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‘Voor niets gaat de zon op!’
En daar hebben we de afgelopen weken volop
van kunnen profiteren. Onze zonnepaneeltjes
draaiden als een tierelier en er viel geen enkele
vakantie in het water. Beter kun je het niet hebben, zou je denken.
Helaas... de juiste betekenis van de uitdrukking
legt een storende schaduw over ons zomerplezier. ‘Voor niets gaat de zon op’: alles kost
moeite en/of geld. Nét nu we ons verheugden
op al die leuke activiteiten van ná de vakantie,
worden we met de neus op de feiten gedrukt.
Iedere maand lezen we in ’t Pomphuiske over
verenigingsbesturen, die dringend op zoek zijn
naar nieuw, jeugdig enthousiasme. Ook de redactie van ’t Pomphuiske houdt de ogen daarvoor open! Wees niet bang om bij je favoriete
club toe te happen, zeggen wij. Al is het alleen
maar voor het plezier dat je ervoor terugkrijgt!
En dan de financiën. Iedere club moet zichzelf
zien te bedruipen. Zo ook ’t Pomphuiske. De
meeste lezers hebben hun jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor ons Helvoirts maandblad vast
al ingeleverd of overgemaakt. Zo houden we
’t Pomphuiske op de been. Hartelijk dank daarvoor!!!
Is het er nog niet van gekomen? Naast deze column staat het Bankrekeningnummer waarop
wij uw bijdrage graag ontvangen.
Veel leesplezier,
De redactie.

BEZORGING: Rien van Echteld, 06-11778183
E-mail: bezorging@pomphuiske.nl
DRUKWERK: Drukkerij Elka Sikkers, Tilburg
Watermanstraat 37, 5015 TG Tilburg
(013) 456 19 41

%

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of te weigeren.
Opname van stukken betekent niet dat de
redactie het met de inhoud of de strekking
van de stukken eens is.
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Wat gebeurt er...
wo 14-09
’t Pomphuiske van september verschijnt:
		
Start jaarlijkse Financiële Actie			
za 17-09
Kleding- boeken- en platenmarkt – pinnen niet mogelijk
		
Oude Dr Landmanschool, 10.00 – 15.00u; toegang gratis
zo 18-09
Noten op de Noen: Inge Louisa op harp
		
Oude Kerk, 12.15u, de toegang is gratis, maar
		
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
ma 19-09
Inspiratie-avond gemeente Vught over Helvoirt
		
HelvoirThuis, 19.30u – 21.30u (inloop 19.15u)
di 20-09
Klassiek met Kees, HelvoirThuis, 14.00u, toegang gratis.
do 22-09
Lezing Theo Schouw over Jacques Schreurs
		
HelvoirThuis, 19.30 – 21.00u (inloop vanaf 19.00u)
		
Entree leden 55+ €4,00; voor niet-leden € 6,00 incl koffie; svp contant
di 27-09
Inspiratie-avond gemeente Vught over Buitengebied
		
Guldenberg, 19.30u – 21.30u (inloop 19.15u)
za 01-10
Taïzéviering. H. Nicolaaskerk, welkom 18.30u; vrijwillige bijdrage
zo 09-10
Proeverij Beetje Proeven enzo. HelvoirThuis, 14.00 – 19.00u; kaarten
		
€ 15,00 verkrijgbaar bij Mitra
zo 16-10	Noten op de Noen: Merel Vercammen en Dina Ivanova,
viool en piano; Oude Kerk, 12.15u, de toegang is gratis,
maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
zo 16-10
3- Dorpenconcert: harmonieën en fanfare Helvoirt, Vught, Cromvoirt
		
HelvoirThuis, 14.00u
di 18-10
Klassiek met Kees, HelvoirThuis, 14.00u, toegang gratis.
wo 26-10
Open Middag Bezinningscentrum Emaus,
		
Inloop van 14.00 – 18.00u; koffie thee, limonade, Oekraïense hapjes;
		
Rondleidingen 14.30u – 15.30u – 16.30u; speurtocht
wo 02-11
Allerzielenviering, H. Nicolaaskerk

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

Dès m’ok wè…

Een spannende maand altijd, september. Vooral voor de redactie van
’t Pomphuiske, vanwege de financiële actie die een test is voor ons werk.
Gelukkig hebben we de bezorgers die er met de zakjesactie in september
extra tegenaan gaan voor ons Helvoirtse maandblad. Hartelijk dank
allemaal.

‘t Pomphuiske
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Harpklanken tijdens Noten op de Noen

Door: Els Knoope

Het nieuwe seizoen van Noten op de Noen gaat beginnen en u weet: een goed begin is het halve
werk. Het eerste concert van seizoen 2022/2023 is meteen bijzonder met een speciaal instrument.
Voor u treedt op Inge Louisa (21) met haar betoverende harpmuziek.
Een gesprek met een enthousiaste
en bevlogen harpspeelster.
“Ik was negen jaar en liep het klaslokaal
van de basisschool binnen. Daar stond
een harp in het midden. Mijn klasgenoten en ik gingen rond de harp zitten en
één voor één mochten we hierop spelen.
Toen ik aan de beurt was, gebeurde er
iets magisch. Het klopte gewoon, dit was
míjn instrument. Kort daarna heb ik een
harp gekregen en ben ik op les gegaan.
Momenteel studeer ik aan het conservatorium van Amsterdam. De opleiding
die ik volg is voornamelijk klassiek gericht, maar daarnaast maak ik graag arrangementen van film- en popmuziek en
componeer ik muziek voor de harp. Omdat ook tekenen en schilderen een passie van mij zijn combineer ik deze beelden met mijn muziek.
Tijdens een concert wil ik graag de mogelijkheden van een harp als solo-instrument laten horen. Veel mensen kennen
de harp als een engelachtig instrument,
maar zij heeft veel meer klankkleuren te
bieden.
Ik heb al op een heel aantal mooie plekken mogen optreden zoals in het Concertgebouw in Amsterdam, de Doelen in Rotterdam, Muziekgebouw Eindhoven en op het Grachtenfestival in Amsterdam. Ik heb ook een heel mooie herinnering aan mijn optreden bij Podium
Witteman waar ik in januari 2021 te gast was.”
Inge Louisa is geboren en getogen in het dorpje Nuenen. Daar waar Vincent van Gogh een aantal jaar gewoond heeft en een paar meesterwerken
heeft geschilderd. Voordat de vader van Vincent predikant werd in het kerkje in Nuenen, was hij dominee in het kerkje van Helvoirt. Daarom neemt Inge speciaal voor dit concert een eigen compositie mee genaamd Van Gogh.
Tijdens het concert laat Inge nog een aantal andere eigen werken horen, eigen arrangementen en bekend- en onbekend (harp)repertoire.
Het Noten op de Noenconcert vindt plaats op zondag 18 september om 12.15
uur in de Oude Kerk van Helvoirt. Toegang is gratis.
‘t Pomphuiske
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Kees Witlox
Kees• Witlox
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HelvoirThuis
Corona heeft er ook bij het HelvoirThuis stevig ingehakt. Dat de tent lange tijd dicht was
en er twee jaar heel weinig georganiseerd
kon worden had flinke financiële gevolgen.
Toch zijn geldzorgen er altijd geweest bij het
HelvoirThuis. Al ver vóór de opening in november 2015 moest er naar geld gezocht worden. De gemeente Haaren leverde het gebouw kaal op, alleen de stenen dus. “Jullie
regelen de rest”, sprak wethouder Eric van
den Dungen veelbetekenend. Voor de hele inventaris moest geld worden gevonden. Zelfs
de drankleverancier die kort voor de officiële opening voor de deur stond werd teruggestuurd met de mededeling: er is geen geld!
Met name Edward de Vries heeft als lid van
de Denktank veel geld binnen geharkt door
allerlei fondsen te benaderen.
De bar is nog altijd de belangrijkste inkomstenbron van Het HelvoirThuis, de huuropbrengsten zijn beperkt. De voorgeschiedenis daarvan
is bekend. Het gebouw D’n Hof, destijds in eigen beheer door de ouderenvereniging (OVH),
nu de Vereniging 55+, gebouwd moest plaatsmaken voor het HelvoirThuis. B&W van Haaren
voelde er niets voor om OVH de waarde van dit
gebouw te vergoeden. Een aanbod van 300.000
euro werd afgeslagen. Uiteindelijk vonden ouderen en gemeente elkaar in 30 jaar gratis gebruik van het merendeel van de ruimten in het
nieuwe gebouw. Voor circa 300 van de 500 beschikbare vierkante meters betaalt de Vereniging 55+ alleen servicekosten, geen huur. “Een
onmogelijke situatie’” vond toen de stichting
Drieklank die aanvankelijk beheer en exploitatie van het HelvoirThuis op zich zou nemen. Volgens Drieklank werd zo 300.000 tot 500.000 euro aan huur weggegeven.
Onmogelijk of niet, ook nadat de deuren in
‘t Pomphuiske

column Peter Corvers

november 2015 opengingen moest het HelvoirThuis op de kleintjes letten. Tijdens de
coronatijd, kwamen
rode cijfers in beeld.
Het bestuur van het
HelvoirThuis ging in
gesprek met de gemeente Vught, lichtte
voorzitter Fred van de Pennen onlangs toe bij
de lokale omroep NOVO3. Resultaat is dat het
HelvoirThuis de komende jaren kan rekenen
op een structurele bijdrage van 25.000 euro
per jaar. Die financiële ondersteuning is hard
nodig al is die een schijntje als je dat vergelijkt met wat het Vughtse college jeugd- en
jongerencentrum Elzenburg in het vooruitzicht stelt: bijna 475.000 euro voor de komende vier jaar plus een jongerenwerker voor
107.000 euro!

Het HelvoirThuis kan rekenen op
een structurele bijdrage van Vught
Het maakt Fred van de Pennen niet jaloers.
“Wij willen zoveel mogelijk onze eigen broek
ophouden”. Hij weet dat het HelvoirThuis als
niet-commerciële instelling zich in de eerste
plaats richt op het stimuleren van sportieve,
sociaal-culturele en educatieve activiteiten.
En dus kan (en wil) het de concurrentie niet
aangaan met de horeca. En D’n Inbreng is er
voor de jeugd, daar richt het HelvoirThuis zich
dus niet op. Met ‘Het Huis voor Vincent’, de
omvorming van de oude dr. Landmanschool,
zijn afspraken gemaakt. Van de Pennen stelt
‘nieuw elan’ in het vooruitzicht. “Er is een
evenemententeam. Vooral in het weekend
moeten er meer activiteiten komen.”
Reacties: kopij@pomphuiske.nl
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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
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Bezinningscentrum Emmaus wagenwijd open
Midden in de herfstvakantie op woensdag 26
oktober nodigen wij u van harte uit om het
voormalige klooster aan de Udenhoutseweg
15 te komen bezoeken. Achter de grote groene deuren wacht u een bijzondere belevenis!
Waarschijnlijk bent u al vaker langs het huis
gereden met de gedachte ‘wat doen ze daar
toch?’…. maar er nooit binnen geweest. Dit is
dan een uitgelezen kans om een kijkje te komen nemen achter die deuren, het huis te leren kennen en al uw vragen te stellen.
U wordt meegenomen door de geschiedenis
van het pand door medewerkers en vrijwilligers. Er staat een video, een korte presentatie
en een rondleiding op het programma, maar
allereerst wordt u welkom geheten met een
heerlijk kopje koffie, thee of limonade met iets
lekkers erbij. Onze gasten uit de Oekraïne, die
momenteel gehuisvest zijn in Emmaus, zorgen
voor iets lekkers bij de koffie.
Voor de kinderen zal er een speurtocht zijn
langs de verborgen plekjes in en om het huis.
Praktisch:
• Open middag op woensdag 26 oktober, voor
jong en oud
• Udenhoutseweg 15, Helvoirt
• inloop van 14.00 tot 18.00 uur
• rondleidingen om 14.30, 15.30 en 16.30 uur
• speurtocht voor de kinderen

• voor meer info kunt u mailen naar:
info@emmausbezinningscentrum.nl
Van harte welkom om ons mooie huis te
komen bezichtigen!
Komt u ook binnenlopen?
Team Bezinningscentrum Emmaus

Agenda V55+
Donderdag 15 september: Gezamenlijke lunch in ‘de Oude Herberg’
aanvang 12.00u.
Dinsdag 20 september:
Klassiek met Kees om 14.00u.
Woensdag 21 september: 	* Inloop computeren (de beste tijdloze tips
voor Windows) van 09.30u.- 11.30u.
* Kienen om 14.00u.
Donderdag 22 september: * 4-kernen wandelen om 10.00u.
* lezing van Helvoirtenaar Theo Schouw
over Jacques Schreurs, om 19.30u.
Woensdag 28 september: Fietsen vanaf Kerkplein om 13.00u.
Woensdag 05 oktober:
Kienen om 14.00u.
Donderdag 06 oktober:
Bezoek kamp Vught om 14.00u.
‘t Pomphuiske
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Helvoirt 0411 64 12 92
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Namen noemen van de overledenen

Allerzielen 2022
Tijd verzacht geen pijn
Tijd heelt geen verdriet
Tijd vergeet geen leed
‘t Heelt je wonden niet

Zou je mij zien staan
als ik je zie in de hemel?
Ik hou je vast
en draag de last,
want ik weet,
ik hoor nog niet in de hemel

Songwriters: Eric Clapton / Remco Veldhuis

Bovenstaande tekst komt uit een lied dat Trijntje Oosterhuis tijdens ‘The Passion’, een tvevenement in de goede week, zong. Het lied
geeft het verdriet weer van een moeder die
treurt om haar overleden kind maar ook haar
verlangen om elkaar vast te houden en niet te
vergeten, ondanks de dood.
Met Allerzielen, op 2 november, herdenken wij
in de Nicolaaskerk de mensen die dit jaar zijn
gestorven en alle andere overledenen. Dierbare mensen die wij willen vasthouden en niet
willen vergeten.
Tijdens de viering worden de namen genoemd
van hen die het afgelopen jaar zijn gestorven
en er wordt een lichtje voor hen aangestoken.
U kunt het lichtje plaatsen op de begraafplaats.

Dit geeft troost en brengt de overledene weer
dichtbij.
Wilt u ook graag dat de naam van uw vader,
moeder, kind of een andere nabije dierbare,
die dit jaar is gestorven, genoemd wordt? Mail
dan naar agnesvanbalkom@gmail.com. Geef
aan ‘Herdenken 2 november 2022’ en dan vervolgens voornaam en achternaam, geboortedatum en sterfdatum van uw dierbare overledene. In het volgende Pomphuiske kunt u meer
lezen over de manier waarop we dit jaar onze
overledenen willen herdenken.
Werkgroep Allerzielen
Agnes van Balkom, Marjo van Gils,
Jan Verstijnen

vv-Helvoirt zoekt talentvolle bestuurders
Besturen is leuker dan je
denkt. Wil je weten hoe het
werkt achter de schermen van
een vereniging, werken aan
je netwerk en sociale contacten en je leidinggevende kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen? Dan ontvangen wij je met open armen!
V.V. Helvoirt is een voetbalvereniging waarbij
ongeveer 550 leden (m/v) uit Helvoirt en Cromvoirt in de leeftijdscategorie 5 tot >90 jaar veel
plezier beleven aan (de beoefening van) de
voetbalsport. Ter versterking van het huidige
bestuur (momenteel bestaande uit 6 personen,
waarvan één vrouw) zijn wij op zoek naar:
‘t Pomphuiske

2 nieuwe bestuursleden (m/v)
Ervaring met het besturen van een sportvereniging is geen vereiste. Ondersteuning door
zowel de overige bestuursleden, commissieleden en andere vrijwilligers is ruimschoots
aanwezig. Lijkt het je leuk om onderdeel uit te
maken van een sportieve, gezellige en maatschappelijk actieve vereniging en bij te dragen aan de sportbeoefening en ontspanning
van onze leden, dan komen we graag vrijblijvend met je in contact om in een oriënterend
gesprek wederzijds kennis te maken. Meer info via onze secretaris Joseph Pennings: info@
vvhelvoirt.nl, of 0653760133.
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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
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Cute & Kootje opent de deuren
nauwgezet uit. “Mensen die iets willen verkopen van hun gedragen, maar goede kleding,
melden zich bij mij,” legt Judith uit, “Ik beoordeel of het kledingstuk een goede verkoopkans heeft in mijn winkel. Het ingeleverde kledingstuk moet natuurlijk schoon en onbeschadigd zijn. Wordt het artikel verkocht, dan is 40%
van de verkoopprijs voor de inbrenger en 60%
voor Cute & Kootje (dat de btw afdraagt).” Bij
de opening zijn zowel de rekken voor volwassenen als voor kinderen al goed gevuld. Een
assortiment dat voortdurend zal wisselen, verwacht Judith.

Het ronde bord aan de gevel van Achterstraat 4 draait vrolijk om zijn as alsof
het bezoekers naar binnen wil lokken. De
woorden Cute & Kootje trekken extra de
aandacht. Nieuwsgierig geworden? Stap
naar binnen en Judith Linthorst-van Luijtelaar ontvangt je op een hartelijke en spontane manier in haar nieuwe winkeltje vol
van kleur.
Een bijzondere formule
Na een leven met standplaatsen over de hele
wereld vestigen Judith, haar man en vier kinderen (4, 9, 10 en 12 jaar) zich in 2021 in Helvoirt. Die talrijke reizen stemmen Judith tot nadenken. Begrippen als duurzaamheid en eerlijke arbeid spreken haar meer en meer aan.
In haar toenmalige woonplaats in Zwitserland
begon Judith een winkeltje met gebruikte kleding. “Er is enorm veel kleding op de markt,
maar ik richtte me op kleding van goede kwaliteit, die lang mee gaat,” vertelt ze, “en dat liep
daar heel goed!”.
Dat idee werkte ze voor haar winkel in Helvoirt
‘t Pomphuiske

Eigen label
Haar reizen brengen Judith veel inspiratie. Zowel voor het selecteren van mooie stoffen als
voor het ontwerpen van kleding. In haar winkeltje vind je dan ook een speciale afdeling met
(nieuwe!) kleding van haar eigen label: Cute &
Kootje. Op dit moment een rek vol met zomerse zijden kimono’s en kleurrijke korte jasjes.
Zowel chique als casual. Elk van deze kledingstukken is een uniek exemplaar en heel betaalbaar. Dat ook dit assortiment voortdurend wisselt, spreekt voor zich.
Wie denkt dat de ambities van Judith daar
eindigen, heeft het mis! Het zal niet lang duren voor je bij Cute & Kootje terecht kunt voor
leuke sieraden, geurkaarsen, roomsprays en
meer. “Een verrijking voor Helvoirt, waar je
nog niet voor leuke cadeauartikelen terecht
kunt,” merkt Judith op.
Cute & Kootje
Die naam? Cute: Helvoirt krijgt er een lief,
schattig winkeltje bij, volledig bedacht en gerund door Judikootje. Dit
koosnaampje kreeg Judith
van haar opa, maar haar ouders zijn haar altijd Kootje
blijven noemen.
Het draaiende uithangbord
sluit perfect aan bij dat van
Puur & Pracht. Het begin van
een heuse winkelstraat?
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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

K E R K T R A AT 2 1 , 5 2 6 8 A E H E LV O I R T
G S M
0 6 - 2 6 5 5 8 6 3 3
TELEFOON (0411) 64 11 11

www.debekkertaxatieservice.nl

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

****************** Waardebon ******************

De Bekker Taxatie Service.indd 1

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

18-01-22 13:31

CHRISTOFFELVLAAI
10 personen

VOOR

€ 13,

95

Maximaal één bon per klant
geldig van 15 september tot 15 oktober
Graag een dag van tevoren bestellen.

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

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

Peter en Monique COPPENS
Lindelaan 44, Helvoirt, Telefoon 641435

VAN DE
DE HELVOIRTSE
HELVOIRTSE LEYER
UW BAKKER VAN
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Taizéviering - 1 oktober 2022 – H. Nicolaas 19.00u
Thema MATIGHEID,
de vierde kardinale
deugd.
Wat verstaan we
onder matigheid?
Het laat de vreugde zien
die je voelt van een gezond en innerlijk evenwicht, goed voor jezelf
zorgt in harmonie met je omgeving.
In je werk zoek je naar een aangenaam werktempo in een vriendelijke, harmonieuze sfeer.
In relaties voor een tevreden, gelukkige harmonie, genegenheid en een liefdevolle omgang met elkaar. Geen opdringerige activiteiten of uiterlijke glans, alleen een innerlijke intimiteit en bescheidenheid die je ervaart.
In eten en drinken: teveel is niet goed, maar te

weinig ook niet. Matigheid met eten bevordert
een gezond lichaam. Matig in alles: niet te veel
en niet te weinig. Binnen de perken blijvend,
niet doordraven noch tot het uiterste gaan.
Uit Joseph Hall: ‘Matigheid is de zijden draad
die door de parelketting van alle deugden loopt.
Matigheid is de zelfdiscipline die een gezond
evenwicht schept tussen werk, rust, beschouwing en spel. Je bent tevreden met genoeg, je
verlangt niet naar meer en beter. Matigheid beschermt tegen de aantrekkingskracht van verslavende verlangens. In de muziek kennen we
het woord ‘moderato’, hetgeen een matig tempo betekent, dus niet te vlug en niet te langzaam. Bij de oecumenische Taizé liederen is
daar ook rekening mee gehouden.
Taizéviering door Stichting Taizé Helvoirt,
i.s.m. Taizékoor ‘Lumen Cordium’ en instrumentalisten.
18.45 uur: Inzingen
19.00 uur: Taizéviering
Plaats: H. Nicolaaskerk - Kastanjelaan 16 te Helvoirt.
Entree is gratis. Na de viering is achter in de
kerk een mandje voor uw vrijwillige gift.
Na afloop samenzijn onder het genot van een
kopje koffie/thee (limonade voor de kinderen).
Meer informatie: www.taizehelvoirt.nl
Frans van de Sande, lid Taizékoor ‘Lumen Cordium’
Bronvermelding:
Chrispijn de Passe (1) Matigheid

Sfeer – Proeven – Beleven – Inspiratie
Op zondag 9 oktober
gaan we voor de vijfde keer een ‘Beetje
proeven enzo’ in het
HelvoirThuis. Op deze
proeverij XXXL vind
je tal van bijzondere
‘t Pomphuiske

producten, hapjes en gerechtjes op het gebied
van drinks & food. In een sfeervolle entourage
genieten, beleven en je smaakpapillen prikkelen door van alles te proeven. De zaal is open
om 14.00 uur en tot 19.00 uur kan je er terecht.
Kaarten zijn te koop bij Mitra Slijterij Pijnenburg aan de Kerkstraat 30. Kosten €15,-
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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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In Helvoirt worden volop baby’s geboren. In welk huis staat
hun wiegje en wie zijn hun ouders? In deze rubriek maak je
kennis met ouders en de kleinsten van Helvoirt.

Sanne van Oirschot en Michiel Pennings
Dochter Lotte geboren op 10 september 2021
Wonend aan de Hazelaar 7

Gewoon doen wat je leuk vindt
Sanne en Michiel komen beiden uit Helvoirtse families. De opa van Sanne, Bart Pijnenburg,
reed als melkboer door het dorp, dus iedereen
kende hem. Sanne ging naar de lagere school
in Helvoirt, daarna naar Maurick in Vught, gevolgd door de opleiding tot medewerker kinderopvang.
Ze ging werken in Oisterwijk. In haar vriendenkring kwam Sanne in contact met een moeder
die doof én blind was. Sanne verdiepte zich in
wat zij kon leren om met deze vrouw te kunnen
communiceren. Een aantal jaren geleden nam zij
het besluit om te gaan werken als begeleider van
doof-blinden bij Kentalis. Zij werkt er nu nog 20
uur per week.
Sanne gaat in haar vrije tijd o.a. graag wandelen
met haar zus in de bossen van Oisterwijk.
Michiel draaide in zijn jonge jaren wat om Helvoirt heen. Hij is geboren in Helvoirt maar rond
zijn 7e jaar verhuisden zijn ouders naar Haaren.
Daar zat Michiel dus op de lagere school, gevolgd door een mbo-opleiding bij Helicon in ’sHertogenbosch en een hoveniersopleiding bij

‘t Pomphuiske

Dochter Lotte geboren
op 10 september 2021
Helicon in Boxtel. Een aantal jaren geleden stapte ook Michiel over op ander werk. Hij probeerde van alles en belandde uiteindelijk bij Gubbels
sloop- en asbestsanering, waar hij met veel plezier werkt.
Al van jongs af aan was hij in zijn vrije tijd maar
al te graag in Helvoirt. Hij zat er o.a. op voetbal.
Daar is hij niet zo lang geleden mee gestopt. Hij
is nu, na 2 jaren opleiding, al 7 jaar lid van de Helvoirtse brandweer. Ook gaat hij graag vissen met
vrienden..
Waar hebben Sanne en Michiel elkaar nu ontmoet? Gewoon bij de (Bolle) Keizer.
Een jaar of 5 geleden sprong de vonk over en gingen zij samenwonen. In 2019 kochten zij het huis
in de Broekwal.
En dan: op 10 september vorig jaar ‘verscheen’
Lotte (altijd al een mooie naam gevonden), het
1e kleinkind van beide families. De grootouders
passen maar al te graag op. Anderhalve dag per
week gaat Lotte naar het kinderdagverblijf in Helvoirt.
Sanne en Michiel hebben nog plannen genoeg.
Er is net een nieuwe keuken gekocht. En Michiel
gaat de verbouwing samen met zijn vader doen.
Lotte kruipt tijdens dit interview vrolijk tussen alles door. Zij ging er meteen met de Pomphuiskespeen vandoor. Sanne en Michiel hopen dat zij in
de rest van haar leven gewoon blijft doen wat ze
leuk vindt! Dat hebben zij zelf tot nu toe immers
ook gedaan.
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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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Hupkens februari .indd 1

07-02-22 11:49

Beekhuizen Makelaardij.indd 1

26-01-22 15:27
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Piraat Blauwbaard gestrand op Kindervakantiewerk
Helvoirt 2022!
Aan de Inbreng hangen 3
vlaggen: de Nederlandse
driekleur, Kindervakantiewerk Helvoirt, en de Oekraïense vlag. Kindervakantiewerk Helvoirt, een
super en zonnig feestje voor 239 jongens en
meisjes van 2,5 tot 13 jaar in Helvoirt en omgeving. 52 jaar geleden opgezet voor kinderen
die het nodig hebben, …en daar is nog niets
aan veranderd! Getuige de deelname van jonge Oekraïense-gasten die mét vertaling heerlijk mee kunnen spelen!

volgende ochtend dan nog zo lang duurt! Het
zegt alles over deze unieke club mensen die
zich met ziel en zaligheid inzetten, na een jaar
van voorbereiding voor deze ene week - voor
alle kinderen in Helvoirt!

Uniek
De stoere -zelfgemaakte piratenboot vormt het
decor van o.a. een water-feest met drie verhaallijnen vertaald in originele spellen in de
grote tent bij D’n Inbreng en andere plekken in
Helvoirt. Leiding en kinderen staan ieder jaar
weer te trappelen om mee te doen. In kleinere groepjes verdeeld, door het enorme aanbod
van 82 vrijwilligers als leiding, naast de werkgroep van 19 kanjers.
De introductieweek voor studenten skippen,
kostbare vakantie uren opnemen, huilende
kindjes willen echt niet naar huis, omdat de

Kindervakantiewerk Helvoirt al 52 jaar voor álle
kinderen uit Helvoirt e.o., én Oekraïne. Omdat
het leuk én nodig is!
‘t Pomphuiske

Opening rond het piratenschip, Blauwbaard
en zijn piraten Tip-Tap-Top zijn gestrand en alle
spullen zijn kwijt, wie helpt hen?
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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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Peuter en fans! Spelen in de natuurspeeltuin.

Schatgraven, waar ligt de kaart?
‘t Pomphuiske

Water- Zon met 30 graden - mooier wordt het
echt niet!
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Sierbestrating Helvoirt.indd 1

26

19-01-22 15:46

‘t Pomphuiske

‘t Pomphuiske

27

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

Aaveste 2022.indd 1

VO L G
ONS:

18-01-22 10:36

PMS 2767

R: 00

G: 36

B: 88

PMS 123

R: 250

G: 187

B: 00

PMS 1795

R: 228

G: 38

B: 24

Burg. Verwielstraat 7, Oisterwijk
T. 013 - 528 2125

AAVESTE

verzekeringen
& uitvaartzorg

Lettertype:
Eurostile Regular

Lingerie
Foundation

VO L G
ONS:

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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Bridgeclub Helvoirt
Bridgeclub Helvoirt is ontstaan in maart 1978. Er werd
gezellig in de huiskamer gebridget. De club groeide en
in oktober van dat jaar werd
het spel wekelijks beoefend
in Gastenbosch. Na een
aantal jaren werd de club
een vereniging en dit werd officieel bij akte van de
notaris bekrachtigd in juli 1987. De bridgeclub heeft
in een groot aantal horecazaken van Helvoirt zijn
wekelijkse speelavond genoten. Sinds 2016 is het
HelvoirThuis de thuisbasis. Het ledental schommelt
momenteel rond de 50 en bestaat voornamelijk uit
‘jonge’ ouderen. Elke maandagavond om 19.30 uur
wordt er in competitieverband gespeeld.
Van september tot mei, elke week de competitie op
de maandagavond. Contactpersoon van Bridgeclub
Helvoirt is Gerard Schellekens, tel: 06 54 12 43 71
of gschellekens@home.nl
Na een moeilijke periode tijdens de coronacrisis
pakt het bestuur haar werkzaamheden weer op.
Naar verwachting worden Francy Pierlo en Alice
Dik bij de komende ledenvergadering gekozen in
het bestuur.
Bennie Vugts (1959)
Voorzitter sinds 2014
“Elke vereniging/club is voor

een groot deel afhankelijk van
zijn vrijwilligers, zo ook de
Bridgeclub Helvoirt. Als voorzitter probeer je daar een verbindende factor in te zijn om zo
gezamenlijk de vereniging gezond te houden en een prettige
sfeer te creëren tijdens de wekelijkse activiteiten.”
‘t Pomphuiske

Door: Jan van Balkom

Gerard Schellekens (1954)
Secretaris sinds 2017
”Sinds een aantal jaren ver
zorg ik alle verslagen, de ledenadministratie e.d. Ook onderhoud ik het contact met de leden door hun op tijd alle info te
verstrekken.”
Francy Pierlo (1944)
Bestuurslid vanaf 2022
“Omdat ik als kascommissie kon tonen dat ik verstand
heb van boekhouden, kwam
de vraag of ik penningmeester
wilde worden. Voor onze autorijschool heb ik 50 jaar volledig
de administratie gedaan, alsook voor andere ZZP’ers. Ik heb
zin om met frisse moed aan deze klus te beginnen.
Alice Dik (1944)
Bestuurslid sinds 2022.
“Als je ergens enthousiast deelneemt, wil je ook wel bijdragen
aan de organisatie. Daarnaast
verzorg ik de website van de
bridgeclub.”
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recreatieoord
recreatieoord

•
•
•
•

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

Distelloo recreatieoord.indd 1

28-01-22 09:17

••
••
••
••

verbouwingen
verbouwingen
aanbouwen
aanbouwen
dakkapellen
dakkapellen
vervangen
vervangen
van kozijnen
kozijnen
van
ramen, deuren
deuren
T I M M E R
&
B O U W B E D R I J F
ramen,
en
trappen
K E R K T R A AT 2 1 , 5 2 6 8 Aen
E trappen
H E LV O I R T
G S M
0 6 - 2 6 5 5 8 6 3 3
Capucijnenstraat 1b
PE Biezenmortel
Biezenmortel
telO 013-5773660
Capucijnenstraat
1b 5074 PE
T E L E F Otel
N ( 0 4 1 1 ) 606-53457979
4 11 11

L

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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19-01-22 11:21

C'est Sas en Van Empel.indd 1

18-01-22 11:56

Kapsalon
Ronald de Kok
Ronald de Kok.indd 1
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Uitsluitend op afspraak!

Loodgietersbedrijf Schellekens.indd 1

20-01-22 10:06
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Rubriek voor ouders en kinderen

Opgroeien en Opvoeden in Helvoirt (7)
Help het schooljaar begint weer!

Het is september en de schoolvakanties zijn
voorbij. Ook ouders gaan weer aan het werk.
Het vrije leven van deze zonnige zomer
waarin de gebruikelijke structuur losgelaten kon worden is voorbij en de regels
moeten weer aangetrokken worden. Business as usual!
En niet alleen voor de kinderen want als ouder
wordt u er ook weer toe aangezet om het goede voorbeeld te geven. Tenminste…het helpt
als je zelf de draad weer oppakt.
Het kan best spannend zijn voor
je kind zo’n nieuw begin.
• Je kind moet weer wennen aan de nieuwe juf
of meester.
• Zo’n nieuwe klas kan een nieuwe groep zijn
waarin er nieuwe groepjes gevormd zullen
gaan worden.

•
Nieuwe klas met
nieuwe regels en
nieuwe tafelgroepjes.
Soms helpt het om:
• nieuwe klasgenootjes/vriendjes
of
vriendinnetjes een keer mee te laten eten;
• te praten met je kind over het voordeel van
school en wat het graag zou willen bereiken;
• maak een kalender met de schoolweken en
de vakantieweken. Maar ook met de planning
van sport, muziek of clubjes;
• te bespreken wie nu het brood smeert of de
kleren klaar legt;
• plan niet teveel en geef iedereen tijd om te
wennen, ook jezelf;
• zet de klok ‘s morgens 5 minuten vroeger. Dat
geeft iedereen minder stress.

Maak van naar het nieuwe
schooljaar iets leuks
en goeds
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

Dès m’ok wè…

Het voorwoordje van dit Pomphuiske merkt op dat overal vrijwilligers
gevraagd worden. We hopen dat er mensen zijn die zich hierdoor
aangesproken voelen en zich ergens aanmelden. De enige club die
steeds goed alle vrijwilligers bij elkaar weet te sprokkelen is het
KinderVakantieWerk. Een compliment waard, want het tekent de sfeer en
de saamhorigheid in deze club.

‘t Pomphuiske
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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

19-01-22 15:35

HAARSTUDIO BY
• Specialist Barber
• Herenkapper
• Specialist highlights
& Balayage
Van Beringenstraat 2 - Helvoirt
Kapsalon by Kaatje.indd 1
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’t Pomphuiske gaat weer op zoek naar de Helvoirtenaar van het Jaar!

Nominatie Helvoirtenaar van het Jaar 2023
We vroegen aan de genomineerden van 2022
wat het teweeg gebracht heeft om genomineerd te worden voor Helvoirtenaar van het
Jaar.
Edwin Pijnenburg:
“Super veel leuke reacties mogen ontvangen
via whatsapp, mail, sociale media, telefonisch,
kaarten en persoonlijk van mensen in Helvoirt
en omstreken. Omdat het in het Brabants Dagblad heeft gestaan ook hele verrassende reacties van mensen waar je vroeger of langer geleden veel contact mee had maar nu minder,
die het dan lezen en je een brief schrijven, bellen of een kaart sturen.
In mijn eigen gezin en vrienden is er nu een
heuse Helvoirtenaar-van-het-jaarfanclub.”

Jozef van Hattum:
“Ik vind het wel fijn om genomineerd te zijn.
Ik ben wel verschillende keren aangesproken
door mensen die zeiden: Jij had het moeten
zijn!! Ik ga lekker door met waar ik altijd al mee
bezig ben geweest!! Allemaal tot kijk in ons
mooie durpkuuhh!!”
Advies van Edwin: Als we nu allemaal een
persoon nomineren waarvan jij vindt dat
hij/zij zich meer als gemiddeld inzet, dan
heeft de commissie die de Helvoirtenaar
van het jaar gaat kiezen uit alle genomineerden het lekker moeilijk. Maar vooral
richting de redactie van ’t Pomphuiske wil
ik zeggen goed dat jullie dit doen en deze
verkiezing organiseren!!!!

Wie nomineer jij voor Helvoirtenaar 2023?
Leeftijdscategorie: ONDER de 40 / BOVEN de 40 (omcirkel je keuze)
Voor mij/Voor ons is ............................................................................................................................................................................................................
de man/vrouw die op het gebied van
O mantelzorg

O cultuur

O Helvoirt-promotie

O verenigingswerk

O sport

O politiek

O anders, namelijk: ..............................................................................................................................................................

van betekenis is voor Helvoirt.
En wel om de volgende 3 redenen:
1. ...............................................................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................................................
3.

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Aanvullende opmerkingen: .........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Ingestuurd door:......................................................................................................................................................................................................................
						

(u hoeft dit niet te vermelden)

Inleveren bij Achterstraat 95 (Jan van Balkom) of bij Lindelaan 35 (Peter van Gorp) of stop dit formulier
in de rode brievenbus op het pomphuisje midden in het dorp. Mailen kan ook: kopij@pomphuiske.nl
‘t Pomphuiske
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‘Zo staat het
geschreven,
zo is het geschied’,
in 830 jaar
Helvoirt!
Getuigen van bevochten
Helvoirts grensgebied
vol godsdiensttwisten
& verhalen.
Een korte historische terugblik In de reeks
Helvoirt Monumentaal ter gelegenheid van
de september-monumentendagen. In deze
editie de monumenten in Helvoirt die een
‘lokale’ rol spelen in een cruciale periode
van Brabant rond de 17e en 18e eeuw.
Helvoirt werd bezocht door beeldenstormers,
Spaanse Troepen, zwervende benden
en ten slotte door de Fransen in 1794.

Een kerkdorp van
boeren, burgers
en buitenlui.
In Helvoirt komen vele wegen samen en de bedrijvigheid groeit rondom dit kruispunt.
In 1192 wordt er voor het eerst gesproken over
‘Hellevorth’, bestuurt door heer Giselbert en
zijn moeder Alaysa onder de heerlijkheid Tilburg. Zij laten een kapel bouwen, wat later de
Oude Nicolaas zou worden. De grondlegging
van kerkdorp Helvoirt is een feit en eeuwenlang
is de oude kerk het middelpunt van het dorp,
dat uitgroeit tot een levendig plaatsje met ‘verschillende uitspanningen waar de vermoeide
reiziger kan uitrusten en zich kan spijzen en laven’. Dan is daar het grote keerpunt in 1629 als
Rooms Katholiek Brabant-rechteloos wordt gemaakt en vele veranderingen plaatsvinden.
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De pastorie en ‘Van Gogh-huis’
De Tachtigjarige oorlog eindigde bij ‘de Vrede
van Munster’ in 1648 en de zuidelijke landsgrens
werd dwars door het vroegere Hertogdom Brabant getrokken. Geografisch behoorde de Meierij nu bij de Staten-Generaal, maar waren de
Helvoirtse landerijen eigendom van de abdij van
Sint Geertrui in Leuven. De Staten-Generaal namen alle kerkelijke bezittingen in beslag, maar
moesten dit ‘vijandelijk - lees buitenlands - vermogen’ teruggeven vanwege toen al ‘Hollandse
befaamde regel, - en wetgeving’. Er werd een bijzondere deal gesloten voor die tijd: de katholieke
abt moest een pastorie voor de protestante predikant bouwen in de tuin van de (oude) Sint-Nicolaas, deze onderhouden en zijn jaargeld betalen. Dit duurde nog tot 1793. Toenmalig Pastoor
Philippus a Viert moest zijn St. Nicolaaskerk opgeven. In 1657 was de pastorie klaar. De bekendste bewoners waren ongetwijfeld in 1871 de ouders van Vincent: Theo en Anna van Gogh met
vijf van hun kinderen. Vincent als oudste zoon
was toen al het huis uit.
‘t Pomphuiske

‘De Verlichting: Vrijheid,
gelijkheid, broederschap’
- Helvoirtse patriotten
& Franse bezetting.

Het Oude Nest - Franse tijden
in herberg D’n Engel 1795-1813
Het is een goed onderkomen in D’n Engel (later
het Oude Nest) voor de Franse officieren. Een
eigen sociëteit met eten, drinken en ontspanning verzorgd door enkele dames. Een recente vondst van opmerkelijke restanten tijdens
onderhoud aan de schoorsteenmantel op zolder, vertelt het verhaal dat de dames na gedane arbeid op de 1e verdieping zich moeten terugtrekken op de zolder, die koud en vochtig is
- direct onder het rieten dak. Alleen de schoorsteen is een bron van warmte, en de plek om
tegen aan te liggen gescheiden door schotten.
Ook de bevrijding uit de wijnkelder na de arrestatie van pastoor Becx is een bijzonder verhaal.
De Pastoor had geweigerd de eed op de grondwet van de Franse Republiek af te leggen. Door
het zeer gastvrij ontvangen van de bewakers
door Johannes Mastenbroek, de waard van
D’n Engel, tevens President-schepen, wordt de
pastoor een ellendig einde bespaard.
‘t Pomphuiske

Jagtlust en Koetshuis
Aan de Torenstraat 45 schittert rijksmonument
‘Jagtlust’ uit 1781 met aan de overkant van de
Torenstraat gelegen parkje ‘Overtuin’ en het
Koetshuis die ooit behoorde bij deze buitenplaats. Jagtlust is al 240 jaar nauw verweven
met de geschiedenis in en rondom Helvoirt
met grote invloed in staats- en kerkelijk bestuur: de (oud) bewoners van Kasteel Zwijnsbergen, de Oude Nicolaaskerk, de landgoederen Marienhof, Nemelaer en het Oude Nest.
Verkregen jachtrechten ‘op beer, wolf, vos en
wildzwijn’ en de bewoning van twee zussen
op ‘Buur’- kastelen Zwijnsbergen en Maurick,
waren de aanleiding voor de bouw van Huize
Jagtlust.
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Helvoirt in goede handen
bij St. Nicolaas
Het eerste wat je ziet, na het beklimmen
van de monumentale trap en entree van
het Raadhuis door de imposante voordeur,
is het in de rechtermuur gemetselde wapen van Helvoirt. ‘Op 16 juli 1817 werd van
wege den koning, de gemeente van Helvoirt bevestigd met het gemeentelijke wapen: 4 gouden klimmende leeuwen rustende tegen de borst van St Nicolaas.’
We houden hem in ere!!

Raadhuis
In 1776 zijn de inwoners van Helvoirt doorgaans arm en er moet veel belasting worden
betaald. In 1792 krijgt Helvoirt toch een eigen
Raadhuis met een bijzondere klokkentoren.
Mede gerealiseerd door de protestante en invloedrijke President-schepen Johannes Mastenbroek, de waard van Herberg ‘den Engel’.
Het dorp telde indertijd bijna 1.200 inwoners.

Bouwen in het buitengebied
Na de vakantie staat in september bouwen in het buitengebied op de agenda.
Belangrijke uitgangspunten
hierbij zijn: hoe om te gaan
met het coulisselandschap
en hoe kunnen we de karakteristieken van de kern Helvoirt koesteren. Dat
betekent zuinig zijn bij bouwen en zorgen dat
de dorpen niet aan elkaar vastgroeien. En als
we denken in kansen, is daarbij een toetsingskader prima. Niet alles dichttimmeren en oog
hebben voor (nieuwe) verdienmodellen die gebieden versterken.
Antwerpsebaan
Wij hebben schriftelijke vragen gesteld over
de Antwerpsebaan. Ingegeven door het artikel in het Brabants Dagblad met een negatieve beeldvorming over sloten dichtgooien, puinverharding en schade aangebracht door Rebirth. Voor Rebirth, een professionele organisatie wordt een evenementenvergunning
‘t Pomphuiske

afgegeven en wordt alles in het werk gesteld
om overlast te voorkomen. De beantwoording
van deze vragen laat bij het schrijven van dit artikel (4-9-2022) nog op zich wachten. De Antwerpsebaan is een prachtige bomenlaan/zandweg waar we zuinig op moeten zijn. Hij wordt al
100 jaar prima onderhouden door perceel eigenaren en de gemeente. Daarvoor is wat ons betreft geen speciale monumentenstatus nodig.
Inloopkoffie ‘t Klooster
op dinsdag 27 september
Voor vragen, verhalen en opmerkingen zijn wij
van 10.00 – 11.30 uur in het HelvoirThuis. Loop
gerust binnen, de koffie staat
klaar. Ook meedenken met
Gemeentebelangen? Laat het
ons weten. www.gemeentebelangenvught.nl
Fractie Gemeentebelangen
Martien Vromans
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Korenschuur.indd
- Inkomstenbelasting
- Middeling
- Erf- en schenkbelasting

Vissers Mengvoeders.indd 1

1

27-01-22 14:50

John Slenter
slenterbfa@gmail.com
06-3642 5674

SCHILDERWERKEN

Gregor
EN

ONDERHOUD

De Jonge van Zwijnsbergenstraat 3 - 5268 AK Helvoirt
0411-210830 - 06-26670205 - gregorklus@gmail.com
Gregor.indd 1
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Cursussen in het Helvoirthuis 2022
Workshop natuurfotografie
door: Denise van der Stappen
Natuurfotografie bij Kasteel Zwijnsbergen.

sus waarin u uw camera beter leert bedienen
en gebruiken.

Dag en tijd: dinsdag 9.30 – 11.30 uur
Duur: 6 x 2 uur (1 x per 14 dagen)
Start: 27 september 2022
Locatie: HelvoirThuis,
Kosten: € 81,00

U krijgt uitleg en tips hoe u het beste uw camera kunt instellen, compositie, belichting en
standpunten worden besproken. Tijdens de
wandeling krijgt u uitleg over Landschaps- en
Macrofotografie.
Dag en tijd: dinsdag 09.00 – 12.00 uur (3 uur)
Datum: 18 oktober 2022
Locatie: HelvoirThuis, Kloosterstraat 30
Kosten: € 15,50
Fotografie Basiscursus Digitale
Camera DI.MO.
door: Denise van der Stappen
De cursus is toegankelijk voor alle digitale camera’s, compact, hybride, spiegelreflex of systeemcamera.
In deze cursus leert u uw camera kennen. Waar
dienen de knoppen voor en wat betekenen ze?
Hoe stel je ze in, en in welke situatie kun je ze
toepassen? We oefenen met de instellingen,
zodat u de effecten ervan meteen ziet. De cursus bestaat uit 6 lessen van 2 uur.
Eén les is een praktijkles zodat u kunt oefenen
met de instellingen. Het is een praktische cur‘t Pomphuiske

Bloemschikken Herfstworkshop:
Romantische Verfijnde Hanger
door: Marij van Dijck
Als basis een vintage kledinghanger. Deze metalen kledinghanger ga je vervormen tot een
cirkel of druppel door te buigen en te bewerken met een hamer. Vervolgens verfraaien
met (droog) materialen zoals hortensia, bessen, trilgras, zijden bloemen, wol en bv. eucalyptus, lavendel of een takje olijf. Alle soorten
droogbloemen zijn hierbij superleuk om te verwerken en lang houdbaar! Mooi met lintjes ertussen of een pareltje, beetje glitter mag, hoeft
niet. Er zijn genoeg verschillende materialen
om er je eigen draai aan te geven, passend
bij je eigen smaak en interieur! Bij deze workshops zijn bloemen en ondergrond inbegrepen. Neem wel een allesknipper of mesje mee.
Dag en tijd: maandag 19.30 – 21.30 uur
Datum: 17 oktober 2022
Locatie: HelvoirThuis
Kosten: € 23,00
Inschrijven via www.abzvught.nl onder kop
cursussen/ creatieve cursussen of inschrijfformulier in de Petruskerk in Vught.
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Breek de spoorlijn tussen Den Bosch en Tilburg
dan maar af
Ingezonden brief
ProRail is een manier aan het zoeken om ter
hoogte van de Lindelaan-Udenhoutseweg
in Helvoirt een 40-meter hoge GSM-mast te
plaatsen. Er zijn echter zoveel bezwaren ingediend dat ProRail er voorlopig van af ziet. Misschien is beter om het gehele spoortraject tussen Den Bosch en Tilburg op te heffen. De dorpen Vught, Helvoirt, Udenhout, Berkel-Enschot
zouden ontzettend veel gemak hebben als in de
genoemde plaatsen een opstapplaats zou worden gerealiseerd. Maar nee hoor, noch ProRail,
noch de gemeente Vught en Tilburg zien daar
niets in. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing
Vught beloofden alle partijen zich hard te maken voor een station in Helvoirt. Een station is
wellicht teveel gevraagd, maar opstapplaatsen
in genoemde dorpen zou een enorme vooruitgang in de toekomstige mobiliteit betekenen. De gemeente is een belangrijke factor in
het al dan niet realiseren van stations/opstapplaatsen. Een goed voorbeeld is de gemeente
Helmond dat maar liefst 4 stations heeft! Zoals gedeputeerde van de provincie, Eric Ronnes, onlangs in BD aanhaalde zal Brabant zich
harder moeten maken om mensen meer uit de

auto te krijgen en zich nadrukkelijker op vervoer per fiets en trein moeten richten. De verbinding Den Bosch-Tilburg is de enige lijn waar
de trein nergens stopt tussen 2 grote steden.
Als het tenslotte op niets uitdraait hef dan de
verbinding tussen Den Bosch en Tilburg maar
op. Breek hem af (of maak er een snelfietspad
van). Geef de ruimte terug aan de dorpen, die
nu veelal in tweeën wordt gesplitst. Zo wordt
ook het Helvoirts Broek weer een mooi aaneengesloten natuurgebied. In 1919 stopte de
trein in genoemde dorpen. Waarom kan dat
anno 2022 niet? Overal in het land gebeurt het.
Tussen Den Bosch en Nijmegen stopt de Sprinter maar liefst 8 keer! De Sprinter Den BoschDeurne kent 9 tussenstops, met 4 in Helmond
dus!
Als niets mogelijk blijkt en de bewoners geen
enkel voordeel hebben van deze spoorlijn,
haal hem dan weg en laat de trein vanuit Den
Bosch of Tilburg maar over Boxtel gaan. Het
zal een stuk veiliger en leefbaarder worden in
de dorpen.
Christ van Iersel

Rabo Clubsupport 2022
Rabobank zet zich in
voor het versterken van
clubs en verenigingen
Met Rabo ClubSupport investeert de bank al
jaren in het verenigingsleven. Clubs en verenigingen uit Hart van Brabant die deelnemen,
voeren campagne voor hun doelen en projecten. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens via de Rabo Bankieren app of via de Rabowebsite stemmen op initiatieven die zij een
warm hart toedragen.

Muziekband Zosjaaltjes
Smartlappenkoor Ut kan wè leije
Stichting De Leyetocht
Stichting Ontmoetingsdag
Stichting ‘t Pomphuiske
Stichting Te Voet Te Veld
Stichting 6 minutenzone Helvoirt
VV Helvoirt
Rabobankleden kunnen op deze
(en ook andere) doelen stemmen
van 5 september t/m 26 september 2022.

Onderstaande clubs en verenigingen
vragen uw speciale aandacht via
’t Pomphuiske:
EHBO vereniging SINT LUCAS
Harmonie Kunst Adelt
‘t Pomphuiske
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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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Wie kan deze zin afmaken?

Een dorp zonder eigen blad is als ….
Om deze editie van ’t Pomphuiske bij u te bezorgen heeft uw bezorger persoonlijk bij u aangebeld.
In ruil daarvoor vroeg hij naar het envelopje met daarin uw bijdrage voor ons Helvoirts maandblad.
Er kunnen twee dingen MIS zijn gegaan:
1. U heeft de bezorger gemist
2. U bent het zakje verloren
Geen paniek want …
… uw bezorger heeft dit Pomphuiske van september gewoon bij u afgegeven. (En het zakje kwam
een paar dagen eerder.) Er zijn 3 mogelijkheden om alsnog te doneren.
1.	Zakje teruggevonden?
	Lever uw zakje met bijdrage alsnog in bij penningmeester Klaasje van Iersel (Vendelstraat 24).
2.	Liever internetbankieren?
	Maak dan uw bijdrage over naar rekeningnummer NL15RABO 012.11.03.218 van ’t Pomphuiske, Helvoirt.
3.	Of nog makkelijker:
	scan de qr-code hiernaast met uw smartphone
(u kunt het voorgestelde bedrag aanpassen / uw donatie is anoniem)

PS: i nspireert dit alles om de zin boven dit stukje
af te maken? De mooiste vondsten plaatsen
we in het oktobernummer.

‘t Pomphuiske
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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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Stichting Wij Omarmen: neem wat je nodig hebt en deel wat je kan missen!

De Deelkast

Steeds meer huishoudens
hebben moeite om rond
te komen en/of komen in
problemen door de hoge
energie- en voedselprijzen.
Juist deze huishoudens hebben het zwaar omdat zij vaak geen aanspraak kunnen maken op
hulp van bijvoorbeeld De Voedselbank.
Speciaal voor deze doelgroep staat aan de
Vincent van Goghstraat 25 DE DEELKAST
met voedingsmiddelen en verzorgingsproducten. Jeroen van Gelswijk en Maykel
Haerkens van tankstation en garage Van
Der Heijden bouwden een veilige en droge
kast en die is 24/7 bereikbaar.
Om de kast gevuld te houden hebben we JOU
nodig! De kast wordt door onze vrijwilligers regelmatig bijgehouden en aangevuld. Doe je
ook mee?
Helvoirt Helpt!
Producten waar je aan kunt denken zijn alle houdbare, niet gekoelde producten zoals
pasta, rijst, blik- en potgroenten, broodbeleg, houdbare melk etc. Maar in dit seizoen
kun je ook denken aan bijvoorbeeld groenten
uit je moestuin of wat langer houdbaar fruit.
Verder zijn verzorgingsproducten zoals deo,
shampoo, douchegel, toiletpapier en menstruatieproducten erg welkom.

Op de foto Fygo van Haaren. Hij zorgt dat de
kast er keurig verzorgd uitziet.
De deelkast is een initiatief van Gerrit Nooijen
uit Helvoirt in samenwerking met Stichting Wij
Omarmen.

Dès m’ok wè…

Op 4 september werd de expositie ‘Magnolia Grandiflora’ geopend
in DePetrus in Vught. Tussen 1959 en 2011 was de opleiding tot
‘Meesterbinder voor plantaardige vormgeving’ in Vught gevestigd.
Aanvankelijk aan de Vliertstraat en vanaf 1988 in de voormalige
Huishoudschool aan de Irenelaan. 18 oud-leerlingen werkten onder
leiding van de oud-docenten Guido Muskens en Coby Otterdijk aan een
gezamenlijk kunstwerk van zuiver plantaardig materiaal.
De expositie is georganiseerd door de Kunst Commissie van het Vughts
Museum en is te bezoeken tot en met 30 oktober 2022 tijdens de
openingstijden van DePetrus. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage
wordt bijzonder op prijs gesteld.

‘t Pomphuiske
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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
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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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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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Dag van herstel

Herstelvoirt, 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.
Dag van herstel
Een verslaving is in veel
gevallen een coping mechanisme om te kunnen
omgaan met emoties van
een overweldigend leven.
Gebruik is een oplossing
voor een probleem waarop mensen geen nee
meer kunnen zeggen. Schaamte dat het zover
heeft kunnen komen is een van de grootste obstakels om tot herstel te kunnen komen. Het
weerhoudt een verslaafde om te kunnen zeggen: “Dit is eigenlijk niet wat ik wil, kun je me
helpen?” “Ik kan het niet alleen”.
Herstel is de tijd waarin een verslaafde gestopt is met het middel of gedrag waaraan hij
of zij een periode van zijn/haar leven ‘vast zat’
Je kunt daarbij denken aan roken, alcohol, gamen, drugs, te weinig of teveel eten …..
Zaterdag 3 september Dag van Herstel
in Den Bosch
De grote congreshal was helemaal gevuld
met mensen die variërend tussen 10 dagen
en tien jaar of langer in herstel waren. Er waren stands met informatie over locaties waar
je geholpen kunt worden. Informatie over het
twaalf stappen Minnesota-model, het wonen
in een safe-house na terugkomst uit een afkick-kliniek, informatie over AA groepen (bijeenkomsten voor mensen in herstel) en infor‘t Pomphuiske

matie voor naasten van mensen met verslavingen of in herstel. Niet alleen de verslaafde
gaat in herstel, naasten, gezinsleden, familie, vrienden hebben ook tijd en herstel nodig. Dan Karety, René van Collem en Marieke
Noort vertelden over hun uitdagingen en wilden bovenal een inspiratiebron zijn voor andere mensen in herstel. Alle verhalen vertelden over de mogelijkheid om open te kunnen
zijn en het gevoel van veiligheid daar niet op
beoordeeld te worden.
Dat is precies de drijfveer van Herstelvoirt.
Openheid creëren over middelengebruik en
het taboe doorbreken. Het was dus een zeer
waardevolle dag waarbij we als Herstelvoirt
geïnspireerd werden de volgende informatieavond te gaan organiseren. Daarover meer in
het volgende Pomphuiske.
Wij zijn bereikbaar voor vragen of als je behoefte hebt om te praten over verslaving.
Bel naar 06 30569216
of mail naar Herstelvoirt@gmail.com .
Alles wat je mailt wordt vertrouwelijk
behandeld.
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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
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De Gement Hans Brekelmans.indd 1
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Harmonie Kunst Adelt flink aan de slag
Bij het lezen van dit Pomphuiske zitten de eerste repetities en lessen er alweer
op. Altijd leuk als er een aantal MiKA-muzikanten doorstromen naar het uiteindelijke doel: het harmonieorkest. En dat er jonge kinderen hebben gekozen om als hobby een instrument te
leren bespelen. Aansluiten bij harmonie Kunst
Adelt kan ook door het jaar heen. Leerlingen
wordt dan alsnog een opleiding aangeboden.
Voor herintreders en gevorderde muzikanten ligt er een
instrument naar keuze klaar.
Loop gerust eens, geheel vrijblijvend, binnen tijdens een repetitie van het harmonieorkest
op donderdagavond of bij de
leerlingenorkesten op vrijdagavond. Het nieuwe muziekseizoen heeft meteen een aantal activiteiten op de agenda
staan. Allereerst de Kleding-,
boeken- en platenmarkt op zaterdag 17 september. Je leest
er meer over in deze uitgave.

3-dorpenconcert in HelvoirThuis
Op zondag 16 oktober, om 14.00 uur, vindt er in
HelvoirThuis een bijzonder concert plaats. Het
is de eerste keer sinds de herindeling van de
gemeente Vught, dat de drie muziekverenigingen samen een optreden verzorgen. Onder de
titel 3-dorpenconcert leveren de orkesten afzonderlijk een aandeel, maar ook wordt er een
gezamenlijk werk uitgevoerd door de drie orkesten. Beslist de moeite waard om dit alles (=
gratis!) te komen beluisteren.

Jeugdorkesten
Maar ook op muzikaal gebied
staat er het een en ander op
programma. Op vrijdag 7 oktober hebben de jeugdorkesten
Opstap en MiKA een muzikale
uitwisseling met de slagwerkgroep van de Cromvoirtse Fanfare. Gratis te beluisteren in De
Oude Herberg in Cromvoirt. Op
zondag 9 oktober is het Opstaporkest te gast in St.-Michielsgestel. Samen met Rappo Grande
(Kunst & Vriendschap Vught)
en de Blazersklas en Leerorkest
van Harmonie St. Michael, St.
Michielsgestel te horen in zaal
Overberg, Sint Michielsstraat 2.
Aanvang 10.30 uur.
‘t Pomphuiske
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PARTICIPATIE OMGEVINGSVISIE
De komende maanden staan in het teken van de Omgevingsvisie: wat zijn de ambities en
beleidsdoelen voor de inrichting van de ruimte en de leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor
dat er een samenhang komt tussen gezondheid, ruimte, water, milieu, natuur, landschap,
verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Een samenhang die past bij Helvoirt, Cromvoirt en Vught.
De gemeente Vught wil inwoners hier graag in betrekken. Dat doen we op verschillende manieren: een
fotowedstrijd, knutselworkshops voor kinderen en inspiratieavonden. Zo vormen we ons een eerste
beeld wat u in of rondom Helvoirt het meest waardevol vindt.

Nog 2 weken te gaan!

FOTOWEDSTRIJD
De opdrachten van de komende weken
• 	Week 3 – 17 tot 23 september. Maak een foto van iets in Helvoirt waar
u heel trots op bent. Dat kan een gebouw zijn, maar ook een situatie, een
tafereeltje, evenement of een natuurgebied.
•	Week 4 – 24 tot 30 september. Maak een foto van iets in Helvoirt dat
altijd moet blijven. Dat er ook over 100 jaar nog moet zijn. Omdat het zo waardevol is.

Meedoen
•	Plaats de foto of foto’s op Jebentpaseenvughtenaar.nl. U kunt ook reageren op foto’s van anderen.
•	Bent u geen lid van jebentpaseenvughternaar.nl? Stuur uw foto dan naar communicatie@vught.nl.
•	Meer informatie vindt u ook op www.vught.nl, www.helvoirt.net, Het Klaverblad en www.wijinvught.nl.
•	De inzendingen gebruiken we als inspiratiebron voor de Omgevingsvisie.

SUPERLEUKE WORKSHOPS VOOR KINDEREN
Hoe vind jij dat Helvoirt er in 2047 uit moet zien? Is er een treinstation en zijn auto’s niet
meer nodig? Zijn er fietspaden die in het donker vanzelf licht geven? Of vliegen de boodschappen op een drone gewoon door de lucht? Rijd je in een elektrische skelter of een
kameel door de duinen? Woon je in een windmolen, in een energievrijhuis op palen, in een
tiny house of in een superhoge flat?
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Op 21 en 28 september zijn er nog superleuke workshops. Op 21 september bedenk je hoe de IJzeren
Man er over 25 jaar uit zal zien. Is het dan een supergaaf zwemparadijs? Of een mooi natuurgebied voor
de gekste dieren. Op 28 september ga je in het Raadhuis in Vught tekenen, knippen, kleuren en plakken
hoe jij vindt dat Helvoirt er in 2047 uit moet zien. Natuurlijk krijg je voorbeelden en uitknipplaten om je
daarbij te helpen. Misschien komt de burgemeester ook wel even een kijkje nemen! Want jullie resultaten neemt de gemeente mee in de plannen voor de toekomst (dit heet: de omgevingsvisie).

Opgeven
• saskiavanoversteeg@sasillustraties.nl of via sjorssportief
• Voor wie: kinderen van 7 tot en met 12 jaar
•	Kosten: € 2,50 per workshop (incl. iets lekker/
wat te drinken).
• Wanneer: 21 en 28 september 2022
•	Waar: 21 september in DePetrus in Vught;
28 september in het Raadhuis in Vught
• Tijd: 15.00 uur – 16.30 uur
Doe je mee? Heel leuk. Lekker in je eentje of
samen met je broer, zus of vriendje of vriendinnetje. Of maak er een kinderfeestje van! Het kan
allemaal. Wel geldt: vol = vol.

INSPIRATIE-AVONDEN
U kunt uw inbreng ook geven op inspiratieavonden. Ook daar horen we graag van inwoners van Helvoirt (en het buitengebied) hoe zij aankijken tegen de toekomstige inrichting
van de ruimte. Waarbij we onder meer te maken hebben met energieopgaven, klimaatverandering, woningbehoefte en bereikbaarheid. Maar ook met een leefruimte die toegankelijk is voor iedereen en waar het gezond en fijn leven is.
Op de avond ziet u foto’s van fotogroep Vught. Zij hebben beelden gemaakt die inspirerend en kenmerkend zijn voor de gemeente Vught. Foto’s van plekken en onderwerpen waar we als gemeente
trots op kunnen zijn en die altijd moeten blijven.

Zet vast in uw agenda
•	Maandag 19 september: Helvoirt. HelvoirtHuis.
•	Dinsdag 27 september: Buitengebied. De Guldenberg.
•	Maandag 3 oktober:Vught. Gemeentekantoor.
•	Woensdag 5 oktober: Cromvoirt. De oude Herberg.
De avonden ‘zoemen’ speciaal in op het gebied of de kern waar deze plaatsvindt met ruimte voor
inbreng over de rest van Vught.
Alle avonden zijn van 19.30 (inloop vanaf 19.15) – 21.30 uur
Opgeven gaat door een mailtje te sturen naar: secretariaat.ontwikkeling@vught.nl

‘t Pomphuiske

59

Heijden Autobedrijf Theo van der.indd 1

60

26-01-22 14:53

‘t Pomphuiske

Kerkgemeenschap H. Nicolaas
van de Parochie H. Edith Stein Vught
De arrestatie en bevrijding van Pastoor Becx
Op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) vind je
o.a. foto‘s, filmpjes en verhalen over en uit Helvoirt. Ook vind je daar een verhaal over hetgeen
Jonkheer Gasper Andreas Becx, pastoor van Helvoirt van 1782-1836, meemaakte ten tijde van het
Eerste Franse Keizerrijk.
In 1810 werd Nederland bij Frankrijk ingelijfd. De Franse kerkelijke
wetten werden, met enkele wijzingen, ook in de Nederlandse Kerk
rechtsgeldig. Dit hield ook in dat alle dienstdoende geestelijken een
eed van trouw moesten afleggen aan de wetten van de Republiek.
Pastoor Becx weigerde dit. Dit zou zeker niet zonder gevolgen blijven,
want het leger ging op zoek naar deze eedweigeraar.
Toen de pastoor eens in de kerk was, werd hem verteld dat er soldaten in het dorp naar hem op zoek waren. De pastoor vluchtte en probeerde het kasteel te bereiken, maar onderweg, in de bossen rondom het kasteel, kregen ze hem toch te pakken. Pastoor Becx werd
meegevoerd naar Den Bosch.
Bij herberg De Engel (Het Oude Nest, Dijk 2) werd halt gehouden. De
waard Mastenbroek, zelf protestants, voorzag de soldaten van voldoende drank, waardoor hij de pastoor kon bevrijden. De pastoor
dook een tijdje onder bij familie Leyten. De pastoor was gered en zette zijn apostolaat als pastoor van Helvoirt weer voort. Dankbaar voor
de redding zou pastoor Becx voortaan elk jaar Nieuwjaar zijn gaan
wensen bij familie Mastenbroek en daarbij hoorde natuurlijk ook een
borreltje.
Pastoor Becx bleef nog vele jaren pastoor in Helvoirt tot hij in 1836
overleed. Het grafmonument staat nog steeds op het oude kerkhof,
naast de protestante begraafplaats (zie afbeelding). En zo gedenken
we een pastoor, die trouw aan zijn geweten de Franse bezetter wist
te weerstaan. Moge hij in vrede rusten.
		

Kapelaan Bart Theunissen.

Kerkdiensten
er is elke zondag een viering om 9.30 uur. Kijk op onze website (www.parochieedithstein.nl) of op
AVULO kanaal 37 voor actuele informatie.
Misintenties – Bijzonderheden
Woensdag 5 oktober, 15.00 uur: Mariaviering
Zondag 9 oktober, 09.30 uur: Gerard Pollaerts en overleden familie
Woensdag 12 oktober, 15.00 uur: Mariaviering
Zondag 16 oktober, 09.30 uur: Woord- en Communiedienst
‘t Pomphuiske
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Protestantse Gemeente
KijkOp: ‘Met geloof is geen kerk te klein’

De vraag ‘wanneer is een kerk te klein?’ roept aantallen op: hoeveel gemeenteleden, hoeveel kinderen, hoeveel doopleden, hoeveel kerkgangers zijn er? En het antwoord op die vragen is binnen
de traditionele kerken al vele jaren bekend: die aantallen worden steeds kleiner.
Maar alleen kijken naar aantallen is niet de weg. Vandaar: probeer niet krampachtig te behouden
wat je had, maar denk erover na hoe je kerk bént. Het gaat niet om hebben, maar om zijn.
Dat is een wezenlijk andere manier van naar de kerk kijken. Het gaat om hoe je kerk kunt zijn in je
dorp. En daarbij gaat het om relaties en om diepgang. ‘Hoe is de kwaliteit van de relaties onderling, hoe diep wil je in de geloofsbeleving met elkaar gaan?’ Dat is de basis van een gemeenschap
en vanuit die basis ontstaat vitaliteit.
Een kerk is nooit te klein, zolang er geloof in de ontmoeting blijft bestaan. Als de kern sterk is, zijn
er altijd oplossingen voor praktische problemen. Vanuit de ontmoeting op de zondagmorgen kun
je deuren openen naar buiten.
Nee, de kerk stroomt echt niet vol op zondagmorgen en de ledenaantallen zullen niet opeens
groeien. Maar alleen het feit dat de kerk er is, dat de deur open is, zodat je even die andere wereld
in kunt stappen – dat maakt al het verschil.
Vanuit de ontmoeting ontstaat nieuw leven, ook al kun je de mensen op één hand tellen. Een kerk
is nooit te klein, als je gelooft in de ontmoeting met de ander en de Ander. Pas wanneer dat geloof
verdwijnt, heeft de kerk geen bestaansrecht meer.
Ds. L. van Wingerden
Kerkdiensten in de Oude Sint Nikolaaskerk en daags na de zondag te volgen via site www.pknhelvoirt-haaren.nl onder de knop ‘opname kerkdiensten’. Aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.
- 18 september ds. L. van Wingerden (viering H. Avondmaal)
- 25 september drs. J. de Rooij
- 02 oktober ds. A. van der Dussen
- 09 oktober ds. L. van Wingerden (Morningsong m.m.v. Frans Schoenmakers, klarinet)
‘t Pomphuiske
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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

Eucharistie vieren
Eucharistie vieren: een ritueel dat is gericht op solidariteit met elkaar. Met dit ritueel treden we in het
voetspoor van Jezus. We lezen in het evangelie van Lucas dat Jezus regelmatig aan tafel gaat met
mensen van allerlei slag: met zijn vrienden maar ook met zijn tegenstanders. Dat was toen al heel revolutionair. Het kan ons heden ten dage helpen uit de onderlinge verdeeldheid te komen. In ons privéleven, in ons land en in de wereld.
Eucharistie, de viering rond brood en beker, is
door Jezus in het leven geroepen. Het neemt in
de christelijke kerken een centrale plaats in. Dat
Jezus zijn beker overreikt aan zijn volgelingen,
betekent dat hij zijn levenstaak, zijn missie, aan
hen overdraagt. Zij moeten doorgaan met wat
hem bezielde: aan tafel gaan met mensen van
allerlei slag, solidair zijn met elkaar. Door een
brood te breken en rond te delen moedigt Jezus
ons aan het leven met elkaar te delen. Niet alleen binnen het bekende kringetje van familie en
vrienden. Juist ook daarbuiten. Met vreemden,
met een onbekende medemens. Waar dat gebeurt komt Jezus zelf weer in ons midden.
De deuren van de Open Kerk Helvoirt staan voor iedereen open. Wij sluiten niemand uit, iedereen is
welkom. In navolging van Jezus en zijn leerlingen nodigen wij iedereen uit om brood en beker te delen. Door dit ritueel worden we bevrijd van onze gehechtheid aan ons eigen ego en van onze neiging
ons op te sluiten in de al te beperkte kring van soort zoekt soort, van vrienden onder elkaar en van ons
kent ons. Door dit ritueel worden mensen die vreemden waren voor elkaar, omgevormd tot elkaars
broeders en zusters, die openstaan voor anderen, wie dat ook zijn en waar ze ook vandaan komen.
Vieringen Open Kerk Helvoirt - Aanvang 19.00 uur
Zaterdag 24 september - Zaterdag 8 oktober - Zaterdag 22 oktober

Dès m’ok wè…

“Geen paniek,” zeggen we tegen onze bezorgers, wanneer ze wat
teleurgesteld hun stapeltje envelopjes van de financiële actie komen
inleveren. “Steeds meer mensen betalen via de bank of via de QR-code.”
De eerste betalingen waren eind augustus al binnen. Dat zijn echte fans...
We haasten ons erbij te zeggen dat de envelopjes ook ieder jaar nog een
mooi bedrag opbrengen. En dat is ook bijzonder welkom.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers.
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Wat is er te doen?

Bezinningscentrum Emmaus
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: 29 september en 3 november.
Voor de agenda: woestijndag op 13 oktober a.s. van 9.30-16.00 uur
met inleidingen, Eucharistieviering, biechtgelegenheid en gezamenlijke broodmaaltijd. Spreker: Priester Pieter Zimmerman
Kosten: aanmelding vóór 29 sept € 15,- p.p daarna € 18. Betalen via:
NL96 ABNA 0889 9949 78, t.n.v. St. Laetare, o.v.v. Woestijndag okt.
2022. Met vermelding van de naam.
Aanmelden en info: woestijndag@gmail.com of Dorris Rijnen
T: 06 -2310.15.15
Open middag Emmaus – woensdag 26 oktober a.s. tussen 14.00-18.00u
Rondleidingen 14.30|15.30|16.30 uur & speurtocht & koffie|thee|limonade & Oekraïense hapjes.
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: 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

Bewegen houdt je fit!
Vanaf 5 september 2022
kun je elke maandag- of
dinsdagmiddag
meedoen aan de beweeglessen, gegeven door Jolanda Vlamincks. Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau meedoen.
Beweeglessen in Vught
De beweeglessen zijn op maandag in Elzenburg en op dinsdag in de gymzaal aan de Hertoglaan, beide dagen van 14:45 – 15:45 uur. De
‘t Pomphuiske

eerste les is een proefles, dus hoeft er nog niet
betaald te worden. Na de beweegles is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
De kosten voor de beweeglessen zijn € 25,-per kwartaal, dat komt neer op zo’n € 2,50 per
les. Kom je voor het eerst meedoen met de beweeglessen, dan is het handig als je van tevoren even belt: 06-246 16 550 (Maggy).
Beweeglessen Vught maandag (Elzenburg,
Brabantlaan 1) en dinsdag (Gymzaal Hertoglaan) beide dagen van 14:45 – 15:45 uur.
www.ouderensamen.nl
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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
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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 Theunissen, 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
Open op ma - di – do – vr van 9.00 – 12.00 u.
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…

Er zijn lezers van ’t Pomphuiske die nog roken.
Wil je stoppen? Ga de uitdaging aan en stop
vanaf 1 oktober 28 dagen met roken! Je kunt
je inschrijven op www.stoptober.nl
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DANSLES?
Danslessen voor kinderen in ‘t HelvoirThuis.
Nieuw Dancekids 3 jaar.
Doe je mee? www.danssa.nl/proefles

GEZOCHT: ervaren interieurverzorgster.
Uren en dagen in overleg. Wie helpt ons
een handje mee? Bij interesse graag
contact via 0625376783 - Helvoirt.

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

HULP IN HUIS GEZOCHT voor
schoonmaak. Tel. 0611415544
Voor al uw STUCWERK,
bel Rien van den Bogaard:
06-20962113

CDA jaagt scouting-jeugd uit
de Drunense duinen
Decennia lang is er door vele lokale scoutinggroepen volop gekampeerd op een bosperceel
aan ’t Hoog in Helvoirt. Gunstig gelegen aan de
rand van het natuurgebied de Loonse en Drunense duinen biedt dit terrein een unieke uitvalsbasis voor diverse outdooractiviteiten van
scouting. Voor de oudere lezers onder ons: de
vroegere padvinderij (protestants) of verkenners (katholiek).
Door de fusie met de gemeente Vught blijkt
voor de scoutingjeugd hier nu een einde aan te
komen. Aanleiding vormde de samenvoeging
van de bestemmingsplannen buitengebied
Vught en dat van de opgeheven gemeente Haaren. Ondanks dat de commissie Ruimte unaniem van oordeel was dat de jarenlange kampeertraditie een plekje verdiende in het Vughtse bestemmingsplan Buitengebied 2022, was
CDA wethouder Vos op de laatste commissievergadering voor de zomer niet te vermurwen.
Het feit dat de Vughtse scoutinggroepen al jarenlang een bijzondere en waardevolle bijdrage leveren aan de vorming van jongeren en in
het bijzonder het laten kennismaken met de na-

Ingezonden brief

tuur vormt voor de CDA wethouder geen aanleiding hier een ander standpunt over in te nemen. Integendeel, de BOA‘s van de gemeente
Vught hebben afgelopen maand al een streep
gehaald door het geplande zomerkamp. Wethouder Vos verwijst de scouts naar de reguliere campings of recreatieparken. Alsof een zomerkamp met je eigen groep gelijk kan worden
gesteld met kamperen op de camping tussen
alle caravans en campermobielen.
Gelukkig is het nog altijd de gemeenteraad die
als hoogste bestuurlijk orgaan uiteindelijk het
laatste woord heeft. Het Helvoirtse gemeenteraadslid Martien Vromans (GB) had samen
met zijn collega Joris Vrensen (PLV) een motie
ingediend om de bestaande toestand betreffende het scouting-kamperen in het bestemmingsplan vast te leggen.
Alleen.. tijdens deze belangrijke gemeenteraadsvergadering waar het bestemmingsplan
voor minstens TIEN jaar wordt vastgelegd
schitterde wethouder Vos door afwezigheid.
Wordt zodoende vervolgd in september.
Bart Steenbergen

Dès m’ok wè…

Dahliavereniging Rosa van Lima organiseert op zondag 18 september
2022 van 10.00 tot 14.00 uur openstelling van de dahliatuin aan
Esscheweg 207 te Vught. U bent van harte welkom.

72

‘t Pomphuiske

22-0882 Pomphuiske oms 07.indd 3

08-09-2022 12:08

22-0882 Pomphuiske oms 07.indd 4

08-09-2022 12:08

