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VOORWOORD
Mei, ook wel bloeimaand en traditioneel
is de meimaand Mariamaand en worden
er talloze bedevaarten georganiseerd
naar plaatsen die Maria vereren.
Vorige maand hebben we afscheid moeten nemen van onze vicevoorzitter Miel
Bogaerts, die onze vereniging vooral juridisch heeft ondersteund
in de periode van de overgang van ons ouderenhome 'd'n hof'
naar het multifunctionele HelvoirThuis. In dit nummer een "In
memoriam".
Het is ook een maand met een aantal festiviteiten en herdenkingen. Op 1 mei is de "Dag van de Arbeid", op 4 mei is de
jaarlijkse "Nationale Dodenherdenking" (ook in Helvoirt bij het
monument op de hoek van de Kastanjelaan en de Torenstaat),
met daarop volgend op 5 mei "Bevrijdingsdag". Op de tweede
zondag in mei is het Moederdag. Op 15 mei bedanken we onze
vrijwilligers met een leuk programma met afsluitend etentje en
op 30 mei is het "Hemelvaartsdag" waarop traditioneel al vele
jaren het Helvoirts weekend plaatsvindt. Houdt het programma
in de gaten want er is elk jaar ook een goed verzorgde middag
op zaterdag na Hemelvaart voor de senioren uit ons dorp.
Hoewel het weer de afgelopen periode zich van zijn goede kant
heeft laten zien met veel zon en warme dagen is er altijd nog
kans op nachtvorst totdat de ijsheiligen voorbij zijn. Dat zijn de
dagen 11, 12, 13 en 14 mei. Let op de buitenplanten.
Op 4 juni komt er weer een culturele middag aan in het kader
van "Thee voor twee met… TripleX" met muziek en gelegenheid
tot dansen. Dat dansen kun je ook doen vanaf 20 mei, want dan
start er op maandagavond een nieuwe volksdansclub. Dansen
houd je fit, bewegen houd je fit en in mei is de natuur op z'n
mooist: doe elke dag iets waar je vrolijk van wordt.
Veel leesplezier.
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
MEI-JUNI 2019
HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

De vrijdagen 3-10-17-24 en 31 mei
Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.
Woensdag 8 mei
Dagreis 4 kernen: Smokkeltocht
Dinsdag 14 mei
Kaarten vanaf 19.30u.
Woensdag 15 mei
"Vrijwilligersdag" vanaf 13.00u.–20.00u.
Donderdag 16 mei
Gezamenlijke lunch in Brasserie De Guldenberg
vanaf 12.00u.
Donderdag 23 mei
Wandelen om 10.00u.
Dinsdag 28 mei
* Bedevaart H. Eik Oirschot
vertrek 12.45u. vanaf het Kerkplein.
* "Klassiek met Kees" van 14.00u.-15.30u.
* Kaarten vanaf 19.30u.
Donderdag 30 mei
Start Helvoirts weekend.
Dinsdag 4 juni
Optreden orkest TripleX: dansen en luisteren
van 14.00u.–16.00u.
Donderdag 6 juni
Ameezing-ochtend in het restaurant
van de Leyenhof van 10.00u.-11.30u.
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE 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

IN MEMORIAM MIEL BOGAERTS
De Eucharistieviering bij het afscheid van
Miel, die door zovelen van ons is bijgewoond, paste perfect bij hem. De liederen,
gezongen door dochter Mariëlle, de voorbeden, uitgesproken door dochter Sigrid, de
persoonlijke woorden, gesproken door Pater Paul Clement, door zoon Milo en vooral
de woorden, gesproken door zijn vrouw Mariet, schilderden een Miel zoals wij die ook als lid van het bestuur
van Vereniging 55+ Helvoirt én als verenigingslid hebben leren
kennen: een familieman pur sang maar een die niet alleen
ruimte had voor eigen kring, maar daarbij omkeek naar alles en
allen die zijn aandacht nodig hadden.
Miel met name óók noemen als verenigingslid geeft een bijzondere kant van hem weer. Miel voelde zich nergens te goed voor.
Over geen enkel klusje op juridisch of organisatorisch gebied,
hoe simpel ook, werd door hem badinerend afgedaan. Hij legde
rustig uit, nam de tijd, ging aan de slag en het karweitje werd
geklaard. Klusjes, maar dan wel beperkt tot het juridisch en organisatorisch gebied, want zoals we uit zijn meest intieme kring
hoorden, was doe-het-zelf niet zijn sterke kant.
Miel plaatste zichzelf niet op de voorgrond. Ook dat werd zo duidelijk bij zijn afscheid. Geen woord over de vele functies die hij
heeft bekleed en tot aan zijn dood bekleedde. Nergens een verwijzing naar de vele uren en al de energie die hij in die functies
stak. Terwijl hij tot het laatst toe betrokken was: een goeie week
voor zijn overlijden nam hij nog de moeite om een nieuw bestuurslid van Vereniging 55+ Helvoirt te bellen met betrekking
tot een bepaalde kwestie.
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Een diamant werd hij genoemd, met schitterende facetten maar
ook nog met ruwe vlakjes. Ook die aspecten kwamen we tegen
in het bestuur. Hij was een heer, wilde niet vóór 10 uur met de
vergadering beginnen want dat was geen herentijd, maar eenmaal ter vergadering ontsnapte hem regelmatig een krachtterm. Maar dat terzijde, want zijn scherpe verstand, het op de
hoogte zijn van de actualiteit en zijn ervaring maakten Miel tot
een invloedrijk bestuurslid en vicevoorzitter, van wie de bijdrage
ter vergadering altijd waardevol was.
Muziek was, naast gezin, familie en zijn maatschappelijke positie, een heel belangrijk deel van zijn leven. Ook daarvan getuigde zijn afscheid en ook daarvan heeft Vereniging 55+ genoten. Gezellige bijeenkomsten van het bestuur werden afgesloten
met pianospel van Miel, bij het jubileum in september 2017
zorgde Miel voor mooie muzikale bijdragen.
Met het heengaan van Miel heeft het bestuur van Vereniging
55+ Helvoirt haar vicevoorzitter verloren. Hij was een bijzonder
waardevol lid van het bestuur. Hij werd in het bestuur gewaardeerd vanwege zijn grote juridische kennis, zijn praktische invalshoek en het open vizier waarmee hij gemeente en autoriteiten tegemoet trad. Maar lief hadden we hem vanwege zijn groot
en warm hart.
Rust zacht, lieve Miel.
Bestuur Vereniging 55+ Helvoirt
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FRANS VAN LITH KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
Toen in 2010 in het bestuur van – toen nog – OuderenVereniging Helvoirt duidelijk werd dat de functie
van voorzitter vacant zou komen moest het bestuur
dus op zoek naar een opvolger. De eerste naam die
'voorbij' kwam was die van Frans van Lith en het volledige bestuur kon zich vinden in een poging hem
over de streep te trekken. Ondanks het feit dat zijn
carrière nog een jaartje de nodige inspanningen zou
vragen kwam er toch een 'ja' als antwoord.
Samen met Frans stond het bestuur niet alleen voor de klus om de vereniging nieuw elan in te blazen (zo werd de naam gewijzigd in Vereniging
55+ Helvoirt), maar ook voor de opgave om een nieuw dorpshart met
daarin een Multi Functioneel Centrum te realiseren. Toekomstgerichtheid, strategie, overtuigingskracht, communicatie en vooral 'weten te
verbinden' zijn woorden die in die fase ook inhoud hebben gekregen.
Dat Frans daar een mooie bijdrage aan geleverd heeft moge duidelijk
zijn.
Naast het voorzitterschap heeft Frans nog allerlei andere functie bekleed en door al dat vrijwilligerswerk heeft het de koning behaagd om
hem te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Frans van harte gefeliciteerd met deze mooie waardering voor al je vrijwillige inzet!
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BEDEVAART NAAR DE HEILIGE EIK
Onze traditionele jaarlijkse bedevaart - samen met de KBO's van
Esch, Haaren, Biezenmortel en 55+ Helvoirt - naar de Heilige
Eik in Oirschot is gepland op dinsdag 28 mei a.s.
De Mariaviering begint om 13.30 uur in de kapel en wordt verzorgd door leden van de KBO uit Haaren.
We gaan met auto's. Wanneer u graag mee gaat maar geen
vervoer heeft is dat geen probleem. Dit wel even vermelden bij
uw opgave, de kosten voor het meerijden zijn € 3,-p.p. te betalen aan de chauffeur.
Vertrek in Helvoirt van het kerkplein om 12.45 uur.
Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn met koffie
en gebak bij cafè Mieke Vingerhoets, Oude Grintweg 90, 5688
MB Oirschot.
Als u hiervan gebruik wilt maken dient u dat ook bij opgave te
vermelden. De kosten daar zijn voor eigen rekening,
U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven vóór 24 mei bij:
Mieke van Boxtel  622188 jmvanboxtel@home.nl
Ton van Steen  622094 elstonvansteen@ziggo.nl
Elly van der Heijde  623562 famvd.heijden@home.nl
Cobie van Liempd  621722 gerritencobie@kpnmail.nl
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BESTE 55-PLUSSERS,
Op vrijdag 31 mei zal tijdens het Helvoirts Weekend weer het 4-kernenbal
plaatsvinden.
Het programma start om 13.30u. en
de tent is om 13.00u. open. Wij zullen
u van harte welkom heten met een kopje koffie en iets lekkers!
Het smartlappen koor zal u deze middag vermaken. Ook hebben
we een quiz en een magische act voor u in petto. Het programma eindigt om 16.30u.
Wij hopen u deze middag weer te ontmoeten, de kosten voor
deze middag zijn € 5,-. Graag contant aan de tent te betalen.
Tot ziens op 31 mei
Heeft u hulp nodig bij het vervoer, laat het ons weten! Wij helpen u graag.
---------------------------------------------------------------Naam:_____________________________________________
Adres:_____________________________________________

:_______________________________________________
Ik wil graag opgehaald geworden: ja / nee
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BIJEENKOMSTEN VAN DE ALZHEIMER CAFÉ'S
Oisterwijk-Moergestel en Regio 't Groene Woud
Op dinsdag 21 mei is in "De Coppele" Prunusstraat 67-69 te
Oisterwijk Mw. Fransje Vunderink de gastspreker.
Het thema dat wordt behandeld is:
De zin van Leven bij dementie / geheugentraining
Gespreksleiders zijn: Renske v.d. Aa en Yvonne van den Meijdenberg.
En op maandag 27 mei in Restaurant Zaal "De Nachtegaal" aan
de Boxtelseweg 15 in Schijndel is het thema:
De werking van het geheugen en dementie
Gastspreker is Mw. Drs. W. van Lieshout, psycholoog bij Van
Neynsel.
Toelichting: Vergeetachtigheid is een van de belangrijkste
symptomen van dementie die langzaam steeds verder verergert. Wat gebeurt er eigenlijk in het geheugen van mensen met
dementie? Waarom kunnen patiënten zich bepaalde informatie
van vroeger nog wel herinneren, terwijl de informatie van kort
geleden meteen weer wordt vergeten? Zelfs bij het verrichten
van alledaagse handelingen zoals afwassen of aankleden.
Beide avonden bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom. De
avond wordt afgesloten om 21.30 uur.
De toegang is gratis.
Alzheimer Nederland, afdeling. Regio 's-Hertogenbosch
Secretariaat: Nieuwland 19, 5283 AJ Boxtel
cvanandel@alzheimer.regio.sh@kpnmail.nl
www.alzheimer-nederland.nl
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"THEE VOOR TWEE MET…." TRIO TRIPLE-X
Alweer een activiteit die bedoeld is om in een gezellige sfeer
elkaar te ontmoeten en te genieten van een cultureel dan wel
muzikaal optreden of voordracht.
Op dinsdag 4 juni van 14.00 uur – 16.00
uur treedt het muzikaal trio Triple-X op.
Het trio Triple-X maakt al meer dan 13 jaar muziek vooral gericht op 55-plussers. Het bestaat uit een toetsenist / zanger, een
gitariste / zangeres en een zangeres. Ze zingen 3-stemmig een
breed repertoire, zowel om op te dansen, mee te zingen en / of
om naar te luisteren. Het is Nederlandstalig, Engelstalig, Duitstalig, zelfs een paar Spaanstalige nummers, in allerlei genres
zoals volksmuziek, country, "gouwe ouwe", noem maar op. Voor
ieder wat wils. Dat betekent luisteren maar misschien ook wel
een dansje wagen.
Kom het allemaal meemaken op dinsdag 4 juni in de Huiskamer
van het HelvoirThuis van 14.00 – 16.00 uur. Zaal open vanaf
13.30 uur. Kosten € 5,- (bij binnenkomst te voldoen) inclusief
koffie of thee en een drankje in de pauze.
Aanmelden is niet nodig. Komen wel!
De eerst volgende "Thee voor twee met….." is op dinsdagmiddag
10 september.

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
In Drenthe draait het daarom
Reisje van orgaantoerist
Roodachtig als een paard
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Assen
hartstocht
rossig

ACTIVITEITENPROGRAMMA
MEI IN RESTAURANT LEYENHOF

Vaste activiteiten:
Dinsdag
Dagbesteding van 10.00 tot 16.00 uur,
Woensdag
Bingo, aanvang 14.30 uur, kosten € 5,- p.p. (inclusief een kopje koffie of thee)
Donderdag
Dagbesteding van 10.00 tot 16.00 uur,
Kaarten vanaf 14.00 uur.
Voor informatie over activiteiten en Dagbesteding kunt u contact
opnemen met Cora Eikelenboom
 06 10557771 of welzijnleyenhof@t-heem.nl
Extra in mei:
Vanaf dinsdag 7 mei: Zomer bridge in het restaurant. Aanvang
14.00 uur.
Donderdag 2 mei: een Ameezing ochtend, kom en zing mee.
Entree € 3,- p.p. inclusief koffie of thee.
Zondag 19 mei: Optreden van de Molukse muziekgroep Tadoo
van 14.30 tot 16.00 uur in het restaurant. Entree € 3,- p.p. inclusief een kopje koffie of thee.
Natuurlijk bent u van harte welkom!
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Je kan de situatie niet veranderen. Het enige wat je kunt
veranderen is de manier waarop je ermee omgaat.
Behoudt alles wat je laat lachen en maak je los van alles
wat je verdrietig maakt. Het leven is mooi, blijf er altijd
dankbaar voor.

PRIVACY REGLEMENT Vereniging 55+ Helvoirt
VERENIGING 55+ HELVOIRT (hierna: 55+), gevestigd te
Helvoirt, hecht grote waarde aan bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en relaties. Deze gegevens worden
dan ook op behoorlijke en zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd, met inachtneming van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke
wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij
het bestuur. In dit reglement is vastgelegd, hoe het bestuur en
de leden van 55+ omgaan met de aan hun verstrekte persoonsgegevens.
GEGEVENS
Het Bestuur registreert uitsluitend de volgende, door de leden
zelf aan te leveren, gegevens:
 voorletters, achternaam en roepnaam van het lid;
 geboortedatum van het lid;
 de status van het lid: gehuwd of ongehuwd;
 woonadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer(s) van het lid.
DOEL EN VERWERKING
De gegevens worden geregistreerd met geen ander doel dan het
opstellen en bijhouden van een ledenlijst en het intern communiceren inzake onderwerpen die betrekking hebben op het lidmaatschap en de activiteiten van 55+, in de ruimste zin van
het woord.
De gegevens worden door de penningmeester digitaal verwerkt
en kunnen door de webbeheerder worden geplaatst op een uitsluitend voor de leden toegankelijk gedeelte van de website van
55+. Hetzelfde geldt voor notulen van vergaderingen, activiteitenprogramma's, verslagen van bijeenkomsten, foto's / video's
van evenementen e.d.
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BEVEILIGING
Het bestuur draagt zorg voor een adequate beveiliging van de
opgeslagen gegevens, onder meer door middel van beveiligingssoftware en het hanteren van gebruikersnaam en wachtwoord
op de gebruikte systemen.
De persoonsgegevens worden gedeeld met de bestuursleden en
de webbeheerder.
BEVEILIGING EN BESCHERMING WEBSITE
De website is bedoeld voor leden en om naamsbekendheid te
realiseren. Het algemeen deel ervan met informatie over 55+
en haar activiteiten is voor iedereen toegankelijk. Als u bezwaar
maakt tegen het plaatsen van een foto en / of opname waarbij
u betrokken bent dan moet u dit kenbaar maken en wordt een
en ander niet geplaatst op de website.
Persoonsgegevens op de website zullen worden afgeschermd
met een wachtwoord, bekend aan de leden.
GEHEIMHOUDING
Het bestuur noch de leden zullen de gegevens met derden delen. Op hen rust een geheimhoudingsplicht, behalve in geval en
voor zover het lid die het betreft vooraf schriftelijke toestemming tot bekendmaking heeft gegeven en in het geval dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Het is aan elk lid bekend dat alle leden kunnen beschikken over
een overzicht van de persoonsgegevens van de leden en de bestuursleden.
BEWAARTERMIJN
De persoonsgegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap
duurt plus drie jaren daarna. Notulen, verslagen, presentaties
e.d. waarin namen en / of afbeeldingen van een oud-lid voorkomen, blijven ook nadien bewaard.
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KLACHTEN
Ieder lid heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van
zijn persoonsgegevens. Een verzoek daartoe richt hij aan de secretaris. Hetzelfde geldt voor een eventuele klacht over de verwerking van zijn gegevens. Ook kan het lid zich wenden tot de
Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthoudende autoriteit op
het gebied van privacybescherming).
Dit Reglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering
van Vereniging 55+ Helvoirt op 21 maart 2019.

"VRIJWILLIGERSDAG" 2019
Onze vereniging is een vrijwilligersorganisatie en bestaat dankzij de belangeloze inzet en bijdrage van een grote groep vrijwilligers (ongeveer 70). Zonder hen zou de vereniging niet bestaan.
Om die inzet van de vele vrijwilligers te waarderen is er elk jaar
een soort van dankdag: "Vrijwilligersdag". Dit jaar is dat op
woensdagmiddag en -avond 15 mei.
De vrijwilligers ontvangen een persoonlijke uitnodiging (per
email of per post) met het verzoek vóór 10 mei te reageren of
men kan en wil deelnemen.
Het belooft weer een interessante en gezellige dag te worden.
De activiteitencommissie.
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LEDEN AAN HET WOORD
In deze rubriek maak je kennis met een van onze leden. We
stellen dit keer Bep van Bohemen-Kneppers aan je voor.
Zo'n 79 jaar geleden werd Bep in Zoetermeer geboren, 2 maanden te vroeg en heel klein, maar wie Bep nu tegen komt, kijkt
tegen een grote stevige vrouw aan. Dat stevige is mede ontstaan door haar verleden: opgroeien op een boerderij samen
met elf kinderen. Een mooie tijd, waarin ze met de dingen om
hen heen speelden en zich nooit verveelden.
Na de lagere school ging Bep naar de huishoudschool en daarna,
zoals dat in vele gezinnen in die tijd gebeurde, werd Bep als
oudste van de meisjes ingezet in het huishouden. Toen Bep 16
jaar was kwam daar nog bij dat ze ook in een ander gezin (met
11 kinderen) moest gaan helpen. In die periode kwam Jan als
stagiaire van de HAS (Hogere Agrarische school) bij hun op de
boerderij stage lopen. Niet meteen, maar toen Bep 19 jaar oud
was, sloeg in dat jaar de vonk van liefde over. Vijf jaar duurde
de verkeringstijd, mede omdat Jan nog eerst in dienst moest en
zijn studie verder wilde afmaken voordat er in 1964 getrouwd
werd.
Haar man Jan kreeg werk bij de Heide Maatschappij afd. Den
Bosch als projectleider en ze gingen in St. Michielsgestel wonen.
Daar kreeg Bep 2 zonen en 2 dochters. Dat betekende ook dat
Bep thuis bleef om voor man en kinderen te zorgen. Het huis in
St. Michielsgestel bleek toch wat klein en ze gingen op zoek naar
een groter huis eventueel een boerderijtje. Het werd een nieuw
te bouwen huis in de Schoorstraat met een flinke tuin er achter.
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Daar heeft Jan ook nog altijd zijn moestuin.
Eenmaal gesetteld in Helvoirt werd Bep (en Jan) in 2000 lid van
onze vereniging (die toen OuderenVereniging Helvoirt (OVH)
heette). Ze werd actief in het verenigingsleven o.a. als vrijwilliger bij de kerk, als koorlid van het kerkkoor, als bestuurslid van
de KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie). Ze was actief met
o.a. het maken van bloemstukken en versieringen voor de kerk,
maar binnenkort stopt ze met haar vrijwilligerswerk voor de St.
Nicolaaskerk.
Toch zit Bep echt niet stil en zal ze zeker niet achter de geraniums gaan zitten. Het stoppen met een activiteit, geeft ruimte
voor nieuwe bezigheden. Een van haar bezigheden die ze al van
jongs af aan doet, breien en zelf kleren naaien, blijft ze doen,
ook als vrijwilliger nl. als activiteitenleidster van de breiclub van
onze vereniging. Vele jaren heeft ze ook de naaiclub begeleid
maar daar is ze mee gestopt. De breiclub komt een keer per
week bijeen op donderdagmorgen in de Huiskamer van het HelvoirThuis. Zij zijn dan bezig met het breien van kleren, mutsen
en sokken etc. voor arme kinderen in Roemenië. De spullen
gaan rechtstreeks naar iemand die ze daar verdeelt. Het clubje
bestaat uit 10 actieve leden, maar er kunnen er nog veel meer
bij. Wol is er genoeg want Bep heeft ooit een oproep in het Brabants Dagblad gedaan en heeft nu een voorraad voor de komende 25 jaar! Het is niet alleen het breien, maar ook het samen komen / samen koffie drinken en de gesprekjes onder het
breien die maken dat het een gezellige ochtend is.
Als het aan Bep ligt blijft ze haar hele verder leven, met haar
man Jan, in Helvoirt wonen, een dorp met een gemoedelijke
sfeer waar het fijn wonen is. Bep eindigt het gesprek met:
"Het leven is goed in het Brabantse land".
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TRIO MAGGIORE IN NOTEN OP DE NOENCONCERT
Zondag is het laatste Noten op de
Noenconcert van het seizoen en zoals
het spreekwoord luidt: "lest best".
Het concert is in de Oude Kerk van
Helvoirt en begint om 12.15 uur.
Voor u treedt op: Trio Maggiore. Het
trio bestaat uit:
Violiste Anna Britala, geboren in Letland. Zij speelt in diverse ensembles
en geeft concerten in binnen- en buitenland. In 2008 is Anna naar Amsterdam verhuisd om hier te gaan
studeren.
Camillo Cabassi is geboren in 1992 in
Montecchio Emilia (Italië). Hij kreeg zijn eerste celloles op zesjarige leeftijd. Hij studeerde aan het Modena Conservatorium en
daar ontving hij de graad met de maximale score.
Sharon Niessen (Eindhoven, 1986) is op 9-jarige leeftijd begonnen met pianolessen. Al op zeer jonge leeftijd bleek Sharon een
uitzonderlijk talent te zijn: ze werd aangenomen in de Jong Talentklas aan het Fontys Conservatorium Tilburg. Echter, haar
carrière kreeg een onverwachte wending. Ze kreeg gehoorklachten en kon daarom niet spelen. Gelukkig is dit verleden
tijd. In 2016 behaalde Sharon cum laude haar Master of Music
aan het Fontys Conservatorium Tilburg.
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In HELVOIRT e.o.:
Ria de Vries-Algra
Broekwal 55
19

SPELLETJES,

BEWEGING EN BEPAALDE VOEDING TRAINEN

JE HERSENEN.

WILT U UW HERSENEN FIT HOUDEN?
Lees dan eens de volgende tips.
Vanaf je twintigste levensjaar gaan de hersenen al langzaam
achteruit. Namen kunt u slechter onthouden en met een spelletje memory met uw kleinkind legt u het af. Met een aantal kleine
dingen in uw dagelijkse leven kunt u uw hersenen al trainen en
fit houden.
Wandelen
Een half uur wandelen per dag voorkomt vergeetachtigheid. Ook sport en fitness hebben op latere
leeftijd een gunstig effect: wie sport, kan beter
plannen maken en strategieën verzinnen. Het effect is het grootst wanneer de inspanning het hartritme verhoogt. Muziek lijkt het effect van beweging op de hersenen te versterken (bijvoorbeeld bij aerobics). Zorg dat u
steeds minstens een half uur actief bent; na een half jaar zult u
het effect merken.
Actieve hersenen blijven langer scherp. Speel daarom met de
kleinkinderen Memory of het spel 'Ik ga op reis en ik neem
mee...' Daarbij vult u samen een denkbeeldige koffer. Om de
beurt herhaalt u wat al in de koffer zit en voegt u één attribuut
toe. Het zal u verbazen hoe ver u komt. Laat ook de boodschappenlijst zo nu en dan thuis en onthoud de boodschappen door
ze in gedachten te verdelen over de kamers van uw huis waar u
de spullen nodig hebt.
Er zijn ook boeken met geheugen-oefeningen. Speciaal aanbevolen, want erg leuk en praktisch.
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'Neurobics, oefeningen voor een fitte geest', Lawrence C. Katz
(2000), uitgeverij Elmar. Niet meer te koop, mogelijk wel verkrijgbaar bij uw bibliotheek, De Slegte of via tweedehands sites
als www.boekwinkeltjes.nl.
'Mentale activering, een doe-boek ter verbetering van geheugen
en concentratievermogen', Eveline Plantenga (2004), uitgeverij
Elmar.
Gebruik uw oriëntatie en train daarmee automatisch de hippocampus, het centrum waar de herinneringen worden vastgelegd. Ga dus weer eens zonder navigatiesysteem op pad en
waag u aan nieuwe routes. Ook de motoriek is aan het geheugen
gekoppeld. Nieuwe bewegingen aanleren stimuleert het geheugen. Ga daarom bijvoorbeeld een muziekinstrument spelen, leer
tekenen of ga knutselen. Zelfs kauwen heeft een positieve invloed op het geheugen, ontdekten Britse onderzoekers in 2002.
Ook kauwgom kauwen helpt!
Eet vis
Eieren, verse tonijn, sardines, zalm en makreel bevatten veel
choline, de grondstof voor de neurotransmitter acetylcholine die
een belangrijke rol speelt bij ons geheugen. Vette vis levert bovendien het juiste vet voor de ontwikkeling en het onderhoud
van de hersenen. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit in
Rotterdam stelden in 2004 bij oudere mannen rond de stad Zutphen een opvallende relatie vast tussen visconsumptie en geestelijke scherpte. Mannen die dagelijks gemiddeld 20 gram vis
aten, hadden een 40 procent lagere kans op vergeetachtigheid
en dementie dan mannen die geen vis aten.
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Verras
Blijf de hersenen verrassen en eet eens met stokjes, poets de
tanden met de andere hand en lees de krant eens ondersteboven. Wie de smaak eenmaal te pakken heeft, kan onbeperkt
nieuwe uitdagingen verzinnen.
Sociale contacten activeren niet alleen veel hersencentra, ze
kunnen ook een positieve invloed hebben op hersenchemie. Samen een avond lachen helpt uitstekend tegen stress. Regelmatig bij een vriend je hart luchten kan de serotonineproductie
duurzaam beïnvloeden. Serotonine verbetert het gemoed en
waarschijnlijk ook het kortetermijngeheugen, zo ontdekten onderzoekers van de universiteit van Tokio vorig jaar.
Geen stress
Onthaast! Langdurige stress knaagt aan het geheugen doordat het stresshormoon cortisol de hippocampus aantast. Probeer daarom te onthaasten.
Lees ook het boek 'Ben ik dat?'. Wat hersenonderzoek vertelt
over onszelf van Mark Mieras.
Bron: Plusonline

GEWOON GEZOND: GENIET
BEWEEG ONTMOET!
In de 4 kernen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel bewegen en sporten de inwoners van jong tot oud volop! Dat juichen we vanuit Gewoon Gezond van harte toe.
Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Het is leuk, je ontmoet andere mensen en je kunt genieten van de seizoenen en
de natuur.
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Beweeg: voorkom veel stilzitten
Langer, vaker of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
Je voelt je fitter en het risico op chronische ziekten (zoals diabetes en hart- en vaatziekten), depressieve klachten en botbreuken -bij ouderen- wordt verlaagd.




Voor kinderen van vier tot en achttien jaar is het advies om
je elke dag minimaal een uur matig intensief in te spannen
én om minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te doen.
Voor volwassenen en ouderen luidt het advies om je iedere
week minstens 150 minuten matig intensief in te spannen.
Verspreid dit over diverse dagen. Voorbeelden zijn wandelen en fietsen. En doe daarnaast minstens tweemaal per
week spier- en botversterkende activiteiten. Ouderen kunnen dit combineren met balansoefeningen.

Doe je ook mee met Gewoon Gezond?
Weet je niet zo goed welke manier van bewegen of sporten het
beste bij je past of wil je een nieuwe beweegactiviteit in je
dorp opzetten?
Of heb je een andere vraag of idee over jouw leefstijl of mis je
activiteiten in je dorp?
Wij, Lieke Raaijmakers en Carla Schoot, horen graag van je en
denken met je mee.
Wij zijn op verschillende manieren te bereiken:
Stuur een mailbericht naar lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl of
c.schoot@ggdhvb.nl of bel naar  088-3686758 of 0883686151.
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TUINGEDACHTEN
Omdat ik mijn maandelijkse stukjes soms
vér vooruit schrijf, passen ze niet altijd bij
het actuele beeld, maar hebben een algemene waarde. Zo ook deze.
Kijkend door de achterruit van de kamer naar de aan- en afvliegende koolmeesjes en dergelijken, verwonder ik me over de
snelheden die heel gewoon zijn voor deze kleine beestjes. Tijdens het eten kijken ze geregeld rond of er geen gevaar dreigt.
Die beweging is zo ontzettend snel dat je het amper kunt volgen. Dan vinden ze het nodig om weg te vliegen. Ze zijn meteen
op snelheid, niet binnen zoveel seconden op 20 km per uur.
Neen, meteen twee meter per seconde, dat is omgerekend meer
dan zeven km/uur. Niet dat ze dat kilometers volhouden, maar
toch…… Dan zijn onze bewegingen maar lomp en langzaam. Je
kunt het gewoon bekijken. En met behulp van een machine kunnen mensen nog niet half zo goed accelereren dan zo'n klein
vogeltje. En dan het landen…… Met die grote snelheid vliegen ze
op een takje af en "staan" meteen stil en houden zich vast. Niet
van …… Oh, nou grijp ik mis, nee meteen raak. Bij dit alles moet
je bedenken dat de vleugeltjes van die beestjes met nog veel
grotere snelheid op en neer gaan. Wat voor spiertjes hebben ze
toch. Fantastisch.
Er zijn kleine vogeltjes die een geluid kunnen voortbrengen dat
je niet zou verwachten van zo'n klein wezentje. Zo hard en zo
mooi!! Het kraaien van de haan wordt vaak genoemd en dat is
ook een bijzonder geluid, als het ver weg geproduceerd wordt,
maar dichtbij is het maar ordinair geschreeuw!
De natuur heeft vele wonderen, ook heel dichtbij. Kijk en luister
er naar en geniet er van.
Jan van Bohemen.

24

VOEL JE JE OOK THUIS IN HET HELVOIRTHUIS?
Zoals je weet bestaat het HelvoirThuis door de inzet van vele
vrijwilligers.
Door verschillende omstandigheden zijn er verschillende vacatures vrij gekomen waar ik je over wil informeren en hopelijk
ook enthousiasmeren.
Gastheer / gastvrouw:
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op maandag en vrijdag de
dienst op kunnen vullen tussen 17.00-19.00u. Vaak rustige momenten, waarin je tijd hebt om de krant te lezen, een kopje
koffie te drinken, soms wat klaar te zetten voor de avond, of
een ander klein huishoudelijk klusje te doen.
In deze tijd ronden sommige clubs hun activiteiten af en worden
nieuwe activiteiten weer opgestart.
Een enkele keer zijn er ouders van sportende kinderen die iets
willen drinken. Wij zullen je dan ook uitleggen hoe onze eenvoudige kassa werkt.
Wanneer er meer geïnteresseerden zijn kunnen we mensen op
toerbeurt inzetten.
Een sleutelhouder:
Wij zoeken één of twee vrijwilligers die mee
willen helpen met het openen en sluiten van het HelvoirThuis.
Je krijgt een stukje verantwoordelijkheid waardoor wij erop kunnen vertrouwen dat het HelvoirThuis goed geopend en afgesloten wordt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het weekend. Je
bent als het ware oproepbaar; en wij communiceren op tijd om
te kijken wat jouw mogelijkheden zijn. In een gesprek kunnen
we je er alles over vertellen.
Lijkt het je wat? Wil je meer informatie? Spreek me gerust aan.
Bellen of mailen mag ook.
Sietske van Iersel -  06-25130421
sietske@helvoirthuis.nl
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VOLKSDANSEN… IN DEZE TIJD?...JA!
Volksdans wordt door velen geassocieerd
met klompendansen. Wie weleens op klompen heeft proberen te dansen weet dat dat
in de praktijk bijzonder veel beperkingen
voor soepel bewegen met zich meebrengt.
Men danste soms wel op klompen, maar
meestal danste men op schoenen en in kleding waarin men gemakkelijk beweegt.
Internationale volksdansen zijn de in meer of mindere mate traditionele dansen zoals die vroeger (voor de tijd van de radio) in
allerlei landen door het volk uitgevoerd werden. Tegenwoordig
worden er nog steeds volksdansen bijgemaakt. Het betreft dan
nieuwe dansen (patronen) die gebruikmaken van de stijl van de
authentieke dansen, op oude of nieuw gecomponeerde volksmuziek.
Na vele jaren is de volksdansgroep van onze vereniging gestopt.
Echter enkele leden van die groep en enkele enthousiastelingen
van de line-dance groep willen toch proberen (weer) een volksdansavond op te starten. Er is een danslerares gevonden: Nicole
Teurlings die al meer dan 20 jaar danslessen geeft, ook volksdansen.
Zij wil een breed scala aan internationale volksdansen gaan instuderen waarbij iedereen, ongeacht het niveau, mee kan doen.
Het gaat om plezier met (volks)dansen.
Kom mee dansen!
wanneer:
waar:
kosten:
informatie:
aanmelden:
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maandagavond van 19.00 – 20.00 uur
te beginnen op 20 mei
in de "Move" van het HelvoirThuis
per avond € 5,Nicole Teurlings  06-50201465
Frans van Lith  642635 of
email: fransvanlith@xs4all.nl

WEEKENDJE WEG? ZO IS HET HUIS VEILIG!
Gaat u binnenkort op vakantie of een
lang weekend weg? Dan is het fijn als u
met een gerust gevoel de deur achter u
dicht kunt trekken. Met de juiste maatregelen verkleint u de kans op een inbraak tot het minimum.
Bewoond huis
Zorg ervoor dat uw huis tijdens uw afwezigheid een bewoonde
indruk geeft. Inbrekers kiezen bij voorkeur een gemakkelijk
doelwit en dat is een huis waar niemand aanwezig is.
Vraag aan de buren of ze de post uit de brievenbus of van de
deurmat willen halen. Als u goed contact met de buren heeft:
vraag of zij de gordijnen 's avonds dicht en 's morgens weer
open willen doen.
Zorg dat er geen adreslabel hangt aan de sleutel die u aan de
buren uitleent.
Laat op alle verdiepingen lampen aan- en weer uitgaan met behulp van een tijdschakelaar.
Heeft u een eigen oprit? Misschien willen de buren hun auto er
wel (af en toe) parkeren.
Een bewoonde indruk geven betekent niet dat kostbare spullen
in het zicht moeten liggen. Berg laptops en tablets dus goed op.
Als een inbreker weet dat u op vakantie bent, hebben al deze
maatregelen geen zin. Verspreid uw plannen dus liever niet via
sociale media.
Hang- en sluitwerk
Een tweede strategie om inbrekers te weren is goed hang-ensluitwerk. Een goed slot is herkenbaar aan het SKG-logo met
minimaal 2 sterren en het ® teken. Er zijn speciale PKVW-bedrijven (Politiekeurmerk Veilig Wonen) die preventieadvies geven en goedgekeurd hang-en-sluitwerk monteren.
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De werkwijze van inbrekers verandert nogal eens en het Politiekeurmerk Veilig wonen houdt rekening met de meest voorkomende inbraakmethoden. Let bij het van huis gaan op het volgende:
 Sluit alle ramen en deuren, ook kleine raampjes boven.
 Sluit een eventuele tuinpoort af.
 Zorg voor goede verlichting die automatisch aangaat bij de
voor- en achterdeur.
 Berg ladders en vuilniscontainers op of leg ze met een ketting
vast. Inbrekers kunnen ze dan niet gebruiken als opstapje.
 Snoei hoge struiken voordat u met vakantie gaat. Dan hebben buren beter zicht op uw huis.
Alarmsysteem
Een alarmsysteem kan helpen om het huis beter te beveiligen.
De aanwezigheid van een alarmsysteem zorgt er om te beginnen al voor dat inbrekers uw huis liever overslaan. Een voorbeeld hiervan is Interpolis Thuiswacht® - connected by Toon.
Dit is een huisbeveiligingssysteem met een camera met sirene,
twee deur- en raamsensoren en speciale sleutelhangers. Als u
van huis gaat, zet u ThuisWacht aan. De deur- en raamsensoren
signaleren de eerste tekenen van inbraak, nog vóórdat een deur
of raam geopend is. De ingebouwde bewegingssensor signaleert
beweging in uw huis. Bij een verdachte situatie ontvangt u een
melding via een app op uw smartphone en in uw huis gaat de
sirene (90 dB) af. U kunt de melding doorsturen naar iemand in
uw vriendenkring of een professionele beveiliger inschakelen.
Via de app maakt u verbinding met de camera en kunt u live
meekijken wat er thuis gebeurt. U ziet ook wanneer gezinsleden,
die in het bezit zijn van een sleutelhanger, thuiskomen. Binnenkort is het systeem uit te breiden met rookmelders. Als de rookmelders afgaan, krijgt u een melding op uw smartphone.
Bron: IkWoonLeefZorg van de Rabobank
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DEMENTIE TREFT – HELAAS - OOK JONGERE MENSEN!
Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren heeft de casemanagers Bart Lips en Miriam van de Burgt uitgenodigd om op
woensdag 22 mei in Den Domp te Haaren ons mee te nemen naar de situatie waarin jonge mensen met dementie zich
bevinden:
In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen dementie die
jonger zijn dan 65 jaar. Deze personen hebben verschillende
problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk
dat dementie de oorzaak is van deze problemen.
Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65
jaar. Bij het woord dementie denkt men het eerste aan problemen met het geheugen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen
juist veranderingen in het gedrag meer op. Het gaat bijvoorbeeld mis op het werk. Het huishouden wordt een probleem. Of
iemands naasten merken veranderingen op, zoals in het gedrag
of met de taal. Dit kan thuis voor veel onzekerheid en spanningen zorgen. De omgeving herkent deze gedragsveranderingen
meestal niet meteen als verschijnselen van dementie. Vaak denken mensen dat iemand overspannen of depressief is, of relatieproblemen heeft. Wanneer men te horen krijgt dat het veranderde gedrag door dementie komt, geeft dit duidelijkheid en
wat rust bij de familie.
Wanneer iemand op jonge leeftijd dementie krijgt, is het verliesproces ingrijpend. Jonge mensen spelen vaak nog een actieve rol in de maatschappij. Ze willen hun positie als kostwinner
en opvoeder niet snel opgeven.
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Ook willen ze hun andere bezigheden, rollen en verantwoordelijkheden niet verliezen. Zoals autorijden of het regelen van
geldzaken. Jonge mensen met dementie zijn over het algemeen
lichamelijk fit. Daardoor hebben ze de neiging zichzelf beter in
te schatten dan ze in werkelijkheid zijn. Ze geven de regie over
hun leven niet gemakkelijk uit handen. Daarnaast beseffen
jonge mensen met dementie vaak beter dat ze ziek zijn. Gevoelens van machteloosheid en frustratie zijn daarom veel heftiger.
Als iemand met dementie nog werkt, is het verstandig om de
diagnose snel te vertellen op het werk. Collega's hebben vaak
in de gaten dat er dingen op het werk niet goed gaan. Het geeft
duidelijkheid om hen op de hoogte te stellen, eventueel met hulp
van de partner. Het is belangrijk om met de werkgever de wensen en mogelijkheden te bespreken, zoals aangepast werk of
vroegpensioen. Het is niet verstandig om zelf voor te stellen om
minder te gaan werken of om ontslag te nemen.
Dementie op jonge leeftijd raakt het hele gezin. Soms wonen er
nog (kleine) kinderen thuis. Dan is het belangrijk om hen goed
uit te leggen wat er aan de hand is.
U bent van harte welkom!
Aanvang 19.30 uur, einde 21.15 uur.
Koffie of thee staan klaar en de toegang is gratis.
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BOEKBESPREKING 'COMPASSIE'
STEPHAN ENTER

DOOR

Hoe ik erin verzeild raakte? Rusteloosheid,
ja, dat in eerste instantie. Ik had een geliefde, een hoogbegaafde en licht autistische natuurkundige die maar niet kon beslissen of ze nu op mannen of op vrouwen
viel, kortom het was aan-uit-aan-uit en dat
werd zo dodelijk vermoeiend, dat ik zelf actie ondernam.'
Zo begint Compassie, de vierde roman van Stephan Enter.
Het leven van Frank van Luijn, bijna veertig, kabbelt al decennialang gemoedelijk van relatie naar relatie. Hij verkiest een bestaan zonder verplichtingen boven de schrale eentonigheid van
jaar in jaar uit opgescheept zitten met één partner. De laatste
tijd is hij blasé en in gezelschap zwijgzaam, omdat hij zich
steeds vaker verveelt en anderen onderontwikkeld en oninteressant vindt. Wanneer hij een kennis het fenomeen internetdating hoort beschrijven als een 'grote snoeppot' besluit hij zich,
deels uit rusteloosheid en deels uit vrijblijvende nieuwsgierigheid, in te schrijven. En daar gebeurt het onverwachte: na enkele teleurstellende ervaringen valt hij als een blok voor de halfDuitse Jessica. Zijn leven verandert, hijzelf verandert, het geluk
lijkt hem toe te lachen - tot hij op een onoverkomelijkheid stuit.
De schrijver Stephan Enter
Stephan Enter studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht zowel
Nederlandse taal- en letterkunde als Keltische letterkunde en
cultuur. Hij debuteerde in 1999 met de verhalenbundel Winterhanden, maar had voordien al twee romans en vijfentwintig verhalen geschreven die hij niet goed genoeg vond voor publicatie.
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Zijn werk oogst steevast lovende kritieken. Met de roman Grip
(2011) brak Enter ook door bij het grote publiek.
Boeken geschreven door Stephan Enter

1999 - Winterhanden

2004 - Lichtjaren

2007 - Spel

2011 - Grip

2015 - Compassie
Dit boek kunt u gratis lenen bij de boekenuitleen in het HelvoirThuis.

TEKST VETGEDRUKT OF CURSIEF IN WHATSAPP
Wist je dat je woorden en zinnen in WhatsApp vetgedrukt en
cursief kunt maken? Wel zo handig als je ergens extra nadruk
op wilt leggen. Je kunt woorden zelfs doorhalen als je dat zou
willen.
De




tekst die je wilt aanpassen zet je tussen de codes:
* sterretje voor vetgedrukt
_ underscore voor cursief
~ golfje voor doorhalen.

Je kunt de codes ook combineren.
Dus als je iets zowel vetgedrukt als cursief wilt typen, zet je de
tekst tussen een * en een _. (_*tekst*_).
Bron: Plus magazine
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EEN SKÔN FISTJE MOET KUNNEN TOCH?
Er wordt flink wat afgefeest in onze regio. Zelf houden wij ook
wel van een leuk feestje. Maar kan het ook ooit genoeg zijn?
Wanneer wordt het een te grote last voor de omgeving? Of moeten we alles maar normaal vinden?
"'t Is maar voor een paar avonden en nachten. Gun de jeugd
toch ook wat!" wordt er dan gezegd.
Welke grote buitenfeesten zijn er allemaal in onze gemeente?
Helvoirts weekend, soms een biertent met de kermis, Rebirth,
Biezenmortel Bruist, Rebellion, Esch op Drift. Om ons heen: Intents Oisterwijk, Udenhout onder zeil, Decibel Beekse bergen,
Paaspop in Schijndel. Het lijkt in het seizoen wel elk weekend
feest.
Wanneer vinden we het genoeg? Wanneer is het nog een eigen
dorpsfeest en waarom moet een festival nou elke keer weer groter en meer?
Hoe houdt een festival rekening met de omgeving, met duurzaamheid, met natuur en landschap en met de gezondheid van
deelnemers?
Een hele hoop vragen die wij ons stellen bij het toenemende
festivalgebeuren in Brabant. Als je de kalender ziet lijkt het
steeds maar toe te nemen en te groeien.
We gunnen ieder zijn feestje, maar wanneer is het genoeg?
Met groene groet!
Tiny en John Vermeer,
voor Duurzame Diensten.
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HEERLIJK EN ANDERS: TOMATEN-KAASFONDUE
voor 4 personen
Ingrediënten

300 gr gruyère

300 gr emmentaler

1 teentje knoflook

400 ml droge witte wijn

Sap van ½ citroen

3 el maïzena

verse peper

tomatenpassata (dikke gepureerde tomatensaus)

verse peterselie

verse tijm
Bereiding
Hak de kruiden fijn. Rasp de kaas. Snijd daarna het knoflookteentje door de helft en smeer de binnenkant van de pan in.
Haal het worteltje eruit en pers de knoflook verder in de caquelon (fonduepan). Zet de pan op het vuur of verhitte kookplaat
en doe er de gehakte kruiden in, fruit een minuutje en voeg dan
de wijn en het citroensap toe. Verwarm de wijn totdat deze het
kookpunt bereikt. Daarna voeg je de geraspte kaas toe.
Roer alles goed door elkaar totdat de kaas gesmolten is.
Doe de maïzena in een klein kommetje en voeg een eetlepel
water toe. Klop de maïzena los. Meng nu de maïzena door de
kaasfondue. Voeg nu de tomatenpassata toe, blijf goed roeren
tot de passata door de kaas opgenomen is en er een mooie egale
rossige kaassaus ontstaat. Garneer tot slot met een klein beetje
peterselie!
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT
4 het leven
Activiteitencie
Amazing(en)
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Computeren
Fietsen
Fotografie
Glas in lood
Gymnastiek
Haak- / breigroep
en naaiklusjes
Helvoirt Uit: vervoer
Hobby-handwerk
Kaarten
Kienen
Klusjesdienst
Line-dance
Luisteren naar
Klassieke Muziek
Reizen
Schilderen
Toneelspelen
Wandelen
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Crista Schuurmans
Lucie van de Pas
Nico Hes
Jeanne van Bergen
Jan van Zon
Nico Hes
Edward de Vries
Mien van Asten
Edward de Vries
Kees van Haaren
Annie Timmermans

64
60
06
64
64
06
64
64
64
06
21

33 91
79 21
54343249
24 63
14 00
54343249
37 94
18 04
37 94
12325783
89 47

Bep van Bohemen
Josée van Dongen
of Jan Tielemans
Cor de Jong
Sjaantje Traa
en Annie Pollaerts
Mia Dekkers
Arianne van Oerle
Marinus van Iersel

64
06
06
64
64
64
64
64
64

14 15
23646657
27086113
18 44
23 89
17 23
32 33
11 09
27 72

Kees van Rijt
Lucie van de Pas
Henk van Paassen
Dini van Haaren
Jan Tielemans

60
60
64
64
06

75 32
79 21
40 54
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
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
Andries Weitenberg, Broekwal 17, 5268 HA, Helvoirt,  64 2548
Peer van Hoof, Vogelkers 13, 5268 HE, Helvoirt,  64 3797
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
Crista Schuurmans, De Gijzel 30, 5268 CN Helvoirt,  64 3391
Gerrie van de Ven, Schilderstraatje 36, 5268 EN Helvoirt  06 19038860
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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