels gevallen, en er dreigt
hongersnood in grote delen van de wereld.
De afgelopen jaren hebben ook laten zien dat
ons vertrouwen in politiek en bestuur er fors
op achteruit is gegaan. De toeslagen-affaire, de zogeheten zwarte lijst bij de Belastingdienst, de afhandeling van de schade van huizenbezitters in Groningen (of eigenlijk de nietafhandeling), de langste kabinetsformatie
ooit, zo maar een paar voorbeelden die duidelijk maken waardoor het vertrouwen zo stevig
is afgenomen. En ondertussen heeft de polarisatie, het benadrukken van de verschillen in
plaats van het overbruggen van de tegenstellingen, het vertrouwen van de politieke partijen in elkaar en dat van ons in de politiek ook
nog eens stevig onderuitgehaald.

Je wordt er bijna pessimistisch van. Het ontneemt je, als je niet oppast, de hoop op betere tijden. Maar als je wat beter kijkt, dan is er
heel veel dat je hoop geeft. We zien hoop in de
mensen die klaar staan voor anderen, bij ziekte,
eenzaamheid en nood. In de hulp aan mensen
die op drift zijn geraakt door oorlog en geweld,
we zien het in de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de ander, we zien het in
de vele bestuurders van sportclubs en verenigingen die in hun vrije tijd zo hard werken voor
hun clubleden. We zien samenwerking, we zien
respect en begrip voor elkaars standpunt, we
zien bevlogenheid, en we zien de overtuiging
dat het anders kan en moet. Kortom, het CDA
heeft hoop op betere tijden. En we willen ons
daarvoor inzetten. Want er is veel te doen, op
allerlei gebied, in onze eigen gemeente.
Of het nu gaat om bouwen van huizen, of om
het terugbrengen van het vertrouwen in de politiek. En we willen dat samen met de ander
doen, samen oplopend en in een prettige omgang.
Betrokken en optimistisch, daar geloven wij in.
Het CDA wenst iedereen een fijne zomer toe.
Fractie CDA

Ans Beijens

Jan van Iersel

Rutger Jans

Dès m’ok wè…

De Stichting Muziek Dans & Musical (MDM), noemt zich sinds 2019
hét centrum voor cultuureducatie in Vught. En dus ook in Helvoirt en
Cromvoirt. Met de benoeming van Gemma Wiegant tot kersverse
voorzitter en Piet van Gennip tot bestuurslid is het bestuur weer helemaal
compleet. Benieuwd hoe Helvoirtenaren met passie voor muziek, dans en
musical zich gestimuleerd weten...
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‘HOE KUNNEN WE ONDERNEMERS
LATEN FLOREREN IN VUGHT?’
John van Gemert werkt als bedrijfscontactfunctionaris voor de gemeente Vught; hij is aanspreekpunt en vraagbaak voor Vughtse ondernemers. Hij wil een zo vruchtbaar mogelijk
klimaat creëren voor ondernemingen in Vught door zoveel mogelijk bedrijven te bezoeken
en beter te leren kennen. Het mooie is dat bedrijven ook zelf zo’n bedrijfsbezoek kunnen
aanvragen.

Elkaar kennen is gunnen
‘We willen de kloof tussen het bedrijfsleven in Vught en de gemeente zo klein mogelijk maken. Bedrijven
kunnen mij benaderen voor een bedrijfsbezoek en tijdens die bezoeken leer je elkaars wereld kennen. Ik
heb samen met wethouder Mark du Maine al veel ontzettend mooie Vughtse bedrijven mogen bezoeken. Zo waren we te gast bij Gubbels in Helvoirt. Het was prachtig om te zien hoe zij hele panden niet
slopen, maar maximaal recyclen; onderdelen zoals bijvoorbeeld stalen balken krijgen een andere bestemming, of worden verkocht. Niets wordt zomaar gesloopt of weggegooid. Dat is fantastisch om te zien en
na zo’n bezoek zijn de lijnen korter. Elkaar kennen is gunnen.Voor ons is het ontzettend waardevol om
onze ondernemers te leren kennen. Hoe kunnen wij hen nog beter helpen? Welke problemen spelen er
en hoe kunnen wij als gemeente meedenken over een oplossing? Voor bedrijven is dat waardevol omdat
zij nu veel makkelijker kunnen
schakelen met ons bij vragen.
Tijdens ons bezoek aan Welvaarts Elektro kwam aan het
licht dat de toegankelijkheid
van het pand voor voetgangers
veiliger kan; nu zijn we direct
op de hoogte en kunnen we
snel de juiste mensen inschakelen om dat te realiseren.

Inhoudelijk
en praktisch
Een bedrijfsbezoek is heel
erg breed. We zijn er ook
voor praktische zaken zoals
een uitbouw, uitbreiding, of
vergunningen, maar bespreken
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bijvoorbeeld ook eventuele personeelstekorten. We willen door onze bezoeken een zo gezond mogelijk
klimaat creëren voor ondernemers in Vught. Als de agenda van de wethouder het toelaat, gaat hij graag
mee. We zijn een goed team geworden; we vullen elkaar goed aan en zijn kennis en humor is een welkome aanvulling. We vinden de bedrijfsbezoeken beiden ontzettend leuk om te doen.’
Bent u een Vughtse ondernemer en enthousiast geworden? Plan snel een bedrijfsbezoek in door te bellen met John van Gemert via 073 65 80 680 of stuur een e-mail naar ondernemer@vught.nl.

Exclusief Vughts kleurboek

KIJK, KIES EN GEEF KLEUR AAN ONZE GEMEENTE
Nieuwe inwoners van Vught,
Helvoirt of Cromvoirt heten
we graag van harte welkom
in onze mooie gemeente.
Dat doen we met een speciale welkomstmap met allerlei
handige informatie. Vanaf nu
bevat de map ook een uniek
kleurboek.
Het kleurboek is een bijzondere
kennismaking met onze gemeente.
In 20 kleurplaten maakt u kennis
met het erfgoed, veel bijzondere
gebouwen en unieke plekjes in onze
drie dorpen. Door te kleuren, maar
ook omdat bij elke kleurplaat wordt uitgelegd wat je er allemaal op ziet. Het kleurboek is dan ook net
zo leuk voor volwassenen als voor wat grotere kinderen.

Ook los te koop
‘Kijk, kies, kleur. Leer zo onze gemeente kennen’ is exclusief voor de gemeente Vught gemaakt door illustratrice Saskia van Oversteeg (www.sasillustraties) en vormgever Waldo van Bokhoven (www.bowfor.
nl), beiden uit Vught.
Woont u langer in Vught? Ook dan kunt u het kleurboek in uw bezit krijgen.Voor 10 euro is het te koop
op het kantoor van Weekblad Het Klaverblad. Het adres is Helvoirtseweg 41 in Vught. Wacht niet te lang,
want op = op.
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OP BEZOEK BIJ DE OEKRAÏNERS IN EMMAUS
Burgemeester Van de Mortel en bisschop De Korte van het bisdom ’s-Hertogenbosch
bezochten eind april Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt. Daar vonden in maart zo’n
zestig Oekraïense vluchtelingen onderdak. Het bezoek was warm en hartelijk, mede dankzij
bestuursvoorzitter Guido Vergouwen en de beheerders van Emmaus: Doreen en Adrian Pais.
Maar vooral ook door de Oekraïners zelf die muziek maakten en hun verhalen deelden.
Op de hoogte blijven over de Oekraïners in Vught? Kijk dan op Https://vught.nl/oekraine
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Kerkgemeenschap H. Nicolaas
van de Parochie H. Edith Stein Vught
De ziekenzalving
Bij een sacrament is het God die in zijn oneindige barmhartigheid de ontvanger van het sacrament bijzonder aanraakt. Eén van die sacramenten is de ziekenzalving. Als
priester word ik vaker naar ernstig zieken en stervenden geroepen om dit sacrament toe te dienen. Vaak maak ik hierbij mooie dingen mee. In het uur van het lijden en het sterven, betekent deze zalving vaak heel veel. Het is een mooi
moment in een troosteloze situatie.
Heel soms worden mensen door dit sacrament genezen.
Meestal krijgt de zieke of de stervende andere genaden, zoals kracht of een grotere overgave. Soms ook krijgt de zieke een tijdelijke opleving. Bijzondere genaden die met de
ziekenzalving gegeven worden zijn bijvoorbeeld sterkte,
vrede en bemoediging om de moeilijkheden te overwinnen. Deze zalving beschermt tegen ontmoediging en tegen
Pietro Longhi, 1701-1785
angst voor de dood en schenkt vergeving. Ook wordt de
zieke of de stervende geholpen om het lijden als een deelname aan het lijden van Jezus te zien, waardoor het lijden een diepere zin en betekenis krijgt.
Kent u een ernstig zieke of een stervende die graag dit sacrament zou willen ontvangen, of wilt u
het zelf graag ontvangen, neem met een gerust hart contact met mij op.
Kapelaan Bart Theunissen, 0625451993

Kerkdiensten
Er is elke zondag een eucharistieviering om 9.30 uur.
Misintenties - Bijzonderheden
Zondag 19 juni 09.30u:
Toon van den Bosch
Zondag 26 juni 09.30u:
Idie van den Bosch - van de Laar namens de Buurt
			
Overl. ouders van den Bosch –Bertens en zoon Toon

Dès m’ok wè…

Twee keer 75 is 150!
Je zou het niet zeggen: het echtpaar hiernaast telt
samen 150 levensjaren.
Helemaal bijzonder is dat zowel Riek en Ad Pijnenburg
(voorheen Mitra) beiden geboren zijn op 2 juni 1947. Deze
maand precies 75 jaar geleden.
Van harte gefeliciteerd met deze speciale verjaardag!
We zijn er zeker van dat er een mooi feestje aan vast zat...
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P ijnenburg
DRANKENSPECIAALZAAK

Kerkstraat 30, 5268 AG, Helvoirt, 0411-645071, www.drankenhelvoirt.nl
Mitra.inddPomphuiske
1
32492-MIT-Adv
FC.indd 1

Halve pagina.indd 1

66

19-01-22
12:17
25-01-21
10:57

18-01-22 10:57
‘t Pomphuiske

Protestantse Gemeente
KijkOp: Retraite in vakantietijd
De letterlijke betekenis van retraite is ‘jezelf terugtrekken’. Onszelf terugtrekken uit het dagelijks
leven doen we niet zomaar. Daar zit een diepe motivatie achter die aandacht verdient. Daarom is
het belangrijk te ontdekken wat een retraite voor ons doen kan.
En het is niets nieuws. De monniken deden het eeuwen geleden al. Het is ook niet voorbehouden
aan een specifieke religie. Perioden van stilte en afzondering gebruiken om de geest te ontrafelen
en te ontdekken hoe we onze spirituele kracht optimaal kunnen gebruiken. Boeddha bracht 2500
jaar geleden dagenlang in afzondering door, terwijl wij tegenwoordig een weekend, enkele dagen
in een klooster of op een rustige plek verblijven.
We lopen namelijk nogal eens ‘vast’. Stress, burn-out en compleet overprikkeld. We zijn tijden
achtereen aan het presteren op ons werk en thuis. En we proberen tegemoet te komen aan alles
wat vrienden en familie van ons verwachten. Op de automatische piloot. Dan is het tijd om opnieuw te voelen wie we zijn.
Probeer altijd iets te vinden wat je persoonlijk helpt. Om je mentale kracht te ontdekken en te doen
waar je gelukkig van wordt. En je hoeft niet altijd ver weg om tot inzicht te komen. Begin klein, ook
als dat betekent dat je thuis op een persoonlijke zoektocht gaat.
Ieder wens ik een zomer in aangename rust. Ds. L. van Wingerden

		
Kerkdiensten in de Oude Sint Nikolaaskerk en daags na de zondag te volgen via site www.
pkn-helvoirt-haaren.nl onder de knop ‘opname kerkdiensten’. Aanvang 10.30 uur, tenzij anders
aangegeven.
- 19 juni
ds. S. Jumelt
- 26 juni	ds. L. van Wingerden (Morningsong m.m.v. Annemieke Ruijg, dwarsfluit;
na de kerkdienst koffiedrinken)
- 03 juli
ds. W.J. de Koeijer
- 10 juli
ds. L. van Wingerden (Morningsong m.m.v. Nico Olie, orgel)
- 17 juli
ds. L. van Wingerden (viering H. Avondmaal)
- 24 juli
ds. Mevr. R. Baars (na de kerkdienst koffiedrinken)
- 31 juli
ds. L. van Wingerden (Morningsong m.m.v. Annemieke Ruijg, dwarsfluit)
‘t Pomphuiske
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www.jackschilderwerken.nl
06-12999296

Jack Schilderwerken.indd 1

19-01-22 11:11

Helvoirts aike.indd 1

27-01-22 14:20

SNEL, PROFESSIONEEL
EN DOELGER ICHT!
Wij weren en bestri jden:
- vliegen
- papier visjes
- zilvervisje s
- knaagdieren
- wespen
- hout aantasters
- mieren
- muggen
- en alle overige plaagdieren
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Adrie Pijn enborg
Best rijdings technicus
Holleneind 12, 5076 NH Haar en
T: 0411-211196, M: 06-22449735
www.a3p-plaagdie rbes trijding.nl
info@a3p-plaagdi erbestri jding.nl
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Open Kerk Helvoirt
Oude Nicolaaskerk, Van Grevenbroeckstraat, Helvoirt
Een kerk waar mensen mensen zijn
Een kerk van mensen bedacht op God en Goed
waar elke morgen als wonder wordt begroet –
ritme van leven: een lied gegeven.
Daarnaar reiken wij.
Een kerk van mensen die in de wereld staan,
die vol vertrouwen de toekomst binnengaan –
eerbied voor ’t oude, benieuwd naar ’t nieuwe.
Daaraan bouwen wij.
Een kerk van mensen die dient en kleinen eert,
een kerk waar liefde gedeeld wordt en geleerd
rond brood en beker – sprekende tekens.
Daarop hopen wij.
Een kerk meerstemmig voor zoekers op de tast,
een kerk veelkleurig – wie is hier niet te gast?
Geen rangen, standen, wel open handen.
Daarvoor bidden wij.
Een kerk waar mensen mensen zijn.
(melodie: We zullen doorgaan van Ramses Shaffy)
Vieringen Open Kerk Helvoirt – aanvang 19.00u
Zaterdag 18 juni, zaterdag 2 juli, zaterdag 16 juli en zaterdag 30 juli
Zomervakantie - zaterdag 11 september
Repetities Koor:
Elke maandagavond, aanvang 20.00 uur.
Belangstellenden zijn welkom om te luisteren of op proef een keer mee te zingen.

Dès m’ok wè…

De vakantie komt snel dichterbij! Voor de redactie van ’t Pomphuiske is het
nú al zover, want in de maand juli verschijnt geen Pomphuiske. Nog nooit
eerder gebeurd, dus dat is even wennen voor lezers, bezorgers, kopijverzorgers én de redactie.
’t Volgende Pomphuiske verschijnt dus woensdag 17 augustus.
Niet vergeten: kopij inleveren op 7 augustus!!!
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Wat is er te doen?

Bezinningscentrum Emmaus
Deelnemen aan een van de vieringen of bijeenkomsten?
Graag even bellen.
Eucharistievieringen:
Dagelijks bent u welkom in de grote kapel om 8.00u.
Woensdagavond 19.00u met aansluitend aanbidding tot
20.45u
Maandelijkse aanbidding: Op elke donderdagavond vóór de
eerste vrijdag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur. Hierbij bent u van harte welkom. Binnenkort: 30 juni en 4 augustus 2022.
Bezinning en stilte retraites: op Emmaus bieden wij mogelijkheden voor stille dagen en retraites
individueel in het naast het klooster gelegen ‘Betanië’ en in groepsverband tijdens de Emmausdagen. Data 2022: 30 juni - 3/6 juli |25 - 28 augustus | 10 – 13 nov |14 – 17 nov
Meer informatie vindt u op onze website.
Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt | 0411-643725 |
www.emmausbezinningscentrum.nl | info@emmausbezinningscentrum.nl |
https://www.facebook.com/emmausbezinningscentrum
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Servicepagina
ALGEMEEN
ALARMNUMMER:

112

HUISARTSEN
C. Vaes, G. Lemmens.
5268 DK Valkenierstraat 8c, &641307
Voor afspraken kunt u bellen van 08.00-12.30u.
Voor uitslagen tussen 14.00-15.00u.
Huisbezoeken aanvragen vóór 10.30u.
Avond-, nacht- en weekenddiensten:
Huisartsenpost, & 088 - 8765050
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1, ’s-Hertogenbosch,
(ingang spoedeisende hulp)
www.huisartsenhelvoirt.praktijkinfo.nl
APOTHEEK
Hoofdvestiging Haaren: tel & 0411 625447
Afhaal-/servicepunt Helvoirt, Torenstraat 29b
Ma tm vr van 13.00-18.00u; tel. & 0411 643566
BLOEDAFNAME
- JBZ-prikpost en trombosedienst,
Wijkgebouw Catharinastraat 1,
Ma, wo en vr van 08.00 – 10.00u,
na afspraak via & 073-5533699 of
www.jbz.nl/prikafspraak ovv Helvoirt
DIËTIST
- Ellen van de Ven & Juul Wolfs, Diëtistenpraktijk Vitel
Valkenierstraat 8a, www.dietistvitel.nl, & 085-7603959
FYSIOTHERAPIE
- Fysiotherapie Helvoirt, Valkenierstraat 8b,
& 642014, www.fysiotherapiehelvoirt.nl
- J. v. Schijndel, Catharinastraat 1, & 643157
- Gezondheidscentrum Helvoirt, Broekwal 64,
& 650080, www.gchelvoirt.nl
- OrthoFysio Brabant, Sint Jorisstraat 46,
& 06-12695193, www.orthofysio.nl
LOGOPEDIE
Edith Hofsteede-Botden, Broekwal 8, & 0411 641642
MONDHYGIËNE
Monique van Poppel, Broekwal 22, & 641535
‘t Pomphuiske

PODOTHERAPIE
Podotherapie van Leeuwen, Valkenierstraat 8a,
do aanwezig. & 820204,
www.podotherapievanleeuwen.nl
TANDARTSEN
- Tandartspraktijk Helvoirt, Catharinastraat 1,
& 642510
- Tandartspraktijk Sanders, Lindelaan 30C,
& 622195
VERLOSKUNDIGEN
Bron Verloskunde, www.bronverloskunde.nl
spreekuur Valkenierstraat 8C, wo 09.00 - 12.00u
& 06-19854003
POLITIE
Niet spoedeisende zaken & 0900-8844
BRANDWEER
Niet spoedeisende zaken & 0900-0904
STORINGEN
Elektriciteit en Gas: & 0800-9009,
Water: & 073-6838000,
WEGWIJS+ VOOR ZORG EN ONDERSTEUNING
Telefonisch bereikbaar ma t/m do van 9.00 – 17.00 u,
vrij van 9.00 – 12.30 u. & 073-6580750
WELZIJN VUGHT
Heuvel 2, 5261 EE Vught
& 073 6565350; www.welzijnvught.nl
STICHTING OUDEREN SAMEN
voor o.a. ouderenadvies/clientondersteuning/
woonadvies. Website: www.ouderensamen.nl
VUGHTVOORELKAAR
Digitaal platform voor vraag en aanbod voor (buren)
hulp. www.vughtvoorelkaar.nl
ANWB AUTOMAATJE
Vervoerservice voor inwoners met
een verminderde mobiliteit.
& 073 - 206 8140 (ma. t/m do. van 9.00 - 12.30 uur)
W: www.welzijnvught.nl.
CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Wijkgebouw Catharinastraat 1,
Inloopspreekuur woensdag van 12.30 tot 13.00u
& 0800-6441414; www.cjgdemeierij.nl
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Ritzscreens®

Lamellendaken

Rolluiken

Raamdecoratie

Lamellen

Stalen binnendeuren

Schuifframes

Horren

0411 643 169

www.petruzonwering.nl

Broekwal 66, Helvoirt
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HERSTELVOIRT
Voor mensen die te maken hebben met verslaving.
Vragen? Erover praten?
Maria Simons, tel. & 06 30569216
E: herstelvoirt@gmail.com
MAATSCHAPPELIJK WERK
Via Wegwijs+
Crisissituaties buiten kantooruren: & 088-0237500
TERMINALE ZORG
St. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg,
& 085-0025310, www.vptzregiodenbosch.nl
VOEDSELBANK
Vincentius vereniging Vught, & 073-6580750,
www.vincentiusvught.nl
ZORGCENTRUM LEYENHOF
Martinipad 3, 5268 AZ, Helvoirt
rechtstreeks na 11.00u & 0411-76 36 20.
Zorgadviseurs: & 06-5129 6320 of 06-2051 1209
ZORGVERLENERS
- ’t Heem wijkverpleging, & 06-27003387,
www.t-heem.nl
- Vivent, & 088-1637000, www.vivent.nl
- Zorgwinkel Medicura & 088-007 11 00
Henri Dunantstraat 1 ‘s-Hertogenbosch
(bij JB Ziekenhuis)
DIERENARTSEN
- Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk
Molenbaan 7a, Oisterwijk, & 013-5283535
- Dierenartsen Vughtse Poort,
Helvoirtseweg 181a, & 073-7370297
- Dier Medicentrum Haaren,
Kerkstraat 71, Haaren, & 608219
HELVOIRTHUIS
Kloosterstraat 30, & 202010, www.helvoirthuis.nl
Zakelijk leider: Jan van den Boer & 06-25130422
ZONNEBLOEM AFD. HELVOIRT
Contact: Jacques Remmen & 06-53472585

GEMEENTE VUGHT
Naar het gemeentekantoor? Maak altijd een
afspraak, via www.vught.nl of via & 073 65 80 680.
Secr. Van Rooijstraat 1, Vught;
Geopend ma: 09.00-19.30u;
di t/m do: 09.00-17.00u; vr: 09.00-12.30u
KERKGEMEENSCHAP H. NICOLAAS
van Parochie H. Edith Stein Vught, www.hnicolaas.nl
Kapelaan Bart Teunissen, Emmaus,
Udenhoutseweg 15, & 06 25451993
E-mail: totustuus01@hotmail.com
Parochiecentrum en corr.adres: Kastanjelaan 14a,
5268 CA & 0411 645384;
E-mail; parochiecentrumhnicolaas@gmail.com
In coronatijd alleen open vr van 09.00 - 12.00u
PROTESTANTSE GEMEENSCHAP
Contactpers.: M.J. Koelewijn-Zeelenberg, & 645406
Kerkvoogdij, kerkgebouw en begraafplaats:
R.J. Haring, & 06-51157686
OPEN KERK
Secr. Jet van Iersel, Tilburgstraat 4 & 641529
www.openkerkhelvoirt.nl
TOERISTISCH INFORMATIEPUNT HELVOIRTHUIS
HelvoirtThuis, Kloosterstraat 30, & 202010
Openingstijden: ma t/m vr (muv feestdagen)
van 10:00-13:00 uur, www.bezoekvught.nl/helvoirt
KLEDING-, BOEKEN- EN PLATENMARKT
Spullen inleveren za 10.00-1200u
bij de Notenkraker, Kastanjelaan 12
OUD IJZER OPHALEN HARMONIE KUNST ADELT
Maak afspraak via: oudijzer@harmoniekunstadelt.nl
of Bart Meesters: & 06-55513017
Ad Verboven: & 06-51063508
INLOOPSPREEKUUR VINCENTIUS
Voor hulp bij uw administratie en/
of financiële regelingen.
Iedere maandag van 14.00 tot 15.00 uur
in HelvoirThuis.

Dès m’ok wè…
’t Volgende Pomphuiske verschijnt
woensdag 17 augustus.
Niet vergeten: kopij inleveren op 7 augustus!!!
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Pompspetter
PASFOTO’S voor officiële documenten
kunt u zonder afspraak laten maken
bij uw vakfotograaf.
FOTOGALERIE ANGELIQUE,
Kreitenmolenstraat 34 in Udenhout,
ingang achterom. 013-5111324.
www.fotogalerie-angelique.nl
GEZOCHT: INTERIEURVERZORGSTER
voor object in Vught, Helvoirt en Udenhout.
Uren/dagen in overleg, minimaal 10,
maximaal 40 uur.
Ook mogelijkheden tijdens schooltijden
met schoolvakanties vrij!
Geïnteresseerd? Bel 013-5110454
of mail info@acleaning.nl

juni 2022

Lieve en ervaren ‘zo-nu-en-dan’
OPPAS GEZOCHT VOOR ONS
KOOIKERHONDJE van 6 maanden.
Tijden uiteraard altijd in overleg. Anke
Buisman-Brouwer M: 06 5143 6289
WORKSHOP ARTFUL HEALING. Handen
die masseren, handen die schilderen. Laat
je inspireren om volledig te ontspannen.
Uit je hoofd naar je hart. Info: Facebook
Ver(f)beelden, www.bigwell.nl, Karin 0651841820 Annemieke 06-13537802
Voor al uw STUCWERK,
bel Rien van den Bogaard:
06-20962113

Infoavond ‘LIKE ME’

is de naam van een groep betrokken Helvoirtenaren, die meer openheid willen creëren rondom middelen gebruik en het taboe willen doorbreken. We creëren een
’podium’ voor het delen van kennis en leren van elkaars ervaringen. Daarom organiseren we informatieve avonden.
Infoavond ‘LIKE ME’
op woensdag 22 juni

Deze avond wordt geleid door Jacqueline
Kleijer van Bureau Jeugd & Media. Je wordt
bijgepraat over de laatste online-ontwikkelingen op het gebied van social media met praktische tips die direct zijn in te zetten. Hoe werken groepsprocessen en de hormonale invloed waar pubers tijdens de (online) identiteitsvorming mee te maken hebben. Balans in
gamen, online-offline-tijd, zorgen over welzijn
in de na-coronatijd, cyberpesten, …het komt
allemaal voorbij.
Deze informatieavond is voor (groot) ouders,
verzorgers, jongeren > 12 jr in vervolg onderwijs. Locatie: HelvoirThuis, Kloosterstraat 30,
5268 AC Helvoirt. Tijd: inloop vanaf 19.00 uur.
Start om 19.30 uur
Info en aanmelden
Aanmelden is gewenst via E: Herstelvoirt@
gmail.com
Wij zijn bereikbaar voor vragen of als je behoefte hebt om te praten over verslaving.
Bel naar: 06 30569216 of mailen naar Herstel
voirt@gmail.com . Weet dat alles wat je mailt
vertrouwelijk behandeld wordt.
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