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VOORWOORD
Ja u leest het goed: een nieuwjaar staat
in de startblokken: 2019. We hebben
een heel jaar voor de boeg om al onze
goede voornemens te verwezenlijken.
Dat geldt voor ieder persoonlijk maar
ook voor ons als vereniging. Een van de
plannen is om het komende jaar de grote groep 'jongere ouderen' in Helvoirt te bereiken als lid en / of als vrijwilliger. Samen voor elkaar!
Dat betekent ook dat de activiteitencommissie blijft werken aan
verbreding en van het aanbod van ook 'nieuwe' activiteiten die
voor de 'jongere ouderen' aantrekkelijk zijn om aan deel te nemen. Echter ook de vele inmiddels vertrouwde activiteiten (denk
aan Klassiek met Kees, Ameezing ochtenden, kaartavonden, Op
de koffie bij…) zullen komend jaar weer volop georganiseerd
worden. De verschillende clubs met hun veelal wekelijks terugkerende activiteit, doen het erg goed. Mede door de enthousiaste begeleiding van vrijwilligers kunnen we gerust stellen dat
onze vereniging geen slecht figuur slaat in de verscheidenheid
van activiteiten. Mocht u ideeën hebben voor een activiteit,
spreek een van de leden van de activiteitencommissie aan en
wie weet leidt het tot een nieuwe activiteit.
In het komende jaar willen we ook nog meer gaan samenwerken
met TinH (en andere organisaties in Helvoirt) ook op het gebied
van het organiseren van activiteiten. Ook daarvan hopen we dat
er voor u nieuwe activiteiten opgezet gaan worden. U leest het:
ook de Vereniging zit vol goede voornemens voor 2019.
Tot slot wensen wij van de redactie u allen een gelukkig en gezond 2019 en vergeet vooral niet contacten met mensen uit uw
directe omgeving te leggen en te verdiepen want: 'Een goede
buur, is beter dan een verre vriend'.
Veel leesplezier.
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OVERZICHT VAN DE WISSELENDE ACTIVITEITEN
JANUARI 2019
HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

De vrijdagen 11-18 en 25 januari
Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.
Dinsdag 8 januari
Kaarten vanaf 19.30u.
Woensdag 16 januari
Inloop computeren (LastPass.. een veilige kluis voor al
je wachtwoorden) van 09.30u.-11.30u.
Donderdag 17 januari
Gezamenlijke lunch bij De Heeren Janssen vanaf 12.00u.
Dinsdag 22 januari
* 'Klassiek met Kees' van 14.00u.-15.30u.
* Kaarten vanaf 19.30u.
Donderdag 24 januari
* Wandelen om 10.00u. /
* Vrijwilligersbijeenkomst
Donderdag 7 februari
Ameezing-ochtend in het restaurant
van de Leyenhof van 10.00u.–11.30u.
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OVERZICHT VAN DE VASTE ACTIVITEITEN:
Maandag:
Line-dance
Biljartcompetitie

11.00u.–12.00u.
13.00u.–17.00u.

Dinsdag:
Hobbyen, schilderen
en glas-in-lood
09.00u.–11.30u.
Vrij kaarten &
Biljarten
13.00u.–17.00u.
Vrij biljarten
19.00u.–21.00u.
Woensdag:
Bewegen Moet 1
Bewegen Moet 2
Gymnastiek
Kienen
Driebanden
Donderdag:
Naaiklusjes en
breien
Wandelen
(vier kernen)
Vrij kaarten &
Biljarten
Vrijdag:
Vrij biljarten
Vrij bridgen
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09.00u.–09.45u.
09.45u.–10.30u.
10.45u.–11.30u.
14.00u.–15.30u.
19.00u.–21.00u.

Van Goghzaal
Huiskamer

Huiskamer
Huiskamer
Huiskamer
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Hofkamer
Huiskamer

09.00u.–12.00u. Huiskamer
10.00u.
(zie wisselende activiteiten)
13.00u.–17.00u.

Huiskamer

09.00u.–12.00u.
13.30u.

Huiskamer
Van Goghzaal

KLUSJESDIENST V55+ WEER ACTIEF
Al enkele jaren was onze Klusjesdienst 'in
ruste'. Daar komt nu verandering in: u
kunt weer een beroep doen op onze Klusjesdienst omdat er naar aanleiding van de
oproep in 't hofblad van november een 4–
tal leden zich als vrijwilliger hebben aangemeld als 'klusser' en 1 persoon die als
contactpersoon wil optreden.
De Klusjesdienst van onze Vereniging is vooral bestemd voor
leden, die zelf niet in staat zijn een eenvoudig klusje in en
rondom het huis uit te voeren en die, om wat voor reden dan
ook, geen beroep kunnen doen op familie en / of vrienden.
Aan de volgende voorbeelden van kleine klusjes moet je denken:
 Lekkende kraan verhelpen
 Ophangen van schilderij / plank e.d.
 Instellen van radio en televisie
 Vervangen van een lamp
 Bijvullen van de centrale verwarming
 Herstellen van rolgordijnen
 Reparatie van schemerlampen e.d.
 Vervangen van filters van de afzuigkap
 Hulp bij kleine computerproblemen
 Leren omgaan met nieuwe (huishoudelijke) apparaten
Echt kleine klusjes die iemand zelf niet (meer) kan maar te klein
zijn om er een vakman voor te vragen!
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Zijn er onkosten aan het klusje verbonden b.v. vanwege een
onderdeel dat moet worden vervangen en gekocht, dan dient de
aanvrager die zelf te betalen. Is de klus te groot of te moeilijk
dan wordt doorverwezen naar een bedrijf.
Hoe werkt het?
Als u een klusje hebt dat valt onder de beschrijving in dit artikel
dan kunt u een aanvraag indienen bij de contactpersoon Klusjesdienst: Mevr. Arianne van Oerle-van der Vaart  641109 en
/ of email: afamoeva@gmail.com.
Zij beoordeelt of uw aanvraag past binnen de bedoelingen en
mogelijkheden van de Klusjesdienst.
Zij zal dan een van de vrijwilligers van de Klusjesdienst vragen
met u contact op te nemen.
De vrijwilliger zal vooraf vragen om welk klusje het gaat en een
afspraak maken zodat u weet wie er komt en wanneer.
De werkgroep Klusjesdienst bestaat naast contactpersoon Arianne van Oerle-van der Vaart uit de klussers: Piet van Iersel,
Wim van Hooft, Ton van Heel en Ad van Hattum.
Wij zijn blij dat we als vereniging deze dienst weer kunnen aanbieden aan onze leden. Door het verrichten van kleine klussen
in en om het huis door een van de vrijwilligers van de Klusjesdienst hopen we het leefklimaat van ouderen op een aanvaardbaar peil te houden. Tevens hopen wij hiermee te bereiken dat
men langer zelfstandig kan blijven wonen.
Neem gerust contact op met de contactpersoon, ook als u twijfelt of het wel een klusje is voor onze Klusjesdienst.
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ALWEER

GEZELLIG SAMEN LUNCHEN IN EIGEN DORP OP

DONDERDAG

17 JANUARI

Net als in november beginnen we de gezamenlijke lunches in
het nieuwe jaar in ons eigen dorp. Als je samen met anderen in
een gezellige sfeer aan het eten bent lijkt het wel of het eten
beter smaakt. Deze maand gaan we lunchen in 'Eetcafé De Heeren Janssen'.
Veel ouderen weten nog dat deze locatie voorheen 'D'n Boy'
heette waar Harrie van Schijndel (met als bijnaam d'n Boy) achter de tap stond, voordat het werd overgenomen door Kees en
Patrick: De Heeren Janssen.
De Heeren Janssen is sinds januari 2005 open. Sinds die tijd
hebben velen het uitnodigende terras en de gezellige donkerbruine bar al gevonden. Op 28 april 2005 is na een ingrijpende
verbouwing cafetaria 'd’n Bolhoed' geopend. Tijdens deze verbouwing is ook de keuken aangepast waardoor er nu ook de
mogelijkheid bestaat om een lekker hapje te eten. Heerlijke
lunchgerechten voor elke beurs en smakelijke menu's staan op
de kaart.
Naast het café beschikken De Heeren sinds enige tijd over een
uiterst sfeervolle ruimte genaamd 'd'n Trappist'. Deze ruimte is
geschikt voor feestjes tot 60 personen, vergaderingen, bedrijfsborrels of een gezamenlijk diner tot maximaal 30 personen. Wist
u dat zij ook over een oplaadpunt voor uw elektrische fiets beschikken en dat u deze kosteloos op kunt laden tijdens uw bezoek aan het café of sfeervolle terras?
Laat u verrassen en gastvrij ontvangen aan de Torenstraat 6 te
Helvoirt.
En….kom toch ook eens een keer mee lunchen op donderdag 17
januari vanaf 12.00 uur, het is gezellig, je ontmoet anderen,
krijgt nieuwe kontakten en deze keer in een ambiance in eigen
dorp.
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De kosten zijn voor eigen rekening. We willen in verband met
afspraken graag van te voren weten hoeveel deelnemers er komen.
Daarom s.v.p. opgeven als je wilt deelnemen door vóór 12 januari het onderstaande, ingevulde strookje, in te leveren in de
brievenbus van V55+ in de Huiskamer van het HelvoirThuis.
LET OP: De brievenbus is verplaatst naar de zijkant van de boekenwand in de gang.
Maak je gebruik van een dieet, vermeld dat dan op het opgavestrookje. Ook wanneer je geen vervoer hebt en wilt worden opgehaald, laat het ons weten door uw telefoonnummer in te vullen.
In februari is de eerstvolgende gezamenlijke lunch op dinsdag
19 februari 2019 bij 'Lunchroom Oom Dagobert' te Helvoirt.
De activiteitencommissie.

------------------------------------------------------Ja ik kom gezellig samen lunchen op donderdag 17 januari 2019
in 'Eetcafé De Heeren Janssen' te Helvoirt.
Naam:______________________________________
Ik wil graag opgehaald worden _________________
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PRIJSVERHOGING CONSUMPTIES HELVOIRTHUIS
Zoals jullie wellicht allemaal gelezen hebben in de krant of gehoord hebben op het journaal wordt de BTW per 1 januari 2019
verhoogd.
Dit heeft er toe geleid dat de prijs van de consumpties in het
HelvoirThuis ook verhoogd zijn.
Om jullie een idee te geven welke prijzen we hanteren vanaf 1
januari zetten we hier wat nieuwe prijzen op een rij.
Bij de bar komt de actuele prijslijst te staan.
Koffie
Thee
Cappuccino
Warme chocolademelk
Frisdrank
Pils tap
Vruchtensap
Zoete witte wijn
Droge witte wijn / rode wijn
Speciaal bier
Met vriendelijke groeten,
Jan van den Boer.
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,75
1,75
2,00
2,25
2,25
2,25
2,50
3,00
3,25
3,50

NA 43 JAAR GEEN

VOLKSDANSEN MEER BIJ ONZE VERENI-

GING

Het volksdansen staat in het nieuwe jaar niet meer op de activiteitenkalender van Vereniging 55+. Tegen het einde van 2018
bleken er onvoldoende leden te zijn voor het gezellige volksdansen. Door ziekte van leden en de ongemakken bij de ouderdom was de groep dermate klein geworden dat het niet leuk
meer was om verder te gaan. De tand des tijds sloeg toe. Er
waren extra pauzes nodig om de danspassen samen te leren
voor een optreden. Een optreden dat de laatste jaren steeds
minder vaak plaatsvond. De nog actieve leden besloten onlangs
samen te stoppen.
Cor de Jong is een van de laatste leidsters bij het volksdansen.
Jarenlang deed zij het samen met Annie Simons totdat Annie er
wegens ziekte mee ophield. Toen heeft Ria van Heerbeek de
groep mede begeleid. Cor de Jong weet nog als geen ander dat
het volksdansen een populair onderdeel bij de KVO (Katholieke
Vrouwen Organisatie) was.
Zij vertelt: "Toevallig was ik in 1975 voorzitster van de KVO toen
het volksdansen zijn intrede bij de KVO deed. Sjaan van de
Brand en Mien van Haaren gingen als eersten naar de leidsters
cursus. We hadden snel een groep van wel 20 dames. Later zijn
daar de heren bijgekomen. Bij het stoppen van deze vrouwenorganisatie een aantal jaren geleden bleek de mogelijkheid om
verder te gaan onder de vlag van Vereniging 55+ Helvoirt. Met
beide handen hebben we die toen vastgepakt".
Oefenen in garage
De KVO hield haar oefenavonden in Gastenbosch en soms bij
leden in de garage als het druk was in Gastenbosch. Met de
opening van het HelvoirThuis maakten de liefhebbers van deze
danssport gebruik van de Van Goghzaal.
Cor de Jong: "Elk jaar leerden we als groep nieuwe dansen. De
laatste jaren was dat al niet meer het geval.
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We oefenden trouw de bekende dansen om het zeker niet af te
leren maar ook om de contacten warm te houden. Deelname
aan de vier kernen dansavond of de kring Tilburg werd ook minder. Aanwas van jongere liefhebbers bleek alleen maar hoop. Er
kwamen geen aanmeldingen."
Stoppen
Bij het kijken naar de leeftijd van het huidige ledenbestand
blijkt Cor de Jong met haar bijna 80 jaar de oudste en het jongste lid was de AOW-leeftijd al gepasseerd. De groep werd kleiner
vanwege de ouderdom wanneer er ledematen minder soepel
blijken te functioneren. Er zijn leden die zich afmelden omdat
hun vrienden het niet meer konden volhouden vanwege lichamelijke klachten. Van lieverlee kwam men tot de slotsom beter
te stoppen dan doorgaan totdat er maar een paar volksdansliefhebbers naar de oefenavonden komen. Dus besloten de acht
laatste leden samen met het volksdansen te stoppen.
Helvoirtse kleuren
Helvoirt is niet de enige groep die er mee is gestopt.
Oisterwijk heeft haar activiteiten ook stopgezet. Er zijn nog wel
clubs in de regio die het blijven beoefenen maar ook daar zijn
het voornamelijk de oudere volhouders die een lange geschiedenis hebben met deze dansvorm. In het verleden is er vaak
samengewerkt met clubs uit de omtrek zoals Udenhout, BerkelEnschot, Haaren, Esch. Biezenmortel had geen volksdansgroep.
Cor de Jong: "Bij het optreden droegen we uniforme kleding met
de kleuren van Helvoirt: geel, rood, blauw en zwart. Misschien
is er iemand blij mee?"
Volksdansen is niet alleen gezellig. Het houdt de deelnemers
jong en vitaal. Het voorkomt eenzaamheid en houd je jong door
andere dansen te leren. Volgens Cor de Jong is het line dance
moderner en geliefder op dit moment. "Het is een tak van dansen die binnen de club wel nieuwe aanwas krijgt", weet zij te
vertellen.
Christ Pijnenburg
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WEET JE DAT…
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Eddy de Wit gestopt is als activiteitenleider van het 'schilderclubje'?
Hij dit besluit nam na 9 jaren trouwe en volledige inzet?
Zijn inzet geleid heeft tot vele fraaie schilderijen van de
hand van ontluikende kunstenaars?
Deze kunstenaars nu op zoek zijn naar een opvolger, omdat
zij aan de hand van een nieuwe 'meester' graag verder willen gaan met hun kunstzinnige arbeid?
Ook de volksdansgroep stopt met haar wekelijkse danspassen?
Het volksdansen maar liefst 43 jaar beoefend werd in onze
61 jarige Vereniging?
Onze Vereniging ook draait dankzij de trouwe en volledige
inzet van vrijwilligers?
Het bestuur hen allemaal via een persoonlijke uitnodiging
zal oproepen voor een bijeenkomst op 24 januari?
De redactie graag de volgende uitnodigingen waarover in
dit hofblad geschreven wordt herhaalt?
Het daarbij gaat om:
- stemmen op de 'Beweegroute Helvoirt' (pag. 19)
- meedenken over de Belevingstuin (pag. 18)
- informatie opdoen tijdens de thema-avond (pag.20-21)?
Dit ook geldt voor het pictogram (pag.32-33-34) dat aldus
kan zorgen voor actuele verenigingsinformatie?
De redactie u allen een gezond en gelukkig Nieuwjaar
wenst?

EEN WINTERDIP? WEG ERMEE
Ben je ook wel eens moe nu de dagen kouder en korter worden? Heb
je minder zin om aan de dag te beginnen? Lijkt alles te veel? Misschien heb je wel last van een winterdip. Kan je er iets aan doen? Ja
zeker!
Moeheid, lusteloosheid en trek in veel (koolhydraatrijk) eten,
zijn veelgehoorde klachten in de winter. Hoeveel je ook slaapt
of uitrust, het lijkt niet te helpen. Hoewel het vervelend is, gaan
deze klachten vaak wel vanzelf over. Je hoeft er dus niet voor
naar de dokter. Je kunt er wel iets aan doen, zodat deze klachten dragelijker worden. Hierbij enkele tips om je te wapenen
tegen een winterdip.
Licht is het sleutelwoord
Ons lichaam heeft natuurlijk daglicht nodig om cortisol aan te
maken, het hormoon dat ons wakker, aandachtig en stressbestendig houdt. In de winter daalt de hoeveelheid van dit broodnodige daglicht. Een wandelingetje in de buitenlucht bezorgt je
voldoende daglicht om dit verlies te compenseren.
Kies voor typische winterkost
In de winter ruilen we salades en fruit in voor wild en stoofpotten. Niet toevallig, want voldoende dierlijke proteïnen maken
het ons makkelijker om voldoende cortisol te produceren. Stevige kost is dus nodig, ook bij het ontbijt!
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De juiste slaaphygiëne
Verduister je slaapkamer volledig, zo wordt er 's nachts voldoende van het slaaphormoon melatonine aangemaakt. Dit
zorgt voor de nodige cortisolproductie gedurende de dag.
Voor een goede nachtrust eet of drink je beter niets de laatste
twee uur voor je naar bed gaat. Anders zet je je spijsverteringsstelsel aan het werk, waarvoor je energie nodig hebt. Slapen
dient om te herstellen en niet om voeding te verteren. Ga in de
winter steeds slapen om 22.00 à 22.30 uur en zorg voor acht
uur slaap.
Weg met energievreters
De geraffineerde suikers in koekjes, snoep, frisdranken en gebak zorgen maar heel even voor een energieboost, maar zullen
je na een tijdje verder uitputten.
Ook de cafeïne uit koffie, cola, thee en chocolade geeft
slechts een kortstondige energieboost. Het zorgt voor de aanmaak van adrenaline, maar ook voor een energiedip achteraf.
Regelmaat in je leven
Wie zijn energieniveau op peil wil houden, moet ervoor zorgen
dat zijn stofwisseling in evenwicht blijft. Dit evenwicht raakt onder andere verstoord als je onregelmatig eet en slaapt.
Beweeg je fit
Recreatief sporten (wandelen / fietsen / de beweegroute in Helvoirt doen) zonder prestatiedrang maakt in de hersenen een
aantal endorfines vrij die heilzaam zijn voor lichaam én geest.
Het werkt ontspannend en geeft je een energieboost. Sporten
tot aan de rand van de uitputting daarentegen is negatief. Ook
mediterend bewegen (yoga) geeft je energie.
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LEDEN AAN HET WOORD
Ook in het nieuwe jaar gaan we door met een rubriek waarin je
kennis maakt met een van onze leden. We stellen dit keer Kees
Bergman aan je voor.
Al heel zijn leven woont Kees Bergman (73 jaar) in Helvoirt. Hij
komt uit een gezin van 6 kinderen waarvan hij de tweede is. Bij
zijn geboorte woonde het hele gezin in het Schilderstraatje maar
later in de Lindelaan. Na de lagere school (de jongensschool aan
de Kastanjelaan) ging Kees naar de lts: opleiding tot metselaar
en na 2 jaar ook nog een opleiding tot timmerman. Na een jaar
als timmerman in een timmerfabriekje gewerkt te hebben en
het volgen van een aangevulde opleiding algemene ontwikkeling, ging Kees naar de kweekschool in Breda. Hij wilde 'meester'
worden. Vanaf 1970 is hij werkzaam in het onderwijs.
De eerste 3 jaar als invalkracht in Best en Den Bosch. Daarna
begonnen als invaller in Biest-Houtakker dat overging in een
vaste aanstelling. Hier heeft hij 6 jaar gewerkt waarvan 1 jaar
als vervanger van 'het hoofd der school'. Toen al was dat een
baan waarin je wekelijks door het ministerie van onderwijs werd
overvoerd met wijzingen van regels en veranderingen in registratie etc. Niet echt aantrekkelijk. Daarna, tot zijn pensionering, gewerkt in de Adrianusschool te Hilvarenbeek als 'meester'
voor de klas. Na 33 jaar onderwijs is Kees met pensioen gegaan.
In 1978 heeft hij verkering gekregen met Nelly van den Broek
uit Vught. Ze woonde net iets voorbij wat toen het restaurant
'de Vosseklem' heette, dus bijna in Helvoirt. Kees had inmiddels
van zijn ouders het huis aan de Lindelaan gekregen. In 1979 is
Kees met Nelly getrouwd, gingen ze in de Lindelaan wonen en
kregen daar 3 zoons. Inmiddels hebben ze 4 kleinkinderen.
Na zijn pensionering is Kees 4 jaar beheerder geweest van het
jeugdhuis 'd'n Inbreng' aan de Van Beringenstraat.
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In die tijd waren daar vooral de KPJ, Kindervakantiewerk en
Jong Nederland actief. Hij zorgde voor de voorraden, schoonmaak regelen, klein onderhoud en dergelijke. Met name als het
Helvoirts Weekend voor de deur stond, was het een drukte van
belang in 'd'n Inbreng'. Toen hij daar mee stopte ging hij echt
niet stil zitten kijken 'achter de geraniums'. Hij bleef zingen in
het koor van de St. Nicolaaskerk maar stapte op een gegeven
moment over naar het smartlappenkoor van verstandelijk gehandicapte bewoners van Cello in de Wijngaard te Haaren als
vrijwilliger en zanger. Daar ontmoette hij ook een bewoonster
die geen familie (meer) had en waarmee hij al direct zo'n klik
had, dat hij 17 jaar haar 'maatje' is geweest: ondersteuning,
mentor en samen op stap. Omdat zij niet kon praten was het
altijd extra inspannend om haar te begeleiden. Zij is onlangs op
73 jarige leeftijd overleden en Kees heeft samen met Nelly de
begrafenis en alles wat daar bij komt kijken geregeld.
Naast het onderhouden van de tuin heeft Kees ondertussen ook
zijn andere hobby, tekenen en schilderen, verder uitgebouwd.
Jaarlijks volgt hij nog een aantal lessen bij een kunstenaar in
Haaren. Hij schildert veelal in acryl, nadat hij eerst met potlood
en / of houtskool enkele voorstudies heeft gemaakt. Inmiddels
heeft hij ook al enkele portretten getekend van zijn kleinkinderen. Dat ze goed gelijkend zijn bleek toen een van de kleinkinderen spontaan reageerde op de tekening van haar zelf: 'Dat
ben ik'! In juni gaat zijn vrouw Nelly met pensioen en hebben
ze plannen om wat meer met de caravan op pad te gaan. Kees
woont nog altijd graag in Helvoirt: rustige omgeving, niet te
groot, nog echt dorpse sfeer, goed winkel aanbod en voldoende
activiteiten (o.a. HelvoirThuis) en een actieve ouderenvereniging.
Kees en zijn vrouw zijn pas enkele jaren lid van onze vereniging,
maar nemen met plezier deel aan diverse activiteiten. Als Nelly
met pensioen is zal dat zeker nog toenemen, als er tussen de
reisjes met de caravan nog tijd over blijft.
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ZEG HET MET EEN BLOEMETJE
OF TOCH MAAR LIEVER NIET…
Bloemen zijn prachtig en roepen
positieve emoties op.
Vandaar dat we ze graag geven aan vrienden, zieken of bij feestelijke gelegenheden. Met 'Zeg het met een bloemetje', verleidt
de reclame ons. Maar… we zouden Vermeer Duurzame Diensten
niet zijn, als we daar geen fikse kanttekening bij zouden zetten
en jullie willen laten nadenken over automatische gewoonten en
misleiding door de marketing.
Want zo’n bloemetje is helemaal niet zo vriendelijk.
Vaak wordt het 's morgens vers met een vervuilend vrachtvliegtuig ingevlogen uit Kenia. Daar heeft het water verbruikt dat
eigenlijk als drinkwater voor de armen gebruikt zou moeten
worden. En nadat de bloemen zijn uitgebloeid, moet je de bos
eigenlijk via het chemisch afval afvoeren omdat er zoveel gif op
is gespoten.
Gelukkig zijn er goede alternatieven. Haal zomers de bloemen
uit je eigen tuin en geef die. Ook kun je tegenwoordig biologische bloemen uit de regio kopen. En 's winters kun je mooie
takken uit Nederland gebruiken, hulst met besjes bijvoorbeeld.
Of geef een kleurig pakket met houdbaar eten en drinken: lekker!
Kortom, geef eens wat vaker geen bloemetje … maar iets anders
leuks en duurzaams.
Met groene groet!
Tiny en John Vermeer,
voor Duurzame Diensten.
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SUNNY SUNDAY

OOK IN

2019

Ook in de wintermaanden kunt u genieten van een maandelijks
optreden van het dixielandorkest 'Sunny swing' in de brasserie
'Het Verlangen' van Hotel & Brasserie De Guldenberg, Guldenberg 12 te Helvoirt van 16.00 uur – 18.00 uur.
Welkom op elke 1e zondag van de maand.
De toegang is gratis.
De data in 2019 zijn:
zondagmiddag 6 januari / 3 februari / 3 maart NIET wegens
carnaval / 7 april / 5 mei.
'Sunny swing' is een jazzband van 'doorgewinterde' jazzmuzikanten die al vele jaren dixielandmuziek en oude stijl jazz spelen. Zij komen uit Helvoirt e.o.
Het orkest bestaat uit Juan Bouwmans op bastuba, op klarinet
en sax speelt Jac Schatorje, op trompet Rob van den Broek, op
trombone Frans Zenden, Frank Bouwmans op banjo, op piano
Jan Peels, op een drumstel uit de jaren dertig van de vorige
eeuw en op 'washboard' Nico Overgaauw en op banjo Frans van
Lith, die tevens de vocals voor zijn rekening neemt.

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Gesloten schenkglas
Het hoofd van een beker
Hardlopend volkje
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toekan
kroeskop
Hollanders

WAT GEBEURT ER MET
DE VLINDERTUIN?
Begin vorig jaar verkocht de gemeente in Helvoirt aan omwonenden gedeelten van de 'Vlindertuin', een stuk grond, achter het Hofpad, dat werd onderhouden door vrijwilligers van LNMH. Van de oorspronkelijke Vlindertuin is het restant nog 630 m2 en samen met de grond tussen
het fietspad en de woningen aan het Hofpad krijgt dat een
nieuwe inrichting en een nieuwe bestemming: EEN BELEVINGSTUIN!
Een enthousiaste werkgroep is in september aan de slag gegaan
om na te denken over een nieuwe inrichting. De naam BELEVINGSTUIN is gekozen omdat ouderen, onder wie de bewoners
van de zorgafdeling van de Leyenhof, de tuin heel geregeld bezoeken. Ook schoolkinderen kunnen misschien af en toe een
project uitvoeren in deze tuin.
Twee lokale tuinontwerpsters hebben de opdracht aangenomen
om gezamenlijk een mooi ontwerp te maken. Het streven is om
in april de handen uit de mouwen te steken en de uitvoering te
starten. Maar voordat het echte ontwerp wordt gemaakt, wil de
werkgroep omwonenden en belanghebbenden ook hun zegje laten doen.
Op maandag 14 januari 2019 om 19.30 uur is er een informatie- en inspiratie bijeenkomst in het restaurant van de Leyenhof, Martinipad 3.
U bent van harte welkom!
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STEM VOOR DE NATUURSPEELTUIN!
Zoals bekend hebben we van vele kanten geld gekregen om de
'Beweegroute Helvoirt' te kunnen bouwen. Een van de sponsoren werd 'Kern met Pit' en van hen krijgen we € 1.000 omdat
we ons project in 2018 hebben gerealiseerd.
We maken echter ook nog kans op een aanvulling van € 1.500,als we voldoende stemmen binnenhalen… Die poging willen we
wagen door jou te mobiliseren om op deze website:
http://www.kernmetpit.nl/stemmen+editie+2018/default.aspx
te linken naar 'Noord Brabant' en vervolgens (na invulling van
het emailadres) een vinkje te plaatsen bij de naam waarmee we
ooit gestart zijn: 'Beweeg en Kwiekroute'.
De 'Beweegroute Helvoirt' is er, maar als het ons samen lukt om
die € 1.500,- te ontvangen, gaat dit geld direct naar de initiatiefnemers van de Natuurspeeltuin. Dus stem a.u.b. zelf en
vraag jouw contacten om dit ook te doen!
Met hartelijke groet,
Edward de Vries

NB. Als je op onze website www.55plushelvoirt.nl klikt, zie je
meteen nieuwsitem 2. Klik op 'lees meer' en je kunt via de link
in de tekst direct stemmen!
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VEILIG OUDER WORDEN
Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wie uw (bank)zaken zal
regelen op het moment dat u dat zelf niet meer kan of anders
gezegd u uw 'eigen belangen niet meer kunt behartigen'?
Wie mag er dan beslissingen nemen? Wie mag uw huis verkopen?
Er is een wettelijke regeling, maar als u zelf de regie in handen
wenst te nemen, kunt u er aan denken om deze zaken tijdig op
papier vast te leggen. Voor een aantal van deze zaken is een
notariële akte, een levenstestament, nodig. Een andere mogelijke oplossing is om uw bankproducten op maat aan te passen,
bijvoorbeeld door toepassing van een zakgeldrekening.
Na het overlijden blijken de erfgenamen niet altijd met elkaar
overweg te kunnen. Zijn er punten voor overlijden niet besproken en zorgt dat voor een rumoerige afwikkeling van de nalatenschap? Door tijdig te anticiperen op de situatie is het veelal
mogelijk om met een testament, een professionele executeur,
of met pre-nalatenschaps mediation, deze aandachtspunten aan
te pakken.
Na het overlijden kan met behulp van nalatenschaps mediation
gekeken worden naar de gemeenschappelijke belangen en kunnen de individuele belangen bespreekbaar worden gemaakt.
Tijdens de bijeenkomst op donderdag 13
februari heeft de werkgroep DVG [Dementie Vriendelijke Gemeente] een nieuwe inwoner uit Haaren uitgenodigd, mr. Laura
van Kempen-Cremers.
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Zij is kandidaat notaris, gespecialiseerd in het familie-, en erfrecht; is nalatenschapsmediator en gecertificeerd Novex executeur. Tot en met september 2018 was zij notaris in de gemeente
Oisterwijk.
Tijdens deze bijeenkomst gaat zij ons in eenvoudige taal meenemen in de omgeving die wij zelf kunnen maken en waarin wij
veilig ouder kunnen worden. Zit u met vragen of weet u niet of
de documenten die u heeft voldoende regelen? Schrijf de vragen
op en / of neem de documenten met u mee.
U bent welkom in het HelvoirThuis. Inloop 19.00 uur, aanvang
19.30 uur.
Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) Haaren bestaat uit vrijwilligers en zorgprofessionals uit de vier kernen van
de gemeente en wordt ondersteund door de gemeente. Meer
informatie bij Ineke Matheeuwsen (tel. 06 - 8369 2717) of via
dvghaaren@gmail.com.
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HEEFT

U ZORG NODIG?

DEZE

ZORGVERLENERS STAAN

VOOR U KLAAR

Een groot aantal zorgverleners staat voor u klaar. Maar wie doet
wat?
Woont u nog thuis en laat uw gezondheid u in de steek? U kunt
hulp krijgen van allerlei professionals. Ze hebben allemaal een
eigen specialiteit. Wij zetten de verschillen voor u op een rijtje.
Huisarts
Heeft u lichamelijke of psychische klachten? De huisarts is uw
eerste aanspreekpunt. Hij of zij adviseert, onderzoekt en behandelt. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door. Bijvoorbeeld
naar een specialist.
Praktijkondersteuner
In veel huisartsenpraktijken werken praktijkondersteuners. Zij
hebben een eigen spreekuur. De praktijkondersteuner geeft
zorg en informatie aan mensen met een chronische aandoening.
Bijvoorbeeld diabetes of astma. Vaak is er een aparte praktijkondersteuner GGZ, voor psychische klachten.
Praktijkverpleegkundige ouderenzorg
Een praktijkverpleegkundige ouderenzorg is een gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een groot deel van de patiënten
van een huisarts zijn ouderen. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg ondersteunt de huisarts bij het leveren van deze zorg
en is hiervoor speciaal opgeleid. Deze praktijkondersteuner gaat
bijvoorbeeld op huisbezoek bij ouderen en overlegt met andere
zorgverleners, zoals een fysiotherapeut of specialist in het ziekenhuis.
Transferverpleegkundige
Komt u uit het ziekenhuis en moet u verder herstellen? Een
transferverpleegkundige regelt de juiste nazorg.
Dat kan thuiszorg zijn, of een tijdelijke opname in een zorginstelling.
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De transferverpleegkundige regelt ook machtigingen van zorgverzekeraars en de apparatuur en hulpmiddelen die nodig zijn
Specialist ouderengeneeskunde
De verpleeghuisarts heeft een nieuwe naam: specialist ouderengeneeskunde. Deze arts is gespecialiseerd in ouderdomsziekten
en chronische ziekten. Hij of zij komt ook bij u thuis, als dat
nodig is. Dit gebeurt vaak na een verzoek van de huisarts of de
wijkverpleegkundige.
Wijkverpleegkundige
Een wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor medische handelingen. Bijvoorbeeld: het geven van injecties, het toedienen van
medicijnen of wondverzorging. Ook het aanleggen van een infuus is een taak van de wijkverpleegkundige.
Palliatief verpleegkundige
Kunt u niet meer beter worden? Een palliatief verpleegkundige
geeft u informatie over de mogelijkheden van verzorging in uw
eigen huis. En ook over medicatie of lichamelijke klachten. De
palliatief verpleegkundige werkt meestal samen met andere verpleegkundigen.
Casemanager dementie
Heeft u alzheimer of een andere vorm van dementie? Dan heeft
u recht op een casemanager dementie. De casemanager is
meestal een wijkverpleegkundige, gespecialiseerd in dementie.
Hij of zij geeft uitleg, praktische adviezen en emotionele steun.
Ook aan mantelzorgers.
Mantelzorgmakelaar
Een mantelzorger moet veel regelen. Een mantelzorgmakelaar
kan helpen bij taken die veel tijd en energie kosten. Bijvoorbeeld
bij het aanvragen van een indicatie of een persoonsgebonden
budget (pgb). En ook bij het invullen van formulieren, of het op
orde krijgen van de administratie.
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Wmo-consulent
Wilt u thuishulp aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De Wmo-consulent helpt daarbij. De Wmoconsulent werkt bij de gemeente. U krijgt een uitnodiging voor
een gesprek, het zogenoemde keukentafelgesprek. Daarna
zoekt de Wmo-consulent naar de beste oplossing.
Cliëntondersteuner
De cliëntondersteuner is gratis; de gemeente betaalt de kosten.
Toch is de cliëntondersteuner onafhankelijk. Hij of zij komt op
voor úw belangen. U kunt advies vragen over 24-uurs zorg
thuis, of over opname in een verpleeghuis. De cliëntondersteuner kan ook meegaan naar het keukentafelgesprek met de
Wmo-consulent.
Ouderenadviseur
Sommige gemeenten hebben een ouderenadviseur in dienst. U
kunt er terecht met allerlei vragen: over wonen, zorg, welzijn
en financiën. De ouderenadviseur weet ook welke activiteiten de
gemeente organiseert voor ouderen.
Maatschappelijk werker
Voelt u zich eenzaam? Heeft u vragen over regelingen? Een
maatschappelijk werker – of sociaal werker – kan helpen. Vaak
werkt hij of zij in een sociaal wijkteam. Het spreekuur is gratis.
Bron 'ik WoonLeefZorg'

Uien zijn erg gezond om te eten. Ze zijn gevuld met
complexe suikers die onze stofwisseling gezond
houden, evenals vitaminen, mineralen, voedingsvezels, bètacaroteen en foliumzuur (een van de Bvitaminen), en ze bevatten geen vet.
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BOEKBESPREKING 'TURIS'
AKYOL

DOOR

ÖZCAN

In een arbeiderswijk in Deventer woedt een
gezinsstrijd die dagelijks wordt aangewakkerd
door vader Turis, een onaangepaste dronkaard
en hoerenloper, iemand zonder geweten. Hij
komt jarenlang weg met zijn escapades en
intimidaties die het hele gezin gegijzeld
houden.
Maar dan grijpt de jongste zoon een geheim aan dat zijn moeder
al een decennium met zich meedraagt om zijn vader voorgoed
uit hun levens te verdrijven.
Tijdens zijn zoektocht naar de waarheid krijgt hij al snel
tegenwerking uit onverwachte hoek. De zoon dient zich opnieuw
te verhouden tot zijn vader, zijn moeder en vooral tot zichzelf.
Turis is een beklemmende, indringende en bij vlagen bijzonder
geestige roman, die de lezer meesleurt in een onbekende wereld
waarin absurdisme en ontroering elkaar moeiteloos afwisselen.
Özcan Akyol (1984) schreef eerder de semi-autobiografische
bestseller Eus. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste
literaire schrijvers van zijn generatie.
De schrijver Özcan Akyol
Akyol studeerde na de mavo journalistiek en Nederlands. De
laatste studie heeft hij niet afgerond. In september 2011 debuteerde Akyol met het korte verhaal Zero Impact.
In oktober 2012 verscheen zijn debuutroman Eus bij uitgeverij
Prometheus. Het boek gaat over een Turks-Nederlandse jongen
uit een gastarbeidersgezin die zich aan zijn achtergrond probeert te ontworstelen. Het werk werd als een gedeeltelijk autobiografische schelmenroman gepresenteerd.
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Eus kreeg voor en bij verschijning veel aandacht in de Nederlandse media. Er werden in een week tijd 10.000 exemplaren
verkocht. Een maand na het verschijnen werden de filmrechten
gekocht door Eyeworks.
De schrijver is vanaf dat moment naast schrijver ook opiniemaker. Hij is met enige regelmaat op televisie om zijn mening te
geven over de actualiteit, bijvoorbeeld in programma's als De
Wereld Draait Door en Pauw.
Akyol is atheïst, net als zijn vader, terwijl zijn moeder moslim
is. Akyol is kritisch over de islam en het Turks nationalisme,
hetgeen hem soms 'niet in dank afgenomen wordt'.
Boeken geschreven door Özcan Akyol
Zero Impact (2011), kortverhaal
Eus (2012), roman
Hé scheids, jij hebt thuis zeker niks
te vertellen? (2014),
Wij vieren geen feest (2014), kinderboek,
Turis (2016), roman
Dilemma (2017), kortverhaal.

Begrip is het voelen wat een ander denkt, niet het denken wat
een ander voelt.
Leven in het nu is de controle durven loslaten.
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KERSTVIERING MET SPANNINGEN ROND KERSTPAKKETTEN
Kerstliederen uit verschillende landen en een kerstverhaal over
een brute Keizer waren onderdeel van de kerstviering in HelvoirThuis. Een toneelspel over een jubileum kerstpakket in een
familie die elkaars leven zuur maakten, zorgde voor een kerstviering van de Vereniging 55+ Helvoirt met een heel goed einde.
Aan lekker eten en drinken ontbrak het niet. De honderd bezoekers gingen glimlachend naar huis met een kerstgedachte op
zak.
Een kerstverhaal over een brullende Keizer met daarin onder
andere een stamelende keukenmeid zorgde voor een verrassend slot in de geest van de kerst. Maar tussen het tijdstip dat
de Keizer een kerstverhaal wilde horen en deze bruut aan het
eind van het verhaal zijn eigen kerstverhaal voorlas ging er veel
mis. Alle lakeien, personeelsleden en medewerkers kregen er
van langs en moesten of in de hoek staan of tegen de muur aan.
Een soldaat bracht de keizer in eerste instantie ook tot niets
beters dan schelden en gooien met zijn kroon. De Keizer achtervolgde de soldaat om hem een schop onder zijn kont te geven
maar kon hem niet te pakken krijgen. Dat was de reden om zijn
eigen verhaal voor te lezen. Een pracht van een verhaal in de
kerstsfeer geschreven door Diny van Haaren maar door omstandigheden, manlief lag in het ziekenhuis, voorgelezen door Lucie
van de Pas.
Toneeloptreden
Het kerstverhaal zat in de voormiddag. Na het eten trad toneelclub 'Hier Zemme' op met een stuk waar de kerstpakketten en
de soms lijkende oorlog in een familie de volle aandacht vroeg
om niets te missen van het verhaal.
Een echtpaar zonder kinderen woonde bij hun moeder en
schoonmoeder in.
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Schoonmoeder was eigenaar van het huis en keek reikhalzend
uit naar haar 50ste kerstpakket dat maar niet kwam en ook nooit
zou komen vanwege bezuiniging bij het bedrijf waar zij ooit
werkte. Alleen die boodschap bereikte haar niet. Ongeduldige
schoonmoeder belde naar het Leger des Heils met een zielig
verhaal en vroeg om een kerstpakket. Dat kwam toen zij niet
thuis was. De schoonzoon kreeg ook een kerstpakket voor zijn
vrijwilligerswerk maar was ook niet thuis toen het werd bezorgd.
De schoonzoon en schoonmoeder lagen elkaar niet. Het tweetal
wist elkaar al bekvechtend de les te lezen. Beiden bedachten
een plan om elkaars leven zo zuur te maken dat ze zouden vertrekken. De buurvrouw van de schoonmoeder bedacht een plan
over een nieuwe vriend van schoonmoeder zodat de schoonzoon
en zijn vrouw het huis moesten verlaten.
Hilarische momenten
De verhaallijn over de kerstpakketten en de verhaallijn over het
huis moeten verlaten zorgde voor spannende maar ook hilarische momenten. Uiteindelijk gaven de kemphanen elk wat toe
en eindigde een geruzie in een samen proostend einde dat bij
een kerstverhaal hoort.
De hoofdrolspelers waren : Diny van Haaren, Annie Geurts, Theo
van Hattum, Coby Backs, Belinda Boereboom en Riek Pijnenburg. Souffleuse was Annelies van de Graaf.
Kerstboodschap
De regie is in handen geweest van Frans van Lith die niet bij het
stuk aanwezig was. Maar dat was vroegtijdig bekend. Hij was
samen met zijn vrouw Thea, de voorzitter van onze vereniging,
naar hun dochter in het buitenland. Thea schreef een kerstboodschap voor de leden die tijdens de kerstviering werd voorgelezen. Zij vroeg aandacht voor elkaar en de omgeving.
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De dag begon met muziek en samenzang over het naderende
kerstfeest. Klaartje van Iersel met haar muzikanten zong bekende en onbekende kerstliederen uit verschillende landen. De
bekende kerstliederen zong de volle huiskamer mee.
Het eten ging er bij de bezoekers goed in. De borden werden
keurig leeg gegeten. De koffie, de thee, de drank kreeg goede
aandacht en niemand kwam iets te kort. Van het fruit bleef niet
veel over. De vrijwilligers mogen trots zijn op een geslaagde
kerstviering.
Dit jaar zaten honderd mensen in de huiskamer om samen te
zijn bij de kerstviering. Volgens de organisatoren waren dat er
minder dan vorig jaar.
Christ Pijnenburg

KERSTBOMEN VAN DE NICOLAASKERK GEWILD
Je kon het niet missen. Een spandoek met grote vette letters
'Kerstbomen te koop' nodigde potentiële klanten begin december uit voor het uitzoeken van een kerstboom op het land achter
de Nicolaaskerk. Een geslaagde actie van de kerkhofgroep.
Deze vrijwilligers, waaronder leden van onze Vereniging, trotseerden regen, wind en hagel om de kerstbomen aan de man of
vrouw te brengen. En dat lukte dit jaar weer. Op slimme wijze
gingen de kerstbomen, met of zonder kluit, naar de woonhuizen
en kantoorpanden in Helvoirt en tot over de grenzen van ons
dorp. Daarvoor werden aanhangwagens en kruiwagens ingezet.
Tot zelfs het dak van een auto werd gebruikt voor
transport. De penningmeester kon met de kerst
tevreden zijn. Ruim 220 kerstbomen, ruim meer
dan het jaar daarvoor, mocht hij afrekenen. De opbrengst gaat naar het restoratiefonds van de kerk.
Christ Pijnenburg
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TUIN
Als we in onze herinnering
duiken, zal iedereen een andere locatie voor ogen krijgen
als zij of hij denkt aan de
speeltuin die een rol speelde
in haar of zijn jeugd. In mijn
persoonlijke jeugd speelde de volgende speeltuin een rol van
betekenis. Bij restaurant 'De Gouden Leeuw' in Voorschoten was
een grote speeltuin en daar gingen we onder leiding van een
volwassene (moeder of grote zus) in de vakantie een middag
naartoe als vakantie-uitje. Dit restaurant was enkele kilometers
van onze woning. Waarom komt dit restaurant bovendrijven als
ik aan vroeger denk? Omdat later de eigenaar van dit restaurant
de grondlegger werd van het 'Van der Valk' concern.
De uitbater (wat een mooi woord) van dit restaurant was Martin
van der Valk, onder de boerenbevolking bekend als paardenhandelaar. Deze Martin van der Valk heeft ooit zijn elf kinderen
beloofd dat ze allemaal een restaurant zouden krijgen. En hij
heeft zich daar aan gehouden!! In die tijd was er in Alphen aan
de Rijn een enorm groot en prachtig vogelpark, Avifauna geheten, (ik was er ooit als kleine jongen als vakantie-uitje). Dit park
had als logo een toekan. Het park ging failliet en Martin van der
Valk nam het restaurant en het logo over. Dit logo is nog steeds
het kenmerk van de Van der Valk hotels.
Dus is meteen rechtgezet dat Gerrit van der Valk van hotel
Nuland de grondlegger is van het concern, nee zijn vader Martin
was dat. En het logo is dus geen valk, maar een toekan. Als je
ooit in de buurt van Alphen aan de Rijn bent en je hebt even
tijd, is een bezoek aan dit restaurant de moeite waard, want ze
hebben nog steeds een uitgebreide collectie vogels.
Jan van Bohemen.
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PREISCHOTEL MET FETA EN SPEKJES
Hoofdgerecht voor 4 personen.
Benodigdheden:
450 gr. voorgekookte aardappelschijfjes
8 preien
4 eieren
200 gr. feta, verkruimeld
200 gr. ontbijtspek (katenspek
is ook goed)
250 ml. kookroom
1 theelepel gedroogde oregano
2 eetlepels olijfolie
zout en versgemalen peper.
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 200° C., snij de preien in de lengte
tot de helft in en spoel het zand eruit. Halveer ze en kook ze in
water met zout gedurende 5 minuten.
Giet ze af, spoel ze met koud water en laat ze uitlekken. Verdeel
de aardappelschijfjes over de bodem van een ingevette schaal
of braadslede, strooi er peper en zout over naar smaak.
Leg de preien naast elkaar over de aardappelen. Klop de eieren
met kookroom, oregano, peper en zout.
Verdeel de feta over de prei en giet het roommengsel erover.
Doe het spek op een ovenvast bord of bakplaatje en besprenkel
het met de olijfolie.
Zet de aardappel / prei-schotel gedurende 15 minuten in het
midden van de oven. Schuif het daarna aan de kant en zet het
bord met het spek ernaast.
Laat het geheel nog 15 minuten langer in de oven staan. Serveer
de preischotel met het krokante spek er bovenop.
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NIEUWE ICONEN MICROSOFT, MAAR…
WE HEBBEN ER OOK EEN VOOR JOU!
Microsoft is hard aan het werk om een complete restyling van
de bureaubladiconen van Windows 10 te maken. Binnenkort
zien de vertrouwde Prullenbak en Calculator er heel anders uit.
De icoontjes voor Photos, Mail, Calculator, Calendar, File Explorer en Microsoft News worden allemaal opnieuw gemaakt. Er zijn
in eerste instantie 10 iconen tegelijk onder handen genomen,
zei Jon Friedman, partner director design bij Microsoft. "Dat was
een forse onderneming."
De laatste keer dat Microsoft zijn iconen opfriste was vijf jaar
geleden. Sindsdien is er veel veranderd, zegt Friedman. "In die
tijd waren emoji (smiley) nog nieuw." Nu zijn emojis niet meer
weg te denken uit ons dagelijks leven.
Wanneer de nieuwe iconen ook daadwerkelijk in een update
worden meegeleverd, is nog onduidelijk.
Wij hebben ook een bureaubladicoon voor jou: het logo van Vereniging 55+ Helvoirt!
Zoals bekend krijgt onze Vereniging een nieuwe website. Tinie
Vriens en Edward de Vries zijn hier volop mee bezig. En natuurlijk is het ook de bedoeling dat jij die website makkelijk weet te
vinden en te benaderen. En dus is een snelkoppeling via een
icoontje op je bureaublad daartoe super gemakkelijk.
De snelkoppeling is alleen een praktische en snelle manier om
een website te openen. De website zelf staat niet op de pc. Je
hebt dus altijd verbinding met internet nodig om de website te
kunnen bekijken.
Voor de website van onze Vereniging hebben we het logo verkleind naar icoonformaat.
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Dit icoontje kun je opvragen via info@55plushelvoirt.nl. Ga na ontvangst als volgt te werk:
Sla het ontvangen icoontje 'Ver.55.ico' op in een voor jou logische map.
Snelkoppeling maken via Edge
Start Edge.
Open www.55plushelvoirt.nl
Selecteer nu https:/www.55plushelvoirt.nl (boven in de balk)
Klik met rechts in deze balk en kies kopiëren
Ga naar je bureaublad, klik rechts ergens op dit blad
Klik op 'nieuw' en vervolgens op 'snelkoppeling'
Klik in de balk 'geef de locatie… op' met rechts en klik op plakken
Klik op volgende (rechts onder)
Typ de naam Vereniging 55+ in de balk
Klik op voltooien
Snelkoppeling maken via Chrome
Start Chrome.
Open de website die je op het Bureaublad wilt plaatsen.
Klik rechtsboven op de knop met de drie streepjes.
Klik onder in het menu op Meer hulpprogramma's > snelle link
maken…
Geef de naam Vereniging 55+ in de balk in
Klik op Maken.
Vervolg:
Klik nu rechts op het icoontje Vereniging 55+
Klik op eigenschappen
Klik nu op ander pictogram
Klik op bladeren en klik in jouw logische map op 'Ver.55.ico'
Klik op openen en tot slot 2 keer op OK
En je bureaublad heeft een herkenbare snelkoppeling naar onze
website!

33

Wil je dit allemaal nog eens uitgelegd krijgen, kom dan naar de
computerinloop op woensdag 16 januari van 9.30 – 11.30 uur
in de Hofkamer. We lopen daar het bovenstaande stap voor stap
door. (en daarna komt 'LastPass.. een veilige kluis voor al je
wachtwoorden' aan bod).
Tot slot nog dit: de actualiteit van een website is afhankelijk van
correcte gegevens. Hierbij doen we een oproep aan vooral
ook de activiteitenleiders om de tekst van vooral ook hun
activiteit op de huidige website kritisch te bekijken en de geactualiseerde gegevens zo spoedig mogelijk door te geven via
info@55plushelvoirt.nl

Zomaar wat weetjes:
Honing is het enige voedsel dat alle stoffen bevat die
nodig zijn om in leven te blijven, met enzymen, vitaminen, mineralen en water.
Ananassap is 500% effectiever om je te laten stoppen
met hoesten dan hoestsiroop. Ananas bevat bromelaïne, wat infecties bestrijdt en bacteriën uitroeit.

De langzaamste vis is het zeepaardje, dat
een snelheid van ongeveer 0,016 km. per uur
kan halen.
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT.
Activiteitencie
Amazing(en)
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Computeren
Fietsen
Fotografie
Glas in lood
Gymnastiek
Helvoirt Uit: vervoer
Hobby-handwerk
Kienen
Line-dance
Luisteren naar
Klassieke muziek
Klusjesdienst
Haak/breigroep
en naaiklusjes
Ouderenadviseur
Reizen
Schilderen
Toneelspelen
Wandelen
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Lucie van de Pas
Nico Hes
Jeanne van Bergen
Jan van Zon
Nico Hes
Edward de Vries
Willy Bergman
Edward de Vries
Kees van Haaren
Annie Timmermans
Josée van Dongen
Laura Kloprogge
Cor de Jong
Mia Dekkers

Marinus van Iersel

60
06
64
64
06
64
64
64
06
21
06
64
64
64
64

79 21
54343249
24 63
14 00
54343249
37 94
27 81
37 94
12325783
89 47
23646657 of
28 42
18 44
32 33
27 72

Kees van Rijt
vacature

60 75 32
…

Bep van Bohemen
Vacature
Lucie van de Pas
Vacature
Dini van Haaren
Jan Tielemans

64
…
60
…
64
06

14 15
79 21
68 86
27086113

VERENIGING 55+ HELVOIRT
Vereniging 55+ Helvoirt is als OuderenVereniging Helvoirt opgericht in
december 1994, maar kent haar oorsprong als 'RK Bond Ouden van
Dagen' in augustus 1957.
Aanmelden als lid
U kunt zich aanmelden als lid van Vereniging 55+ Helvoirt bij de secretaris.
De contributie bedraagt € 22,- per jaar.
U ontvangt dan maandelijks ''t hofblad'. Via dit blad en de website
(www.55plushelvoirt.nl en www.helvoirthuis.nl) wordt u zo goed mogelijk op
de hoogte gehouden van alle zaken die binnen onze vereniging van belang
zijn.
Voorzitter:
Thea van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268 CL, Helvoirt,  64 2635
Vicevoorzitter:
Miel Bogaerts, Lage Driesstraat 21, 5268 BP, Helvoirt  64 2003
Secretaris:
Louise Schulte-van Amelsvoort, Tilburgstraat 19, 5268 AP Helvoirt  64 5242
Penningmeester:
Adrie van Hattum, Tilburgstraat 14, 5268 AP, Helvoirt,  06-17704901
Bestuursleden:
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt,  60 7921
Bart van Wijk, de Jonge v. Zwijnsbergenstr.13, 5268 AK, Helvoirt,  64 2393
Leden van de activiteitencommissie:
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt,  60 7921
Frans van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268 CL, Helvoirt,  64 2635
Jo van Riel, Gijzelsestraat 5, 5268 KM, Helvoirt,  64 2638
Mien Verbeek, Nieuwkuikseweg 17a, 5268 LH Helvoirt,  64 1660
Coach Zorg en welzijn:
Thea van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268 CL, Helvoirt,  64 2635
e-mailadres: theavanlith@xs4all.nl
IBAN Bankrekeningnummer NL44RABO0121194167
Kopij inleveren vóór de 24ste v.d. maand via:
info@55plushelvoirt.nl of bij:
Edward de Vries, Broekwal 55,  64 3794
e-mailadres: eidevries@home.nl of bij:
Frans van Lith, Biestakkerstraat 16,  64 2635
e-mailadres: fransvanlith@xs4all.nl
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Ria de Vries-Algra
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Vereniging 55+ Helvoirt

Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
Telefoon: 0411- 202010

