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Voorwoord
Zeer geachte leden van Vereniging 55+ Helvoirt,
Graag heb ik gehoor gegeven aan het verzoek van de werkgroep "60 jaar"
om een voorwoord te schrijven in ons jubileumboekje. Allereerst wil ik mijn
oprechte waardering uitspreken voor de grondige en efficiënte wijze waarop
de werkgroep haar taak heeft opgepakt. In korte tijd is heel veel werk verricht en het resultaat mag er wezen.
Vanaf 1957 is er een organisatie in Helvoirt die zich richt op de ouderen.
Verschillende bestuurders streefden steeds hetzelfde na: door saamhorigheid, samenwerking en verbinding een positieve bijdrage leveren aan de
Helvoirtse gemeenschap en in het bijzonder aan de leden.
De Vereniging heeft getracht dat op allerlei wijzen te doen. Wanneer u dit
boekje doorleest, wordt weer eens duidelijk hoeveel er georganiseerd is in
de afgelopen jaren. En ook hoeveel nu nog wordt gedaan. Er zijn activiteiten
die de 60 jaar getrotseerd hebben, denk aan dagreisjes, bingo, kaarten en
fietsen; andere activiteiten spreken nu minder aan dan weleer en worden
dan ook niet meer aangeboden.
Een jubileum betekent in de eerste plaats terugkijken, terugkijken op wat
vreugde heeft gebracht, waar men trots op is. Wij doen dat nu door middel
van dit geschiedenisboekje, zoals de Vereniging dat ook bij haar 50-jarig
bestaan heeft gedaan. Toen is gekozen voor een chronologisch overzicht
van hetgeen in die 50 jaar gebeurd was. In dit geschiedenisboekje bij het
60-jarig bestaan is voor thema’s gekozen.
De thema’s hebben elk een eigen hoofdstuk gekregen. Het zijn thema’s die
een belangrijk stuk van Vereniging 55+ Helvoirt weergeven. De hoofdstukken zijn fraai verlucht met foto’s. Geschiedschrijving vereist nauwkeurigheid en accuratesse; ook daar heeft het ditmaal niet aan ontbroken. Het
prachtige resultaat van weken hard werken ligt voor u.
Ik wens u veel lees- en kijkplezier.
Josée van Dongen – van Amelsvoort,
voorzitter Vereniging 55+ Helvoirt

Helvoirt september 2017
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DE BEGINJAREN 1957 – 1995
HOOFDSTUK 1

Door zes enthousiaste Helvoirtenaren werd in augustus 1957 de RK Bond
Ouden van Dagen opgericht.
De reden was: "de Katholieke Raad van Overleg had vastgesteld dat het
noodzakelijk was geworden om iets te ondernemen voor de ouden van dagen".
De oprichters waren H. Vugts (voorzitter), M. van Gorp (secretaris),
C. van den Heuvel, A.J. Leermakers, C. Sterken en F. van Empel.
Men startte met 54 leden en
een contributie van zes gulden per jaar.
De eerste vier jaren werd vergaderd in het oude patronaatsgebouw, daarna in café
"De Keizer".

H. Vugts

M. van Gorp

Het frisse bestuur kreeg er gelijk zin in en organiseerde direct een uitstapje
naar Burgers Dierenpark en jawel, dan maar meteen op 8 september 1957.
Met particuliere auto`s gingen zij er heen en hiervoor moest 1 gulden per
deelnemer betaald worden voor de benzine.
De activiteiten werden uitgebreid. Er werd besloten om ontspanningsmiddagen te organiseren, zoals kaarten en spelletjes doen. De Broeders van
Misericordia hadden beloofd om op een middag ‘n film te draaien.
Om de volgende algemene vergadering aantrekkelijk te maken, werd besloten om een humorist te laten komen en de leden te trakteren op koffie
met een koekje, de heren een sigaar en de dames een reep chocolade.
Bij een volgende reis die nog al lang was uit gevallen, de reis ging via Haaren, Oirschot, Duizel, naar kasteel Heeswijk, St. Michielsgestel en naar de
St. Jan, besloot men onderweg de heren twee maal een sigaar te geven, de
dames een zakje snoepgoed van 50 cent en in Schijndel ieder een eierkoek.
De reis was goed verlopen maar met een leukere buschauffeur hadden we
nog meer plezier gehad!
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De jaren daarop werden nog diverse reizen ondernomen, onder andere naar
Limburg en Rotterdam.
In 1960 vond het bestuur dat de vergaderruimte in het patronaatsgebouw
niet netjes genoeg was en daarom werd er voortaan in "De Keizer" vergaderd.
In 1962 werd het eerste lustrum gevierd. Het werd een gezellige feestdag,
met een plechtige H. Mis en daarna koffie en broodjes. Genodigden waren
pastoor Claassens en Burgemeester van Hövell tot Westerflier.
De pastoor gaf als geschenk aan de bejaarde kaarters een lokaal in het
nonnenklooster.
Belangrijk ook was een besluit om een stichting Bejaardenzorg op te richten
met als doel de huisvesting van bejaarden,
welke op 18 maart 1963 tot stand kwam.
Op 11 maart 1965 werd besloten de naam
van de vereniging te wijzigen in:
RK Bond van Bejaarden.
Deze naam werd in 1971 weer veranderd in:
RK Bond van bejaarden/ouderen en gepensioneerden, afd. Helvoirt
en later weer gewijzigd in Katholieke Bond van Ouderen, afd. Helvoirt,
afgekort KBO Helvoirt.
Ook aan lichamelijke fitheid werd gedacht.
Er kwam een gymnastiekcursus onder leiding van Mej. v.d. Plas. Men startte
met 15 leden die 65 cent moesten betalen, wat een heel bedrag werd gevonden.
Het Pomphuiske doet in 1966 zijn intrede en men stelde voor om de maandelijkse mededelingen voortaan te laten lopen via dit blad en er zelf zo af
en toe een artikel in te schrijven. Ook vroeg de voorzitter of er leden waren,
die af ten toe een stukje zouden willen schrijven over vroeger. Hiervan werd
door enkele leden gretig gebruik gemaakt. Vanaf 1998 gebeurde dit in "’t
hofblad".
Geheel onverwachts meldde zich een dame uit België die een bonte gevarieerde middag aanbood aan al de bejaarden uit Helvoirt. Na een grondige
bespreking werd besloten hier niet op in te gaan. Want na haar folder goed
bestudeerd te hebben, bleek de gevarieerde middag te bestaan uit een demonstratie van dekens en elektrische apparaten. Het bestuur achtte het
niet op zijn weg liggen om hieraan medewerking te verlenen.
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In 1967 werd het 10 jarig bestaan gevierd.
De voorzitter ontving uit handen van het lid Frits Stevels een mooie
voorzittershamer.
Bijzonder was dat de Heer Stevels gewoon lid was
van deze katholieke bond, ofschoon hij zelf protestant was. Kennelijk was men in Helvoirt zo oecumenisch dat dit geen enkel probleem vormde.
De Pastoor, Burgemeester en de Overste van de
Broeders van Sint Joannes de Deo waren ook present op de feestvergadering.
Opmerkelijk was wel dat bij dit 10 jarig bestaan
een haas, die acht gulden had gekost, gegeven
werd aan de pastoor, omdat hij veel voor de Bond
had gedaan.
De contributie werd meteen met 25 cent verhoogd om de kas kloppend te
krijgen, want zo'n feest organiseren is echt niet niks.
Op de algemene vergadering van 24 september 1969 werden er voor het
eerst dames, namelijk: Mevr. Assink en Mevr. Van Loon opgenomen in het
bestuur en ging de Bond dus met zijn tijd mee.
In 1970 stelde Bartje Rommen aan het bestuur voor om oud papier te gaan
verzamelen, omdat dat behoorlijk wat geld opleverde voor de kas van de
Bond. Twee leden stelden zich direct beschikbaar. Het bracht aardig wat op.
Er was al een gymclub, (zie foto) maar vanaf 1970 kwam er ook een fietsclub.

Gymclub [1970]
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In 1982 was het weer feest, het 25 jarig bestaan.
De dag begon met een H. Mis, opgedragen door Pastoor Bart Schoonus en
werd opgeluisterd door het eigen bejaardenkoor "Ons Genoegen".
In het versierde Gastenbosch werd iedereen van harte welkom geheten
door de nieuwe voorzitter Janus van Heerbeek.

Het Ouderenkoor "Ons genoegen" bij het 15 jarig bestaan in 1993
onder leiding van dirigent de heer C. Weyters.

Bij de koffie en gebak kwamen de tongen los, zodat er direct een gezellige
sfeer was. Burgemeester Berkelmans kreeg het woord. Hij deed dit op zeer
humoristische wijze. Martinus van Gorp, één van de oprichters van de
Bond, hield een feestrede en dook in het verleden van de Bond. Het was
een boeiend relaas over de afgelopen 25 jaar!
Hierna volgde een drukke receptie en een feestelijke koffietafel in de Zilverzaal.
Om zeven uur kwam de toneelgroep van Huize Misericordia de avond verder
verzorgen met toneelstukjes en liedjes betrekking hebbende op de bejaardenbond. Ook kon er gedanst worden en gezellig was het.
Onder de nieuwe voorzitter werden er iedere veertien dagen soosmiddagen
gehouden met lezingen. De activiteiten werden uitgebreid en bestonden van
toen af uit: bejaardengym, volksdansen, wandelen, fietsen, kaarten en
handwerken. Het aantal leden liep op tot 230.
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Leden van de gymclub spelen hockey,

of doen grondoefeningen [2003]

Volksdansgroep "We doen het toch mar"[1982]
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Gedurende de jaarvergadering van 1985 kreeg ook Burgemeester Berkelmans het woord. In zijn openingswoord besprak hij het probleem van de
samenvoeging van gemeenten. Hij zou er alles aan doen om zelfstandig te
blijven, want: "wij moeten er niet aan denken dat onze rijke gemeente met
een andere gemeente zal worden samengevoegd en dat wij dan worden
gezien als een BIJGEMEENTE! Dan hebben we al die jaren ons werk voor
niets gedaan. Dat is het ergste wat Helvoirt kan overkomen. HELVOIRT
MOET HELVOIRT BLIJVEN EN NIET LEEG GEPLUNDERD WORDEN!!" De burgemeester kreeg voor deze woorden een staand applaus, want iedereen
was het hier mee eens!
In datzelfde jaar opende de Burgemeester een hobbytentoonstelling met
werk van 45 hobbyisten. Het was de eerste hobbytentoonstelling van het
gewest.
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HET LOS KOMEN VAN DE KBO
HOOFDSTUK 2

In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw was de KBO, afd.
Helvoirt een bloeiende en actieve vereniging van 270 leden.
In die tijd leefde er onbehagen over de rol van de overkoepelende organisatie KBO. Toen er weer een contributieverhoging werd aangekondigd vroeg
men zich steeds meer af wat de meerwaarde was van het lidmaatschap van
de KBO. De aankondiging van deze verhoging viel slecht in een tijd dat
bevriezing van de AOW aan de orde was. De bezwaren tegen de KBO waren:
dat de informatie te algemeen was, de service dreigde af te nemen en er te
weinig ondersteuning was van de plaatselijke afdelingen. Men vond kortom
dat men van de KBO te weinig waar kreeg voor zijn geld.
Het blad van de KBO maakte ook geen goede indruk op de Helvoirtse ouderen: te veel advertenties en te weinig goede informatie. Ging er ook niet
te veel geld naar het in stand houden van de landelijke organisatie, waar
men in Helvoirt niet veel aan had? Bovendien werden steeds meer zaken
die ouderen aangingen van de provincie naar de gemeente overgeheveld.
De Stichting Welzijn Ouderen Vlijmen-Helvoirt verleende subsidie aan de
ouderenorganisaties. In deze samenwerking was de rol van het grotere Vlijmen te dominant. In Helvoirt vond men dat dit niet werkte. Daarom was er
in Helvoirt mede op initiatief van de gemeente inmiddels een platform ouderenbeleid ontstaan. De Vereniging kreeg het voor elkaar dat de gemeente
zelf direct het ouderenwerk in Helvoirt ging subsidiëren.
Harrie van Hattum was de grote voorstander van deze veranderingen.
De opdracht van het platform was de hulp aan ouderen op elkaar af te
stemmen. In het platform hadden zitting afgevaardigden van de lokale ouderenvereniging, het algemeen maatschappelijk werk, de kruisvereniging,
de gezinsverzorging en het zorgcentrum De Leyenhof.
Ook deze ontwikkeling zal er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen dat
steeds meer het idee postvatte dat men het beste de zaken in Helvoirt zelf
kon regelen.
Is dit niet typisch een Helvoirtse eigenschap?
Op de algemene vergadering van 22 maart 1994 viel het besluit om uit de
KBO te treden en wel per 1 januari 1995. Een besluit dat op de speciale
ledenvergadering van 28 november 1994 nog werd bekrachtigd.
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De reactie van de KBO was er een van teleurstelling. Men wees er op dat
een landelijke organisatie meer invloed kon hebben op landelijke ontwikkelingen en dat de belangen door een grote organisatie beter konden worden
behartigd.
Zo kwam op 1 januari 1995 de OuderenVereniging Helvoirt (OVH) tot stand met Janus van
Heerbeek als voorzitter en Harrie van Hattum als
secretaris.

Janus van Heerbeek

Er werd in eigen beheer iedere maand ook een ledenblad uitgegeven, vanaf
1998 "'t hofblad", dat tot de dag van vandaag nog de trots van onze vereniging is. Doel van de jonge Vereniging was het behartigen van de belangen van alle ouderen in Helvoirt, haar leden in het bijzonder, en het nastreven van een sterke en gelijkwaardige positie van ouderen in de Helvoirtse
gemeenschap.
Het middel om dat te bereiken was het organiseren van allerlei activiteiten
op het gebied van educatie en goede ontspanning.
De onafhankelijkheid van de vereniging bracht iets moois voort, namelijk
het streven naar een eigen huisvesting, een ouderenhome. We mogen ervan uitgaan dat realisering van de eigen huisvesting veel moeilijker geweest
zou zijn als de Helvoirtse ouderenvereniging niet uit de KBO was getreden.
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Jos Schellekens met
de fiets op pad als ledenwerver voor de
ouderenvereniging in
Helvoirt.

Foto Jan Verhoeff; Brabants Dagblad 5.4.1995

1993 is het jaar van de ouderen.
Het basisschoolproject 'jong – oud' wordt afgesloten met een uur samen dansen.
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HET ONTSTAAN VAN HET OUDERENHOME "D’N HOF"
HOOFDSTUK 3

Na het verlaten van de KBO kwam het verlangen op om een eigen ruimte
te hebben voor activiteiten. De bouw van een eigen ruimte was mogelijk
geworden, omdat bij de gemeentelijke herindeling in 1995 door wethouder
Harrie van Hal namens de gemeente daarvoor een subsidie was toegezegd
van 300.000 gulden.
Op de jaarvergadering van maart 1996 werd het besluit genomen om een
ouderenhome te realiseren, vastgebouwd aan het gemeenschapshuis Gastenbosch, echt een ideale plek. Voor de realisering ervan werd de hulp gevraagd van Chris Willems. Het gevormde bouwteam kreeg de pittige opdracht om de verdere financiering rond te krijgen. De gemeente had daarbij
als voorwaarde samenwerking met Gastenbosch gesteld. Aan architectenbureau Schreuder werd opdracht gegeven een ontwerp te maken.
Gastenbosch en Ouderenhome moesten aan elkaar gekoppeld worden, zodat de ruimte van de een kon worden vergroot met die van de ander.

Harrie van Hattum en Chris Willems
Op de achtergrond nog de huisjes in het hofje [2008]
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Het bestuur van de Vereniging ging zich bezighouden met het werven van
geld en het maken van plannen voor bouw en inrichting.
Het werven van geld verliep voorspoedig. Een bedrag van 30.000 gulden
werd al in juni 1996 door het Juliana Welzijn Fonds toegezegd, kort daarna
gevolgd door een toezegging van 20.000 gulden van de stichting Katholieke
Noden.
Ook de leden van onze vereniging kwamen flink in beweging tijdens het
Helvoirts weekend door als veegploeg te fungeren. Bovendien haalden vrijwilligers van de KBO gedurende 4 jaar van 1996 tot 1999 diensten op voor
de Dienstenveiling, hetgeen 20.000 gulden opbracht. Ook de acties van de
HOS en JVO (Jong Voor Oud) hielpen goed mee en brachten verdeeld over
een aantal keren veel geld op.
Bij de laatste uitzending kwam er een toezegging van het Fonds Zomerpostzegels van 30.000 gulden. Ook het Leye Fonds heeft belangrijk bijgedragen, vooral als er onverwacht geld nodig was. De gemeente Haaren is
over de brug gekomen met 75.000 gulden extra. En zo waren er nog veel
meer gulle gevers.
Daarmee was de financiering nog niet rond. De aanvankelijke kosten werden in 1996 begroot op 510.000 gulden, maar moesten in 1997 met 5 à
10% worden verhoogd. Tenslotte kwamen er veel extra kosten bij, onder
andere omdat bij het grondonderzoek bleek dat er moest worden geheid.
Daar was niet op gerekend. De kosten van het heien van 39 palen bedroegen ongeveer 35.000 gulden. Een ander nadeel voor de vereniging was dat
de eigen inbreng aan arbeid, geschat op 40.000 gulden (20 gulden per uur)
niet kon worden gehaald. In een financieel overzicht van januari 1999 werd
voor eigen arbeid maar 6805 gulden opgenomen. De belangrijkste reden
was, naast het vervallen van grondwerk, het verbod om enkele timmerlieden, die met de VUT waren, mee te laten werken. De vakbond verbood dat,
op straffe van verlies van hun uitkering.
Tegenover de gestegen kosten stonden echter de royale inkomsten uit acties en de bijdragen van de sponsoren. In de bestuursvergadering van december 1999 werd het bedrag dat door de Vereniging bij elkaar gesprokkeld
was, met inbegrip van een hypotheek van 60.000 gulden, geschat op ongeveer 300.000 gulden!! Voorwaar, een indrukwekkende prestatie.
Op last van de gemeente werd de verantwoording voor het gemeenschapshuis Gastenbosch, de sportzaal Wiekelaar en het te realiseren ouderenhome
onder één overkoepelend bestuur gebracht. Daartoe werd de Stichting
"Drieklank" opgericht.
OuderenVereniging Helvoirt (OVH) kreeg in dat bestuur één (kwaliteits)zetel. Aanvankelijk werd deze bezet door Chris Willems en daarna (vanaf
2000) door de voorzitter van de OuderenVereniging. Op 12 mei 1998 werd
door Harrie van Hattum en Frans van Laarhoven (namens Drieklank) de
overeenkomst met aannemer Willie Bergman getekend.
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De overeenkomst met aannemer Willie Bergman [1999]

Ook Gastenbosch moest verbouwd worden. Er was wekelijks bouwoverleg,
waaraan deelnamen Ad van Hattum namens Gastenbosch, Frans
Smoorenburg namens de gemeente, de aannemer, de architect
en Bart van Wijk en Chris Willems
namens de vereniging.
Aan Bart had de OVH een deskundige die de bouw goed in de gaten
hield. Chris Willems verzorgde de
fondsenwerving en coördineerde
de inbreng door de eigen leden. Hij
kreeg steun van wel dertig mensen. Bijzondere verdiensten hadden Jan van der Voort en Janus van
Geel. Zij waren altijd beschikbaar
en zorgden voor de nodige krachten.
Op 8 oktober 1998 werd de eerste
steen gelegd door Harrie van Hattum en Chris Willems. De bouw
verliep voorspoedig.

Eerste steenlegging door Harrie van Hattum
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Omdat in januari 1999 het hoogste punt werd bereikt ging de vlag in top.
Harrie van Hattum verrichtte er halsbrekende toeren voor omdat hij zelf de
vlag wilde hijsen! Op 6 april was de eindoplevering.
Er waren nog diverse wensen voor de inrichting, daar kwam ook geld voor
binnen.
Het bestuur hield zich ook bezig met de naam, hoe gaat het ouderenhome
heten? Op 8 maart koos het bestuur uit diverse voorstellen de naam "d’n
hof" (een verwijzing naar de voormalige kloostertuin). Aan Frans van Lith
werd gevraagd een ontwerp voor die naam te maken.
De officiële opening was op 8 oktober 1999 en daarna volgden open dagen
voor de leden op 9 en 10 oktober.
Harrie van Hattum en Chris Willems besloten in december 1999 om in
maart 2000 uit het bestuur van de Vereniging te stappen. Zij hadden een
grote klus geklaard!
De nieuwe voorzitter van de Vereniging werd
Jan van Bohemen.

Jan van Bohemen

Opening van ”d’n” hof op 8 oktober 1999
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Bouwactiviteiten [1999]:

v.l.n.r. Wim van Wijk, Frans van Wijk, Jan v.d.Voort, Wim Mathijssen en Christianus Traa
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VAN "D’N HOF" NAAR "HELVOIRTHUIS"
HOOFDSTUK 4

In de jaren rond 2008 werd duidelijk dat het verzorgingshuis de Leyenhof
aan nieuwbouw toe was. De accommodatie voldeed niet meer aan de eisen
van de tijd.
In het overleg tussen wethouder Wil van Nistelrooy van de gemeente Haaren en directeur Meijs van Leyenhof is kennelijk afgesproken dat getracht
zou worden de activiteiten en huisvesting van OuderenVereniging Helvoirt
(OVH) onder te brengen bij de Leyenhof, hetgeen overigens nooit is toegegeven. De wethouder drong er bij OVH op aan afstand te doen van een
zelfstandig ouderenhome. Desgevraagd gaf de wethouder toe dat de zeggenschap in de activiteiten in het ouderenhome van OVH zouden toevallen
aan de directeur van Leyenhof.
Natuurlijk was dit niet aanvaardbaar voor het bestuur van de OVH. De wethouder had ook afspraken met een projectontwikkelaar om wooneenheden
te realiseren op vrijvallende ruimten. Desgevraagd wilde de wethouder niet
aangeven wat die afspraken inhielden. De heer Van Nistelrooy is in die tijd
afgetreden als wethouder van de gemeente Haaren wegens gezondheidsklachten. Directeur Meijs kreeg in die roerige tijd plotseling van zijn bestuur
gelegenheid zijn carrière elders voort te zetten. We zullen dus nooit weten
welke afspraken er gemaakt zijn tussen beide partijen.
Ook werd het steeds duidelijker dat de exploitatie van Gastenbosch een
moeilijke zaak was, vooral als gevolg van teruglopende bezetting en de
daardoor verminderde baromzet. Bovendien waren er enkele bouwtechnische onvolkomenheden in het gebouw.
Al deze ontwikkelingen leidden tot overleg over het oprichten van een multifunctioneel gebouw. Ook de Landmanschool werd betrokken bij de besprekingen, aangezien het schoolgebouw uit de jaren zeventig ook niet meer
aan de eisen van de tijd voldeed.
Mede omdat de fysieke afstand tussen Wiekelaar en Gastenbosch als erg
ongemakkelijk werd ervaren en de school een nieuwe sportgelegenheid nodig had, werd combinatie van al die onderkomens steeds logischer. Een
nieuwe school, met daaraan gekoppeld een gemeenschapshuis en de sportzaal bracht de ouderensoos in het gedrang, dus die moest dan ook maar in
het geheel worden opgenomen.
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Het plan betreffende het multifunctioneel centrum dat in december 2010
ter tafel lag, werd door de gemeenteraad afgewezen. Onze wethouder wist
het ook niet meer en sprak de legendarische woorden: "Ik heb geen geld
en geen idee hoe het verder moet". Toch kwam er in het voorjaar van 2011
een nieuw plan op tafel, dit keer voor de basisschool, de kindertuin en de
sportzaal. Toen dat gepresenteerd werd aan het bestuur van OVH stond
meteen de onhaalbaarheid vast: een 8 meter hoge sportzaalmuur pal tegen
"d’n hof" aan…
In juni 2011 gingen de bestuursleden Frans van Lith, Edward de Vries en
Jan Zijdeveld met de wethouder in gesprek. Hun voorstel was klip en klaar:
Wij willen meewerken aan 'nieuw voor oud', we zien tijdelijke huisvesting
in Gastenbosch haalbaar én we willen in ons dorp samenwerken en vooral
verbinden. Het werd de opmaat voor een nieuw plan, zeker toen in het
najaar van 2011 het bestuur van Drieklank de sleutel van Gastenbosch
wilde inleveren om zo het gemeenschapshuis in te bedden in wat het HelvoirThuis zou gaan heten.
De uitbreiding van het plan met de 'nieuw voor oud' meters van OVH, later
gevolgd door de benodigde meters voor de GGD en nog weer later met de
extra meters ten behoeve van de Helvoirtse gemeenschap leverde een plan
op waarin de sportzaal een centrale plek innam. Evenwel was intussen discussie ontstaan over de vraag: willen we een Multifunctionele Accommodatie, waarin elke 'partij' z'n eigen domein heeft, of willen we toewerken naar
een Multifunctioneel Centrum (MFC), waarin samenwerken en verbinden
uitgangspunt van denken en handelen zijn? Het leverde intensieve, boeiende en pittige discussies op en uiteindelijk werd begin 2012 besloten tot
een MFC, reden waarom alle tekeningen tot dan toe van tafel gingen en er
een totaal nieuw plan verscheen.

Informatiebijeenkomst over het HelvoirThuis voor vrijwilligers [2013]
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Om dit Multifunctionele Centrum te kunnen realiseren was een schriftelijk
besluit van de Algemene Ledenvergadering, waarin goedkeuring werd verleend tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente ter beëindiging van het opstalrecht voor perceel D 5101, waar "d’n hof" op gebouwd
was, noodzakelijk. Dit betekende dat daardoor "d’n hof" moest worden gesloopt.
De leden gaven deze goedkeuring en stemden eveneens in met de plannen
omtrent de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting in Gastenbosch in haar
Algemene Ledenvergadering op 19 maart 2012.
Terwijl dit allemaal passeerde stond het bestuur van OVH voor nog andere
opgaven. Allereerst diende de tijdelijke huisvesting geregeld te worden met
het bestuur van Drieklank. De meest praktische oplossing bleek voor beide
besturen al snel prima: het bestuur van Drieklank werd uitgebreid met drie
OVH bestuursleden – onder wie Frans van Lith als voorzitter - en de taakverdeling zou twee accenten krijgen: het zittende bestuur zou zich richten
op een correcte afwikkeling van hetgeen onder het beheer van Drieklank
stond. De toegevoegde bestuursleden zouden zich met name concentreren
op alles wat te maken had met de overdracht en de nieuwbouw.
Een tweede facet dat duidelijk een rol speelde, was het besef dat zowel de
gebruikers van Gastenbosch als van de Wiekelaar, maar in feite het hele
dorp, zouden moeten toegroeien naar een totaal nieuwe situatie. En hoe
doe je dat, daar waar in de volksmond duidelijk was dat vooral OVH bezig
was met het nieuwe plan. Aldus ontstond het idee om aan te kloppen bij
leden van de voormalige dorpsraad en met succes: de "denktank" was geboren! Kartrekker / voorzitter werd Edward de Vries.
Wat daar als derde facet tussendoor speelde was het verzoek aan de Rabobank om een substantiële bijdrage te leveren aan het toegroeien naar de
nieuwe situatie via het project "Maatschappelijk Verantwoord Verenigen".
Te midden van alle fusieperikelen binnen de bank ging dit uiteindelijk niet
door. Evenwel leidde het wel tot een gesprek met de directie van de bank,
beginnend met de vraag: waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? en eindigend met het gegeven dat de Rabo een plek vond in het HelvoirThuis en er
heel wat meubilair en andere goed bruikbare spullen geschonken werden.
En daarmee zijn we al bezig met het vierde facet. Bij de eerste besprekingen
omtrent 'nieuw voor oud' zag het bestuur voldoende mogelijkheden om haar
deel van het gebouw zelf in te richten. Toen het plan echter een MFC voor
heel Helvoirt werd, ontstond uiteraard ook de discussie over de inrichting.
Immers een verenigingsbar met een koelkast en een vaatwasmachine is
iets totaal anders dan een bar in een dorpshuis met alle voorzieningen die
daarbij horen. De gemeente was echter kort en bondig: wij zetten het gebouw neer en de inrichting is jullie zaak.
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Met name de steeds groeiende groep van mensen, die gingen meedenken
in de Denktank, zorgde voor positieve stimulansen. En zo ontstond in de
loop van 2013 het organisatieschema voor het HelvoirThuis, kwam er een
maandelijkse column in 't Pomphuiske over de ontwikkelingen en werden
de eerste stappen gezet richting fondsen voor financiële steun. Maar eveneens leidde de specifieke deskundigheid van leden van de Denktank tot een
logo, de ontwikkeling van een website en, niet te vergeten, op het gebied
van energie tot een warmtepompinstallatie in plaats van traditionele cv ketels.
Zoekend naar zowel financiële als deskundige ondersteuning werd ook een
beroep gedaan op de Provincie. Geen enkel potje bleek echter beschikbaar,
simpelweg omdat steeds een deel van de kosten uit eigen middelen moest
komen en die waren er natuurlijk niet. Maar ook hier gold dat de aanhouder
wint en dus kregen we dankzij de Provincie steun van bureau ZET uit Tilburg. De daar bij Margreeth Broens aanwezige kennis omtrent MFC's bleek
een prima ondersteuning.
Met al deze ontwikkelingen kreeg het HelvoirThuis langzaam maar zeker
gestalte. En dus vond in het voorjaar van 2014 de verhuizing plaats naar
Gastenbosch en werd "d’n hof" niet veel later gesloopt. Was dat het moment
dat in het dorp ook de knop omging en 'men' er in ging geloven dat er nu
wel iets zou gaan gebeuren? In ieder geval groeide de Denktank qua ledenaantal en voerden diverse lokale clubs actie om het HelvoirThuis ook fraai
te kunnen inrichten. En daar waar landelijke fondsen mooie bijdragen in het
vooruitzicht stelden, werd het steeds reëler dat er een mooie toekomst
gloorde voor het HelvoirThuis.
Toch liep niet alles op rolletjes. Allereerst was er de zorg of we het allemaal
wel goed deden. Wie van ons immers had ervaring met de exploitatie van
een dergelijk centrum? Dit gebrek aan steun leverde op dat Edward de Vries
in het voorjaar van 2015 gebruik maakte van het inspreekrecht bij de Gemeenteraad. Enkele maanden later konden we aan de slag met Pieter Bouwkamp, die de gewenste ervaring mee- en inbracht.
Juist op dat moment bleek dat het bestuur van Drieklank toch zeggenschap
in het HelvoirThuis wilde behouden en daarmee voortzetting van haar beleid. Voor de Denktank echter was dit een gepasseerd station. Besloten
werd tot de oprichting van een nieuwe stichting, waarvan het bestuur niet
zozeer besturende, als wel een aansturende rol zou vervullen. Tevens wilde
de Denktank een nieuw elan met naast aandacht voor de dagelijkse gang
van zaken ook specifieke aandacht voor cultuur /
recreatie, sport, educatie en zorg en welzijn.
In september 2015 werd aldus Stichting TinH
[Thuis in Helvoirt] opgericht.
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Wat daarna nog speelde was de financiering van met name de bar en de
keuken. Stichting TinH had uiteraard helemaal niets en Vereniging 55+
vond het niet reëel dat zij voor de volledige kosten diende op te draaien.
Last minute overleg heeft uiteindelijk betekend dat de gemeente beiden
gefinancierd heeft.
En zo kon het HelvoirThuis op 4 november 2015 officieel worden geopend
en werd de open dag door naar schatting 2000 inwoners van Helvoirt bezocht. De Vereniging heeft haar plek gevonden in het HelvoirThuis en er is
zelfs een ruimte (de Hofkamer) genoemd naar het voormalige ouderenhome "d’n hof".

Niet veel later werden onze leden welkom geheten in het nieuwe gebouw met een
gezamenlijke lunch en een rondleiding. Tijdens de Algemene Ledenvergadering
2017 kreeg Edward de Vries als dank voor al zijn inzet voor het HelvoirThuis het
erelidmaatschap van onze vereniging.

Lunch bij het welkom voor onze leden [2015]
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ACTIVITEITEN
HOOFDSTUK 5

De Vereniging was niet alleen opgericht om de belangen van de ouderen bij
allerlei instanties te behartigen, maar ook om de onderlinge contacten tussen de leden te bevorderen en ervoor te zorgen dat men zich in een gezellige sfeer kon ontspannen.
In de beginjaren werden uitstapjes van één dag georganiseerd, zoals naar
Burgers Dierenpark, de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch, Rotterdam en Limburg. Ook werden er ontspanningsmiddagen georganiseerd met spelletjes
en kaarten en af en toe een filmvoorstelling bij de broeders van huize Misericordia.
In zestig jaar is er natuurlijk wel het nodige veranderd.
Opvallend is dat het aantal en de diversiteit van de activiteiten sterk is uitgebreid. Daaruit blijkt wel dat we een dynamische Vereniging in Helvoirt
hebben, waarbij het echt actief zijn van de leden op allerlei gebied centraal
staat.
De leden zelf zijn gezonder, dynamischer en actiever dan zestig jaar geleden en dat leidde ertoe dat de Algemene Ledenvergadering op 19 maart
2012 een naamswijziging goedkeurde.
De vereniging zou voortaan heten
Vereniging 55+ Helvoirt, de huidige naam
die meer aan deze tijd is aangepast.
Er zijn wel activiteiten verdwenen, maar er zijn er veel meer bijgekomen.
De doelstelling echter, gezelligheid, ontspanning voor de leden en onderling
contact tussen hen is onveranderd gebleven.
Verdwenen zijn het zangkoor wegens het gebrek aan nieuwe leden; het
bloemschikken wegens onvoldoende deelname; de koffie op zondag, ooit
ingesteld omdat voor sommige leden de zondag erg lang duurde. Het werd
afgeschaft na het betrekken van het HelvoirThuis. Maar nu de nieuwbouw
van de Leyenhof klaar is lijkt deze activiteit te gaan herleven in het restaurant van deze zorginstelling.
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Het koersbal leed een kwijnend bestaan en ging teniet bij de verhuizing van
"d’n hof" naar Gastenbosch, evenals het wekelijks darten. De Jeu de Boules
banen lagen bij "d’n hof", maar werden gebruikt door de Jeu de Boules club.
Deze stond los van de Vereniging. Toen het zwembad in Vlijmen sloot, werd
er ook niet meer wekelijks gezwommen.

De jeu de boules-baan, hier nog bij "d’n hof" [2003]

Het sterk katholieke karakter van de Vereniging is ook veranderd. Zij staat
nu open voor iedere 55+er, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Kerkelijke vieringen met Kerstmis of bijzondere gelegenheden zijn er niet meer,
ofschoon bij het 50-jarig bestaan er nog wel een kerkelijke viering was.
Opvallend was dat in de beginjaren van de vereniging de rol van de pastoor
prominent was.
Na het uittreden uit de KBO was er voor de Vereniging geen blad meer. De
Vereniging ging nu zelf een blad uitgeven, namelijk het "Maandblad van de
Ouderen Vereniging Helvoirt", vanaf 1998 tot nu toe "’t hofblad" geheten.
Thans is het een fraaie uitgave met mooie en interessante artikelen en kleurenfoto’s. De Vereniging kan er mee voor de dag komen en het maakt echt
een professionele indruk.
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Een van de belangrijkste nieuwe activiteiten was het proberen de Helvoirtse
55+ers digitaal vaardig te maken. Dat getuigde van een vooruitziende blik,
omdat het digitale gebeuren niet meer uit onze levens weg te denken is.
Men startte in 1999 met lessen op "verouderde" computers.

Computerles [2003]

Dat heeft in de loop van de tijd veel leden en inkomsten opgeleverd. Er zijn
nu jaarlijkse cursussen en regelmatige inloopmiddagen. In ieder exemplaar
van "’t hofblad" staan handige tips voor computergebruikers. Het is een van
de belangrijkste activiteiten van onze Vereniging waar veel leden bij betrokken zijn en profijt van hebben.
De organisatie van fietstochten, maandelijkse kaartavonden en volksdansen is overgenomen van de KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie) die enige
jaren geleden in Helvoirt werd opgeheven.
Enige tijd geleden zijn er regelmatig thema-avonden georganiseerd. Aan de
orde kwamen onderwerpen die voor de leden van belang zijn, zoals wonen
op oudere leeftijd, dementie, welzijn en ondersteuning daarbij, gezondheid,
schenkingen aan kinderen en kleinkinderen, erfenissen etc. Nauw verbonden hiermee is de taak van een ouderenadviseur, die ook binnen de Vereniging actief is.
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Om lichamelijk fit te blijven
zijn er activiteiten als gymnastiek, line-dance en het wandelen met de vier kernen, een
wekelijks gebeuren, wisselend
in de vier kernen van onze gemeente.
Zijn of haar creativiteit kan
men uitleven bij het schilderen, het maken van glas in
lood, handenarbeid en handwerken. Wie graag foto’s
maakt kan terecht bij de fotoclub.
Voor de gezelligheid is er bridgen, kienen/bingo en biljarten.
In de huiskamer van het HelvoirThuis staan biljarttafels die veel gebruikt
worden.
De toneelclub is ook erg actief onder deskundige en bezielende leiding.

Toneelgroep Hier Zemme [2007]

De activiteitencommissie organiseert ééndaagse reizen, mooi voor hen die
anders niet op vakantie gaan. Eerder werd deelgenomen aan meerdaagse
reizen met de vier kernen, waar Helvoirt ook bij betrokken was. Zo was er
enige tijd geleden een reis naar Lourdes.
Het aanbod aan activiteiten is zo divers dat ieder wel wat kan vinden dat bij
hem / haar past.
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Bloemschikken [2004]

Samen dineren met kerst [2003]
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Kaartavonden rikken en jokeren [2016]

Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek [2003]
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Engelse les [2003]

Bingo – kienen [2003]
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Kaarten maken [2003]

Knutselen met de schooljeugd [2004]
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De naaiclub [2003]

Het sorteren van het hofblad [2003]
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De huiskamer van "d’n hof" [2013]

De laatste carnavalsviering in "d'n hof" [2014]
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Poetsploeg [2006]

Viering bij het 50-jarig bestaan [2007]
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