Vereniging 55+ Helvoirt

‘t hofblad
jaargang 18
25
jaargang

juni 2019
augustus
2012

VOORWOORD
Hoewel juni de zomermaand wordt genoemd (maar ook rozenmaand) hebben
veel mensen toch meer het idee dat de
maanden juli en augustus de zomermaanden zijn. Wellicht heeft dat te maken met de zomervakantie die in de maanden juli en augustus
plaatsvindt.
Op 21 juni is de zonnewende en daarmee de langste dag van
het jaar. Bij heldere hemel is het zelfs rond 23.00 uur nog behoorlijk licht. Dat maakt, zeker als de temperatuur meewerkt,
dat je lang buiten activiteiten kunt doen zoals tuinieren, wandelen en fietsen etc.
We kijken terug op een geslaagde dag voor onze vrijwilligers en
vooruit naar de sluiting van het HelvoirThuis in de zomermaanden. Op 8 juni wordt in sommige delen van ons land Luilak gevierd. Het is een niet-christelijk feest op de zaterdag voor Pinksteren waarbij langslapers en te laatkomers bespot worden.
Vooral jongeren nemen deel aan Luilak. Zij staan vroeg op en
maken een hoop herrie en kabaal in de straten, luidkeels "luilak"
roepend. De derde zondag in juni is het weer zover, vader staat
in het middelpunt want het is vaderdag. Op Vaderdag worden
niet alleen vaders, maar alle mannen die een vaderrol hebben,
in het zonnetje gezet. Dit kunnen vaders zijn, maar ook stiefvaders, ooms, opa´s en goede vrienden. Hun (klein)kinderen maken veelal leuke presentjes op school, vergezeld gaand met een
leuk versje of gedichtje. Meestal begint deze verwendag met
een ontbijtje op bed. Pierre Knoops (Limburgse tonprater die
geen kinderen heeft) heeft ooit op Moederdag tegen zijn vouw
gezegd, terwijl hij een taart aan haar gaf: "Niet gebaard, toch
een taart" waarop hij van zijn vrouw op Vaderdag een taart
kreeg met de opmerking "Niets gepresteerd, toch geëerd".
Veel leesplezier.
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
JUNI / JULI 2019
HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

De vrijdagen 7-14-21 en 28 juni
Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.
Maandag 3 juni
Fietsen, vertrek van Kerkplein om 19.00u.
Maandag 17 juni
Fietsen, vertrek van Kerkplein om 19.00u.
Dinsdag 18 juni
Gezamenlijke lunch
vanaf 12.00u.

in Emmamolen in Nieuwkuijk

Woensdag 19 juni
Fietsen met Jan & Thea vertrek Kerkplein
om 13.00u.
Dinsdag 25 juni
Klassiek met Kees om 14.00u.
Donderdag 25 juni
Wandelen om 10.00u.
Maandag 1 juli
Fietsen, vertrek van Kerkplein
om 19.00u.
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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

ACTIVITEITENPROGRAMMA
JUNI 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 juni :
iedere dinsdag: Zomer bridge, aanvang 14.00 uur.
Donderdag 6 juni: 10.00 uur, Ameezing ochtend, kom en zing
mee. Entree € 3,- p.p. inclusief koffie of thee.
Vrijdag 7 juni: U vraagt en Sjefke draait van 14.30 uur tot
16.00 uur. Entree € 3,- p.p. inclusief een kopje koffie of thee en
een hapje.
Donderdag 13 juni: Verkoop door Carma schoenen van 14.00
tot 16.00 uur.
Boeken uitleen (ook groot letter) van 15.15 tot 16.00 uur.
Dinsdag 18 juni: Gezellig samen eten en genieten van een
heerlijk aspergemenu om 17.00 uur. De kosten zijn € 15,95
p.p. Graag uiterlijk 9 juni aanmelden in het restaurant.
Donderdag 20 juni: Boekenuitleen (ook groot letter) van 15.15
tot 16.00 uur.
Vrijdag 21 juni: Midzomerdag optreden door 'Ons Muziekske'
aanvang 14.30 uur. Entree € 3,- p.p. inclusief een kopje koffie
of thee.
Donderdag 27 juni: Boekenuitleen (ook groot letter) van 15.15
tot 16.00 uur.
Natuurlijk bent u van harte welkom!
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NIEUWS VAN HET ALZHEIMER CAFÉ
REGIO ’T GROENE WOUD
Op maandag 24 juni wordt in Restaurant Zaal
"De Nachtegaal" aan de Boxtelseweg 15 in Schijndel wederom
een avond georganiseerd van het Alzheimer Café. Het thema
van deze bijeenkomst is:
Gebruik je intuïtie!
Toelichting:
Toen de moeder van Evelien Pullens Alzheimer kreeg, wilde zij
contact houden met haar moeder. Zij ontdekte dat het loont om
naast het gemis en verdriet, op een andere manier te kijken. Ze
maakte op een ander niveau contact (de vierde, onzichtbare dimensie) en ontdekte dat dit inzichten, liefde en vertrouwen opleverde, plus een blijvend contact met haar moeder. Dit inspireerde haar tot het schrijven van het boek "De vierde dementie". Hierin stelde Evelien vast dat het geheugen van de patiënt
weliswaar achteruit gaat, maar diens intuïtie wordt juist sterker!
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u niet alleen uitleg, maar zeker
ook praktische tips en is er voldoende gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Gespreksleiders zijn:
Bianca Peters, Gz-psycholoog,
Tel: 073-5443300 en
Monique Wolters, Sociaal werker. Tel: 06.20587089
Vanaf 19.00 uur is iedereen 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
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BESTE LEDEN
Zoals ik al eerder heb laten weten tijdens de algemene ledenvergadering op 21 maart en tijdens de "vrijwilligers bedankdag"
afgelopen 15 mei, ga ik per 1 juli stoppen met mijn voorzitterschap bij Vereniging 55+. Ik ben nog steeds heel erg betrokken
bij onze vereniging maar heb ontdekt dat ik wat "veel hooi op
de vork" genomen heb en daar moet ik een deel van afschudden.
Ik blijf vanuit de vereniging actief in de cliëntenraad van 't Heem
en zal de fietstochten samen met Jan Tielemans voorbereiden
en fietsen, maar voor de overige zaken neem ik afscheid.
Peer van Hoof is bereid gevonden om mijn taken als voorzitter
over te nemen. Hij heeft zich tijdens de algemene ledenvergadering al voorgesteld en heeft de goedkeuring van de leden gekregen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een prima voorzitter
in hem hebben voor hopelijk, de komende jaren.
U blijft mij tegen komen in de vereniging en in het dorp, maar
dan als vrijwilliger voor onze mooie vereniging en niet meer in
de functie van voorzitter.
Ik dank het bestuur en alle vrijwilligers heel erg hartelijk voor
hun collegialiteit en loyaliteit en wens hen en u allen een mooie
toekomst in Vereniging 55+.
Met vriendelijke groet,
Thea van Lith.
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AMEEZING OCHTENDEN BLIJVEN DOORGAAN
Vorig jaar juni zijn we als vereniging gestart met maandelijkse
meezing ochtenden in het restaurant van de Leyenhof met als
titel: Ameezing(en). Naast de bedoeling gezellig met elkaar in
een ongedwongen sfeer te zingen was het ook een poging om
meer leden van onze vereniging samen met bewoners van de
Leyenhof deel te laten nemen aan deze activiteit.
Nu, na een jaar, blijkt dat het nog steeds een gezellige meezing
ochtend is die gemiddeld door zo'n 25 mensen wordt bezocht,
echter de deelname van leden van onze vereniging is bijna nihil.
Daarom is besloten als vereniging de activiteit af te stoten. Deze
gaat wel door, elke eerste donderdagochtend van de maand in
het restaurant van de Leyenhof maar wordt nu door de zorglocatie Leyenhof zelf georganiseerd. Als lid van onze vereniging
blijft u elke eerste donderdag van de maand vanaf 10.00 uur
welkom!
Informatie bij:
Cora Eikelenboom, Vrijwilligerscoördinator / medewerker welzijn zorglocatie Leyenhof /  06 10557771,
email: ceikelenboom@t-heem.nl
en / of Nico Hes,  06 54343249.

AAN VAKANTIE TOE?
het is voorbij, het is genoeg
er komt een eind aan dat gezwoeg
tenminste, nu voor even
je laat de draad een beetje los
je gaat op pad naar zee of bos
je komt volop tot leven
en straks na deze tussenstop
pak je verfrist de draad weer op.
Ingezonden door Nolly
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VRIJWILLIGERS BEDANKT
Woensdag 15 mei was de jaarlijkse "bedankdag" voor de actieve
vrijwilligers van onze vereniging. De 37 vrijwilligers die deel
hebben genomen aan deze activiteit hebben een gezellige en
boeiende middag en avond gehad.
De middag begon met ontvangst in het HelvoirThuis met koffie
en thee en daar werd het middagprogramma bekend gemaakt:
een bezoek met rondleiding aan de "Spoorzone" in Tilburg, het
terrein waarop de vele werkplaatsen stonden van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en dat in 1868 werd
opgericht door de Staatsspoorwegen. Dit was een gevolg van de
opening van de spoorlijn Breda-Tilburg in 1863. In de jaren die
daarop volgden werd Tilburg ook verbonden met Eindhoven,
Venlo en Turnhout in België.
In 1868 begonnen de werkzaamheden. Het ging hier vooral om
herstel van spoorwegmaterieel zoals locomotieven, rijtuigen en
wagons. De omvang van het terrein groeide doordat er nieuwe
gebouwen werden gebouwd voor het gieten van ijzer, houtbewerking en dergelijke. Rond 1900 werkten er 1000 mensen en
er werden inmiddels ook nieuwe locomotieven vervaardigd. Op
het hoogtepunt in de jaren 20 van de 20e eeuw werkten er 1400
mensen op de werkplaats. In de jaren die daarop volgden verplaatsten sommige werkzaamheden zich naar buiten de stad;
het herstel van locomotieven bleef de hoofdtaak. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werd de werkplaats gebruikt door de
nazi’s. Toen de bevrijding naderde, werd door hen een deel van
de werkplaats vernietigd. Door de grote technologische vooruitgang na de Tweede Wereldoorlog verlieten steeds meer werkzaamheden de werkplaats. Vanaf 1955 waren er geen stoomlocomotieven meer te vinden. Vanaf toen veranderde ook de
naam naar Hoofdwerkplaats Tilburg.
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De inkrimping van de werkplaats bleef zich voortzetten. In 2009
werkten er nog 250 mensen waarna Nedtrain besloot de volledige werkplaats te sluiten. Midden 2011 waren alle werkzaamheden uit het gebied verdwenen. Het terrein werd gekocht door
de Gemeente Tilburg, die besloot de Spoorzone te gaan herontwikkelen.
Zo hebben er inmiddels een heel aantal activiteiten een plek gevonden zoals een skatebaan, de bibliotheek, technische knutselhal voor kinderen, discotheek, klein theater, cafés en restaurantjes.
Tijdens de rondleiding hebben we hiervan een mooi beeld gekregen. Een bezoek is een aanrader voor onze leden.
Weer terug in Helvoirt was er een drankje op het binnenterras
van de Bolle Keizer en aansluitend een heerlijk buffet waar volop
van is genoten. Na de soep werd Cor de Jong in de bloemen
gezet en ontving zij uit handen van het bestuur een oorkonde
vanwege het feit dat ze na meer dan 30 jaar stopt als vrijwilliger
van onze vereniging.
We kunnen terugkijken op een gezellige en fijne dag.

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Rust schoon op de rails
Verdriet hebben als wilgen
Verfijnde groente
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slaaptrein
treuren
snijsla

OPENINGSTIJDEN HELVOIRTHUIS

JULI

/ AUGUSTUS

Tijdens de zomervakantie is het HelvoirThuis beperkt open en
een drietal weken helemaal gesloten.
In week 28 (8 juli – 12 juli) beperkt open; alleen de middagen.
In de weken 29 / 30 en 31 (van 15 juli t/m 4 augustus) gesloten.
In de weken 32 en 33 ( 5 augustus t/m 16 augustus) beperkt
open; alleen de middagen met aansluitend op 17 en 18 augustus
de Leyetocht.
Vanaf week 34 (19 augustus) weer volledig open.
Tijdens de weken dat het HelvoirThuis beperkt open is gaan
sommige vaste activiteiten door, maar alleen mogelijk in de
middagen. Vraag dat na bij de activiteitenleider van uw activiteit!
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GEZELLIG SAMEN LUNCHEN IN EEN MOLEN
De Emmamolen in Nieuwkuijk is vanaf dit voorjaar een plek
waar je elke dag van de week terecht kunt. Lars van de Wiel en
Joost van Eijk geven als nieuwe uitbaters van het horecagedeelte van de molen meteen vol gas. "We gaan zeven dagen in
de week open."
Exact vijfentwintig jaar hebben Kees en Petra van Buul de zaak
gerund, en dat waren tropenjaren in combinatie met het molenaarswerk, de rondleidingen en sinds 2010 ook nog de bakkerij.
Tot nu toe was de Emmamolen 's avonds alleen open voor besloten recepties en familiefeesten. Ook daar gaan de nieuwe horeca eigenaren Van de Wiel en Van Eijk verandering in brengen.
De Van Buuls waren vijf dagen in de week open van 10.00 tot
18.00 uur. Dat wordt de week rond van 10.00 tot 22.00 uur.
"We willen er een eetcafé van maken met een lunchkaart en
gerechten als een biefstukje en een sateetje. Hoofdgerechten
onder de 20 euro, want we willen laagdrempelig zijn. "Wat de
nieuwe uitbaters zéker op het menu zetten is het brood dat Van
Buul bakt met het meel uit de Emmamolen, van graan dat in de
buurt wordt verbouwd. "Als dat geen streekproduct is ... daar
hoeven we geen verhaal bij te bedenken."
Van Buul blijft belangstellenden rondleiden door de Emmamolen. Nu ze niet langer het restaurant hoeven te runnen, is daar
ook meer tijd voor. "Het was de juiste beslissing om de zaak nu
te splitsen. En het is goed dat er een nieuwe wind waait."
"Ik kwam erachter dat ik bakken heel leuk vind", zegt Kees van
Buul over de hobby die in 2010 uitmondde in het bakhuis naast
de molen. Hij en zijn vrouw bakken er broden met aparte namen
als Verrekkeling. "We doen veel met spelt. Verrekte lekker", legt
Petra van Buul uit.
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Deze keer gaan we in een bijzondere ambiance lunchen namelijk
de Emmamolen op dinsdag 18 juni vanaf 12.00 uur. 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 juni
het onderstaande, ingevulde strookje, in te leveren in de brievenbus van V55+ in de Huiskamer van het HelvoirThuis.
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.
De volgende gezamenlijke lunch is op donderdag 18 juli bij Café
restaurant 't Gommelen, Biezenmortelsestraat 1, 5074 PD Biezenmortel.
------------------------------------------------------Ja ik kom gezellig samen lunchen op dinsdag 18 juni in de
Emmamolen, Sint Jorisstraat 16 te Nieuwkuijk
Naam:_______________________________________
Ik wil graag opgehaald worden. _______________________
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INTERNATIONALE TAPTOE BELGIË "SOEVEREIN ARENA"
LOMMEL ZONDAG 13 OKTOBER
AANVANG 14.00 UUR
KBO Haaren organiseert op veler verzoek - in samenwerking
met de overige drie kernen van de gemeente Haaren - een bezoek aan de "Internationale Taptoe België" in Lommel.
Tweeëneenhalf uur lang kunt u genieten van de mooiste muziek,
uitgevoerd door meer dan 500 muzikanten, dit alles verpakt in
een spectaculaire show.
Voorafgaand aan ons bezoek aan de Internationale Taptoe
2019, maken we onderweg een busstop bij Restaurant "Kruidenlucht" te Casteren, voor een kop koffie of thee met eigengemaakt appelgebak.
Prijs voor vervoer per luxe touringcar en zitplaats 2e categorie,
1 consumptie in de pauze van de voorstelling èn koffie met gebak onderweg: € 53,- per persoon (mits minimaal 40 personen
deelnemen!).
Betaling direct bij aanmelding op: IBAN rekeningnummer NL47
RABO0118194097, t.n.v. KBO-Haaren, o.v.v. "Taptoe België
2019".
Reserveer vóór 1 augustus bij:
Ton van Steen elstonvansteen@ziggo.nl
 0411 - 62 20 94 of
Mieke van Boxtel jmvanboxtel@home.nl
 0411 - 62 21 88
Belangrijk!
Aanmelden is belangrijk!
Als u alleen geld overmaakt en u zich niet persoonlijk even aanmeldt,
kan het fout gaan bij de ver- of indeling van de plaatsen.
Vertrektijd
Deze wordt, bij doorgaan van het bezoek aan de Internationale
Taptoe België, tijdig aan u bekendgemaakt.
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LEDEN AAN HET WOORD
In deze rubriek maak je kennis
met een van onze leden. We stellen dit keer Anneke Simons aan
je voor.
We worden in Nederland "allemaal" ouder maar als je 90 jaar
bent geworden mag je toch wel spreken van een mijlpaal. Jawel,
het is al weer 90 jaar geleden dat Anneke geboren is (in 1929)
op een boerderij in Helvoirt. Ze komt uit een gezin van 9 kinderen: ze heeft / had 5 broers en 3 zussen. Anneke is het derde
kind in de rij en de oudste van de meisjes. Haar vader, Cornelis
Simons, liet al snel het werk op de boerderij over aan zijn zonen
en was erg actief op bestuurlijk niveau. Hij was o.a. mede oprichter van het bejaardenhuis "De Leyenhof" in 1973. Zijn portret, geschilderd door de Helvoirtse schilder Wim van de Plas,
hangt nu ook weer in het nieuwe gebouw. Uiteraard is Anneke
daar, net als haar zus Ria (aan het woord in het decembernummer van 't hofblad) erg trots op.
Na de lagere school in Helvoirt volgde ze de huishoudschool in
de oorlogstijd. In die tijd werd er ook verwacht dat je meewerkte
in het gezin. In die oorlogstijd gebeurde het dat Toon Leermakers naar de boerderij kwam. De vlam sloeg nog niet meteen
over want Toon moest nog 2 jaar naar Indië.
Een paar jaar na zijn diensttijd kreeg Toon een baan als zaakvoerder van de Boerenbond. Een jaar later zijn ze getrouwd en
in de Achterstraat gaan wonen. De laatste 40 jaar woont Anneke
in het huis op de Helvoirtsestraat. Ze kreeg 7 kinderen: 5 zonen
en 2 dochters. Inmiddels woont er een zoon in Israël en een in
Finland. Anneke is in beide landen meerdere keren op bezoek
geweest. In Finland zou ze niet willen wonen, te koud en Israël
is haar te warm. De tijd staat niet stil en inmiddels heeft Anneke
18 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.
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Het is al weer 25 jaar geleden dat Anneke weduwe werd. Ze
ging niet bij de pakken neerzitten maar bleef actief en is dat nog
altijd. Ze breit erg veel en op mijn vraag voor wie, was ze zeer
duidelijk: voor de armen in Roemenië. Ze breit heel veel thuis;
"dat geeft mij rust en ontspanning", maar ook elke donderdagochtend in de breiclub o.l.v. Bep van Bohemen in de Huiskamer
van het HelvoirThuis. Verder zingt ze in het kerkkoor en je komt
haar, ondanks haar leeftijd, nog geregeld tegen op de fiets. Ze
is al 20 jaar ondersteunend vrijwilliger bij de Zonnebloem en
vind dat heel zinvol werk wat ze graag doet. Ook het bakken
van cake en taart is een hobby van haar. De cake die ik bij de
koffie kreeg was heerlijk. Van de moderne apparaten moet Anneke niks hebben, dus bij haar geen mobieltje, computer en
laptop.
Natuurlijk is er goed gefeest ter ere van haar 90ste verjaardag.
Het was voor haar een geweldige dag: alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren aanwezig. Het koor had geweldig gezongen in de H. Mis en ze had een drukke receptie in
restaurant Lots waar ook alle "tantezeggers" waren uitgenodigd.
Het was een gezellige drukte van belang. Er werd een feestlied
gezongen door alle aanwezigen en de opbrengst van de cadeauenveloppen heeft Anneke aan een goed doel geschonken.
Anneke vindt dat Helvoirt een geweldig fijn dorp is om in te wonen en de ontwikkelingen van de laatste jaren zijn een goede
zaak. Het dorp blijft er "jong" bij. Tot slot een goede raad van
Anneke: "Neem de dingen in je leven aan zoals ze komen", dat
heeft ze zelf ook altijd gedaan en nog, na al die 90 jaar.
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VERSLAG "SMOKKELTOCHT"
Op 8 mei vetrokken we met de bus vanuit
Helvoirt. Om kwart over 10 werden we in het
hart van de Brabantse Kempen onthaald in
"Party Centrum Antoine" in Soerendonk met
koffie of thee met een stuk vlaai. Aansluitend
werd een film vertoond van de smokkelaars
en er trad een tonprater op, die vertelde van
het wel en wee van de smokkelaars vroeger.
Om één uur volgde een lunch waarna wij met de bus vertrokken
naar de grens. In de bus was een gids aanwezig die ons vertelde
van de Tweede Wereldoorlog. In het gebied waar we waren is
toen een vliegtuig neergestort en het zit wel 8 meter diep in de
grond. Volgens de gids zitten de soldaten er nog in.
In het moerasgebied in Gasselte is een tank met munitiekogels
en benzine de slotgracht ingereden en ontploft. De soldaten die
er in zaten zijn gesneuveld. Daarna reden we naar de omgeving
van Budel.
Budel is een dorp in de gemeente Cranendonck, gelegen ongeveer 25 km ten zuiden van Eindhoven. Het grenst aan de Belgisch-Limburgse gemeente Hamont-Achel en de NederlandsLimburgse gemeente Weert. Lange tijd was er een Duitse legerplaats, de Nassau-Dietzkazerne. Uniek, zelfs naar Nederlandse
begrippen, is dat Budel nog vijf bijzondere grenspalen bezit.
Deze bevinden zich aan de Zwarteweg, de Bergbosweg, de Stationsweg, de Asbroekweg en de Meemortel. De palen worden
vaak 'douanepalen' genoemd, omdat ze in de zeventiende eeuw
werden geplaatst voor de Admiraliteit van de Maeze, gevestigd
te Rotterdam, die in deze zuidelijke streken de in- en uitvoergelden incasseerde.
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Vier van deze palen zijn nog origineel, één exemplaar is enige
jaren geleden opnieuw gemaakt. De palen laten het wapen van
genoemde instelling zien: een schild met klimmende leeuw en
zeven pijlen (op de nieuw gemaakte ontbreken deze curieus genoeg) op twee gekruiste ankers en de letters PPP, die betekenen: "Pugno Pro Patria", ofwel: "Ik vecht voor het vaderland".
Dat vaderland was de Republiek der Verenigde Nederlanden. De
palen markeerden namelijk de staatsgrens die in 1648 bij de
Vrede van Münster ontstond toen de Meierij aan dit gebied werd
toegevoegd. Aan deze grens werden diverse 'douanekantoren'
gevestigd, onder andere een te Budel. Hier werden de 'convoyen
en licenten', in- en uitvoergelden, geheven door Staatse ambtenaren, die protestant moesten zijn en zo bijdroegen aan de
opvallende grootte van de hervormde gemeente Budel-Gastel.
De palen werden vermoedelijk in 1662 geplaatst.
Redactie.
Er is in de buurt van Cranendonck en Budel zo veel gebeurd. We
hebben ook de stroomdraad die de Duitsers toen hadden gespannen, bekeken. Een moeder en kind is destijds getroffen
door de elektrische stroom toen ze onder de stroomdraad door
wilde kruipen.
Na al die uitleg en bezienswaardigheden smaakte het diner goed
in het "Party Centrum Antoine".
Op de terugweg regende het, maar we hadden een spannende
en leerzame dag gehad.
Lena Schellekens.
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ANDRIES WEITENBERG… NIEUW BESTUURSLID 55+
In 1995 zijn mijn vrouw en ik naar Helvoirt
verhuisd. Daarvoor woonden we achtereenvolgens in Utrecht, Rome, Addis Abeba,
Londen en Hilversum. Helvoirt werd onze
nieuwe woonplaats omdat ik in 1993 in Tilburg was gaan werken en het voor mijn
werk een vereiste was om in Brabant woonachtig te zijn. Het werd na behoorlijk lang
zoeken uiteindelijk een onderkomen aan de
Broekwal in Helvoirt waar we overigens
nooit spijt van kregen. Wij wonen er nog
steeds tot volle tevredenheid. Ook na mijn pensionering zijn we
hier gebleven en niet terug gegaan naar Hilversum waar onze
drie dochters opgroeiden en naar school gingen.
Ikzelf ben geboren in een dorp in Friesland waar ik ook opgroeide. Mijn vrouw Florence, Floor voor diegenen die haar beter
kennen, is geboren in Helmond waar ze opgroeide. Na mijn studie in Groningen vond ik mijn eerste baan in Soesterberg waar
ik Florence eind jaren zestig ontmoette waar ze werkte als redactiesecretaresse voor onder andere Medisch Contact, het
weekblad voor artsen. We zijn al meer dan 45 jaar getrouwd,
hebben drie dochters van wie de oudste twee in Addis Ababa
geboren zijn en de jongste in Hilversum. Onze kinderen waren
al het huis uit toen we naar Helvoirt verhuisden.
Ik heb in de jaren voordat we naar Brabant kwamen voor mijn
werk heel wat rondgereisd. De eerste baan in het buitenland
was in Rome waar ik voor de FAO (Landbouw en Voedselorganisatie van de VN) werkte.
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Later werd ik overgeplaatst naar Addis Abeba waar we vijf jaar
woonden, de revolutie tegen Keizer Haile Selassie meemaakten
en waar onze twee oudste dochters geboren werden. In die jaren heb ik voor mijn werk vele reizen naar Afrikaanse landen
gemaakt. Florence deed vrijwilligerswerk in een melaatsenziekenhuis en was actief in enkele besturen. Daarna gingen we
naar Londen waar ik een postdoctorale opleiding Bedrijfskunde
deed. Vervolgens verhuisden we naar Hilversum. Ik had een
baan bij een internationaal opererend bedrijf in Amsterdam gevonden. Aansluitend werkte ik geruime tijd voor een ontwikkelingsbank in Den Haag. Voor beide organisaties moest er veel
gereisd worden vooral naar landen in Afrika, het Midden Oosten
en Azië. Florence deed in Hilversum veel vrijwilligerswerk, op de
school van onze kinderen, thema vieringen in onze parochie, de
hockeyclub, etc. Na een mooie tijd in Hilversum, waar we bijzonder graag woonden, kwamen we in 1995 in Helvoirt terecht.
Ik ging werken voor de BOM, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Florence is jarenlang bestuurslid geweest van Noten
op de Noen, Voorzitter van het Katholiek Vrouwengilde Den
Bosch/Vught en is actief in haar tuin- en haar museumclub. Ikzelf ben na mijn pensionering in Helvoirt een aantal jaren lid
geweest van het Parochiebestuur en penningmeester van de
Restauratie van de Kerk.
Nadat de helaas veel te vroeg overleden Miel Bogaerts me enige
tijd geleden vroeg in het bestuur van 55+ te komen, hoefde ik
niet lang na te denken. Niet omdat mijn vrouw en ik veel gebruik
maken van de mogelijkheden van de vereniging, maar omdat
55+ bijzonder goed werk doet voor senioren in Helvoirt. Een
krachtige club met 600 leden en een hele schare vrijwilligers
voor wie bijna niets te veel is. Vergeleken daarmee, draag ik
maar een heel bescheiden steentje bij. Dat doe ik graag.
Andries Weitenberg
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TUINGEDACHTEN
Denkend over de "opwarming van de aarde", waar we volgens
de berichten en de daaruit volgende maatregelen mee bezig
zijn, bracht mij op de gedachte om eens te gaan googelen op
"ijstijden". Dan kom je wel héél merkwaardige dingen tegen.
Namelijk dat wetenschappers van naam al jaren beweren dat
we weer richting een "kleine ijstijd" koersen. Dat zou te maken
hebben met het gedrag van de zon, die niet altijd even constant
is, maar soms wat meer zijn best doet met warmte productie en
soms wat minder. We hebben het dan over perioden van tientallen of honderden eeuwen. Wat wij mensen veroorzaken met
ons gedrag is een héél kleine rimpeling in de gevolgen van het
gedrag van de zon. Je zou dus kunnen zeggen een kleine rimpel
in de grote golven van warm en koud.
Mijn gedachte is dan dat vroeger aan het einde van een ijstijd
de zeespiegel wat steeg en het water wat verder kwam, de mensen met hun hutje wat opschoven en rustig verder leefden. Maar
nu is het zo druk op aarde en zijn de hutjes zo stevig dat opschuiven niet kan, want daar zit al iemand en de hutjes zijn niet
(meer) opneembaar. Kortom, we moeten nu wat anders reageren op wijzigingen. In ons onbeholpen kleine kunnen, gooien we
het er maar op dat we met broeikaseffect de opwarming van de
aarde zelf veroorzaken. Maar in het echt zijn we die kleine rimpeling een beetje aan het versterken. Veel erger is dat we met
heel velen de geringe voorraden brandstof aan het opmaken
zijn. Dus als het straks echt koud wordt zijn de voorraden uitgeput en wat dan?
Vragen aan de Eskimo's, denk ik. Onze kindskinderen zitten
straks met dezelfde vraag, zo langzaam zijn de golfbewegingen.
Jan van Bohemen.
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HET HELVOIRTHUIS… HOE HET OOIT BEGON
Een schrijven van de gemeente Haaren op 17 oktober 2011:
"Het Gastenbosch en het centrumplan Helvoirt.
Het gaat niet goed met Het Gastenbosch. Stichting Drieklank heeft gemeld dat er financiële problemen
zijn.
Zij hebben de gemeente gevraagd een oplossing te bieden voor
dit probleem. Structureel geld beschikbaar stellen behoort niet
tot de mogelijkheden. Zeker niet omdat er veel te weinig gebruik
gemaakt wordt van de accommodatie.
Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om op de
huidige locatie van Gastenbosch en "d’n hof" een nieuw gebouw
te ontwikkelen, aansluitend aan de centrumplanontwikkelingen.
In dit gebouw krijgt Ouderen Vereniging Helvoirt een nieuw en
wat groter onderkomen. Daarnaast worden er appartementen
ontwikkeld.
De verenigingen die nu van Gastenbosch gebruik maken worden
na de sloop van het Gastenbosch verdeeld over een vijftal accommodaties:

Als de peuterspeelzaal verhuist uit de oude dr. Landmanschool naar de nieuwe brede school, dan kunnen in de vrijgekomen ruimten verenigingen de lokalen gebruiken;

In de Notenkraker kunnen meer muziekverenigingen een
onderkomen vinden bij de harmonie Kunst Adelt;

Het nieuwe ouderenhome (het latere HelvoirThuis red.) ontvangt dan andere verenigingen die passen binnen de ouderendoelgroep;

De nieuwe sportzaal gaat intensiever gebruikt worden, ook
voor theatervoorstellingen;

Meer jongerenverenigingen kunnen in D’n Inbreng terecht.
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Met de verenigingen die nu al gehuisvest zijn in de diverse (te
handhaven) gebouwen worden hierover nadere afspraken gemaakt.
Aan de raad wordt op 28 oktober 2011 gevraagd hierover te
besluiten. Aansluitend wordt dan met de verenigingen gesproken over verdere invulling. Enkele verenigingen krijgen een grotere rol in exploitatie en beheer, zo is de bedoeling. Met omwonenden zal na akkoord van de raad gesproken worden over de
nadere afstemming van het te realiseren gebouw in relatie tot
de omgeving."
Inmiddels is het HelvoirThuis een begrip in ons dorp, waar wij
als vereniging een onderkomen hebben gevonden voor onze activiteiten.
Toch is het goed om nog eens onder ogen te zien waar hoe en
waarom het allemaal is begonnen!

KLUSJESDIENST ZOEKT VROUW
Vanaf afgelopen januari "draait" de Klusjesdienst van
onze vereniging. En met succes, dankzij "mannen"
die hun kundigheid inzetten.
Het zou heel fijn zijn als er zich ook "dames" melden
die in voorkomende gevallen wat hulp zouden kunnen bieden,
bijv. bij vragen met betrekking tot naaiklusjes. Voor onze leden
die niet meer in staat zijn dat zelf op te lossen is dat een uitkomst.
Heel graag uw reactie naar Arianne van Oerle van der Vaart
 0411-641109
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IK HEB ER GEEN VERTROUWEN MEER IN. U WEL?
Een veel gehoorde kreet in deze tijd. Als we de media moeten
geloven dan hebben mensen een afnemend vertrouwen en er
soms zelfs geen vertrouwen meer in. Het vertrouwen in de politiek, in de zorg, in de gemeente, in de economie, etc. lijkt duidelijk te zijn afgenomen. Zelfs het vertrouwen in mensen lijkt
aan het wegebben.
Vertrouwen:

het geloof dat je op iemand kunt rekenen: [ik heb wel vertrouwen in mijn arts]

daar heb ik geen vertrouwen in: [ik geloof niet dat het zal
lukken]

ze is erg goed van vertrouwen: [denkt dat iedereen eerlijk
is]

iemand in vertrouwen nemen: [een geheim vertellen].
Vertrouwen geeft je een zorgeloos gevoel. Je laat alles over je
heen komen en maakt je niet druk. Je gaat ervan uit dat het
goede gebeurd. Vertrouwen hebben is fijn en maakt dat je positief in het leven staat. Te veel vertrouwen, je nergens druk
over maken, kan leiden tot roekeloos gedrag. Denk maar aan
het oversteken van een snelweg zonder uit te kijken omdat je
denkt dat alles toch wel goed komt. Te veel vertrouwen kan leiden tot goedgelovigheid en dan kunnen mensen misbruik maken
van jouw vertrouwen. Het is altijd verstandig om in situaties
zorgvuldig een afweging te maken waardoor je bij voorbaat bepaalde risico’s uitsluit en je wellicht vervelende dingen voorkomt. Het is een soort zelfbescherming. Je houdt zo de controle
over situaties in eigen hand.

23

Piekeren.
Wanneer je teveel stil blijft staan bij deze vragen, kan dit tot
piekeren leiden. Te veel controle kan daarom ook nadelige gevolgen hebben. Je maakt je dan constant zorgen en bent bang
ergens de fout in te gaan.
Wanneer je iets schokkends of verdrietigs meemaakt, kun je in
één klap al je vertrouwen en hoop verliezen. Wanneer je door
een bekende bestolen wordt, zul je in de toekomst misschien
minder vertrouwen hebben in relaties. Vertrouwen is dus niet
iets wat vast staat en altijd hetzelfde blijft. Afhankelijk van wat
jou overkomt, groeit vertrouwen, of neemt vertrouwen juist af.
Het heeft tijd nodig om weer vertrouwen te krijgen. Na een tijd
van positieve ervaringen en fijne gebeurtenissen, zal het je weer
lukken om van het goede uit te gaan, om vertrouwen te hebben.
Kunnen we dan niets en niemand meer vertrouwen?
Maar vertrouwen is toch de basis om met elkaar te leven, samen
te werken, iets te ontwikkelen etc.?
Juist en daar gaat het nu om. Samen in onze samenleving, op
basis van vertrouwen met elkaar omgaan, ruimte geven om zaken samen te ontwikkelen, ervan uitgaan dat de bedoelingen
van de ander(en) goed zijn en vooral er vertrouwen in hebben
dat het goed komt. Als we dat doen met een gezonde dosis
voorzichtigheid, zoals hiervoor beschreven, dan kan het alleen
maar leiden tot een situatie die voor alle partijen goed is / prettig is / zinvol is en tot goede dingen leidt.
Kortom: heb vertrouwen in jezelf en de ander als basis om samen het leven invulling te geven en je te wapenen tegen alle
ontwikkelingen die er nog aan komen.
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AARDAPPELSALADE MET SUGARSNAPS
Voor 2 personen
Ingrediënten:
150 gram sugarsnaps
200 gram krieltjes
4 bosworteltjes
1 dikke plak ham
1 kleine rode ui
2 eieren
1 eetl. mayonaise
1 eetl. verse bladpeterselie
Bereidingswijze:
Kook de krieltjes in z’n geheel gaar
in ruim water met een snufje zout.
Als de krieltjes (beet)gaar zijn,
schep ze uit het water en laat ze uitdampen. Snijd daarna de
krieltjes in tweeën of drieën.
Sugarsnaps zijn een kruising tussen peultjes en doperwten en
ze zijn makkelijk schoon te maken. Bij sommige peulen is een
(stug) draadje aanwezig op de peulnaad. Snijd aan beide kanten
het puntje van de peul af en trek de eventuele draad direct mee.
Vind je bij de eerste paar peulen geen draad, dan hoef je alleen
het kroontje en kontje eraf te snijden.
Snijd de wortels in plakjes van gelijke dikte. Blancheer de sugarsnaps en wortelplatjes ongeveer 3 minuten in het kokende
water. Giet daarna af en laat uitdampen.
Snijd de ham en rode ui in blokjes. Meng de groenten en aardappelen door elkaar. Breng de salade op smaak met een lepel
mayonaise, bladpeterselie, ei, zout en peper.
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ER IS ÓÓK ALTIJD GÓED NIEUWS!
De neiging bestaat om alleen het slechte nieuws alsmaar te zien.
Dan ga je steeds meer op een azijnpisser lijken. De kranten produceren vooral nieuws wat er allemaal mis is, twitter roeptoetert
ook de hele dag wat er allemaal fout gaat. Gelukkig gaan er ook
veel zaken heel goed!
Zo waarderen wij de actie van de
Zweedse tiener Greta Thunberg. Deze
standvastige jonge meid begon in haar
eentje een klimaatstaking. En nu
brengt zij heel veel mensen en vooral
ook jonge mensen op de been. Wereldwijd vinden allerlei manifestaties
plaats met aandacht voor het klimaat.
Geweldig wat één persoon teweeg kan
brengen.
Maar ook dichterbij is goed nieuws te ontdekken. Een Brabantse
gemeente die alle lege bermen vordert om er bomen op te gaan
zetten. Per 5 seconde wordt er ergens in Nederland een zonnepaneel geïnstalleerd. Het eten van biologische groenten stijgt
jaar na jaar flink. Er verschijnen steeds meer elektrische laadpalen en elektrische auto’s. Steeds meer voedselbossen worden
aangelegd en waarschijnlijk ook eentje in Helvoirt.
Gelukkig, hoe slecht het ook soms lijkt te gaan, er is en blijft
áltijd hoop!
Tiny en John Vermeer,
voor Duurzame Diensten.
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HET KLEINE GEBAAR
10 tips om iemand die ziek is te steunen
Als je in de situatie belandt waarin iemand die dicht bij je staat
ziek wordt en misschien gaat overlijden wil je er voor diegene
zijn. Hoe doe je dat zonder jezelf uit het oog te verliezen? En
wat kan je doen om in een moeilijke tijd, mooie momenten te
creëren? Blijf met elkaar in contact. Vraag waar heeft iemand
behoefte aan op welk moment. Want er zijn 101 manieren om
iemand te steunen.
We geven je tien suggesties:
1.
Blijf naar elkaar luisteren, blijf in contact. Het is makkelijk om als iemand ziek is, elkaar kwijt te raken. Je vreest voor
de toekomst, je weet nog niet waar je aan toe bent en die combinatie maakt dat je soms in jezelf keert. Stel elkaar vragen,
ook als je overweldigd bent door de situatie.
2.
Zorg voor balans in je relatie. Het leven moet niet in z’n
geheel om een van de twee gaan draaien.
3.
Neem degene die ziek is niet in bescherming tegen jouw
emoties. Laat hem of haar zien wat het jou doet. Daarnaast,
steun geven voelt goed, ook voor degene die ziek is. Je hoeft
dus niet altijd positief te blijven, als je je zo niet voelt. We hebben de neiging om sterk te willen zijn voor een ander. Hoewel
we dat doen vanuit de beste bedoelingen, voelt de ander toch
wat er speelt. Eerlijk zijn is cruciaal om samen goed door een
ziekteproces heen te komen.
Tip
Petra Servaes vertelt: ‘Ik sprak een stel waarbij hij zich sterk
wilde houden voor haar. "Anders wordt ze nog verdrietiger als
ze mij verdrietig ziet." Waarop zij antwoordde: "Ik wil wél jouw
verdriet kunnen zien, ik wil jou ook steunen."’
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4.
Blijf ook de leuke dingen doen die je samen graag deed.
Het is belangrijk om samen momenten te hebben waarin je het
even niet hebt over ziek zijn of doodgaan, momenten waarop
jullie je even weer jullie zelf voelen.
5.
Als iemand weet dat die gaat overlijden, vraag dan of er
dingen zijn die iemand écht nog wil doen. Of het een reis is, het
bijwonen van een concert of een middag in de speeltuin met de
kleinkinderen: zo’n verzoek inlossen is voor iedereen fijn. Je
kunt hierbij ook gebruik maken van organisaties die helpen bij
het vervullen van wensen van ernstig zieke mensen
6.
Als iemand wat verder van je af staat, stuur dan bijvoorbeeld een kaartje of een bloemetje om te laten weten dat je aan
diegene denkt.
7.
Je hoeft niet altijd te praten. Dat vindt niet iedereen fijn.
Soms geven mensen aan: ik vind het prettig als je er gewoon
bent. Stel bijvoorbeeld voor om samen een filmpje te kijken of
samen even een stuk te lopen.
8.
Steun iemand door praktische dingen voor hem of haar
te doen. Maak eten, help iemand met klussen die gedaan moeten worden, vang de kinderen op.
9.
Mensen doen zich soms heel stoer voor, maar als jij echt
denkt dat het niet goed gaat, probeer het daar dan over te hebben. Adviseer als je denkt dat dat zinvol is, professionele hulp.
10.
Tot slot, vergeet niet dat je zelf ook steun kan gebruiken.
Vind een luisterend oor, iemand waar je mee kan bulderen van
het lachen, of iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Zelf
overeind blijven is even belangrijk als zorgen voor diegene die
ziek is.
Uitgave Dela
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HULP OF ZORG NODIG? EEN STAPPENPLAN
U heeft onverwacht en dringend hulp
nodig. Maar waar vindt u dat?
Wie voor een ander zorgt of moet gaan
zorgen, komt in een nieuwe wereld terecht. Een wereld van hulpmiddelen,
zorgkantoren, onbekende wetten en
plotselinge hulptroepen. Een wereld
zonder wegwijzers bovendien. U zult uw eigen route moeten bepalen, maar wij helpen u daar graag bij.
Het begin
Uw oude vader is opeens doodziek en komt zijn bed niet meer
uit. Uw alleenstaande moeder is gevallen en heeft haar heup
gebroken. Een goede vriendin heeft plotseling haar man verloren, die ook haar mantelzorger was. Wat nu? Wie kunt u inschakelen? Waar kunt u terecht voor ondersteuning?
Stap 1: De gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Bij het Wmo-loket of
op de afdeling Welzijn kunt u uit naam van degene voor wie u
zorgt, vragen om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagopvang,
maaltijdverzorging, begeleiding bij de administratie, of een vervoerspas voor vervoer op maat. De gemeente zal als eerste een
gesprek aanvragen met uw vader, moeder of oude tante. U kunt
zelf bij dat gesprek aanwezig zijn. Doel van dat gesprek is, om
te achterhalen of uw naaste écht een bepaalde voorziening nodig heeft. De gemeente rekent voor de meeste hulp vanuit de
Wmo een vast tarief van 17,50 euro per vier weken.
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Bij de gemeente kunt u onder andere terecht voor:

Vervoer in de regio (voor mensen die
moeilijk kunnen lopen en niet met
het openbaar vervoer kunnen reizen);

Individuele begeleiding;

Een beschermde woonplek;

Dagbesteding op maat;

Aanpassingen in de woning zoals bijvoorbeeld drempels
verwijderen, bredere deuren, een aangepaste lichtschakelaas, een aangepaste keuken, een traplift of toiletverhoger.

Een rolstoel, scootmobiel of rollator (deze hulpmiddelen
krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig
heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);

Respijtzorg (zorg om de mantelzorger te vervangen, bijvoorbeeld als die op vakantie is);

Ondersteuning van mantelzorgers, bijvoorbeeld door een
mantelzorgmakelaar of een cliëntondersteuner.

Huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen);

Aanvullende vervoersvoorzieningen, zoals een bruikleenauto, aanpassingen van uw auto, bijzondere fietsen.
Daarnaast kunt u vaak ook bij de gemeente terecht voor algemene voorzieningen, zoals een klussendienst, een boodschappendienst, maaltijden als zelf koken niet meer lukt.
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Stap 2: de wijkverpleging
Als u medische- of lichamelijke zorg nodig
heeft, kunt u bij de wijkverpleging terecht. De verzorgende of verpleegkundige
helpt u bijvoorbeeld bij het opstaan, wassen, douchen, steunkousen aan- en uittrekken, aankleden en eten. Soms is verpleging nodig. Bijvoorbeeld als u injecties, medicijnen of wondzorg nodig heeft. Wijkverpleging en (medische) verzorging thuis
zijn een onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.
U betaalt hiervoor geen eigen risico. De wijkverpleegkundige
bekijkt samen met u welke zorg u precies nodig heeft. Wilt u
wijkverpleging aanvragen? Wijkverpleegkundigen en -verzorgenden zijn meestal in dienst van een thuiszorgorganisatie. U
heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Wel kan uw huisarts u helpen om een geschikte thuiszorgorganisatie te vinden
bij u in de buurt. In een persoonlijk gesprek beoordeelt de wijkverpleegkundige of u in aanmerking komt voor verpleging en
verzorging thuis. En als dat zo is, dan bekijkt u vervolgens samen welke zorg nodig is en stelt de wijkverpleegkundige een
zorgplan op. U heeft geen indicatie nodig van de Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Stap 3: Particuliere hulp of - zorg
Vooral hulp aanvragen via de gemeente, is een zaak van lange
adem. U bent snel een paar weken verder voordat u duidelijkheid heeft. Dat is lastig, want ondertussen moet u weer aan het
werk en kan uw vader thuis niet uit de voeten. Particuliere zorgbureaus kunnen uitkomst bieden. Die bureaus bieden veel soorten hulp en diensten aan, vaak tegen een betaalbare prijs.
Bovendien is er soms een vergoeding van de kosten mogelijk.
Hulp in de huishouding, thuisverpleging of hulp na een operatie?
Een bureau voor particuliere zorg regelt bijna alles.
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Wilt u 24 uur per dag iemand in huis? Dan kunt u een zogenaamde zorg-au-pair voor ouderen huren. Of zoekt u iemand
die af en toe een wandelingetje maakt met degene die zorg nodig heeft? Of iemand die meegaat naar het theater of museum?
Het is allemaal mogelijk. De kosten voor particuliere zorg verschillen sterk. Voor een schoonmaakhulp betaalt u bij de meeste
bureaus tussen de 20 euro en 30 per uur. De kosten voor een
zorg-au-pair bedragen tussen de 2000 en 7000 euro per maand.
Particuliere zorg lijkt duur, maar misschien krijgt u een deel van
de kosten vergoed.
Stap 4: Tijdelijk verblijf in een instelling
Na een ziekenhuisopname
kan de transferverpleegkundige van het ziekenhuis een
doorverwijzing regelen naar
een tijdelijk bed in een zorginstelling. Dit heet 'eerstelijnsverblijf'. Eerstelijnsverblijf is een medisch noodzakelijk,
kortdurend verblijf in een zorginstelling. Dit kan met of zonder
verpleging of verzorging zijn. Het is een belangrijke voorziening
voor als het thuis (nog) even niet gaat. U komt in aanmerking
voor eerstelijnsverblijf zorg als uw huisarts het niet veilig vindt
dat u naar huis gaat, of als de medische zorg die u nodig heeft,
thuis niet goed te organiseren is. U hoeft zo'n tijdelijk verblijf in
een zorginstelling niet zelf te regelen. De ontslagverpleegkundige of transferverpleegkundige bespreekt uw situatie met uw
huisarts of met de specialist ouderengeneeskunde of met de arts
verstandelijke gehandicapten (AVG).
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Stap 5: Het verpleeghuis of langdurige zorg thuis
Heeft u of degene voor wie u zorgt, blijvend intensieve zorg nodig? Dan heeft u zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Om die zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig. Met een indicatie op zak, heeft u toestemming om deze zorg aan te vragen. Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het
meestal om zorg met verblijf in een instelling, zoals een verpleeghuis. Hoewel u ook thuis kunt blijven wonen, als u dat wilt.
U komt alleen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend 24-uurszorg 'in de nabijheid' of permanent toezicht nodig heeft. Zorg in de nabijheid
is bedoeld voor mensen die zelf geen hulp kunnen inroepen, bijvoorbeeld omdat iemand aan Alzheimer lijdt. In zo'n situatie
moet er voortdurend begeleiding en verpleging in de buurt zijn.
Stap 6: Vrijwilligersorganisaties in de buurt
In bijna elke gemeente zijn vrijwilligers actief. Hun diensten zijn
meestal gratis, of zeer voordelig. Denk aan hulp bij de administratie, boodschappen doen of kleine klusjes in huis. Nieuw is
de opkomst van zorgcoöperaties. Dit is een vorm van burenhulp.
Tot slot: u staat er niet alleen voor
Het lijkt misschien wel of u er alleen voor staat. Maar er zijn
veel professionals die u kunnen ondersteunen bij uw zoektocht
naar de juiste opvang en hulp.
We noemen er een paar:
Casemanager dementie: Heeft u - of degene voor wie u zorgt 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.
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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.
Wmo-consulent: Wilt u thuishulp aanvragen vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De Wmo-consulent
helpt daarbij. De Wmo-consulent 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.
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.
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT

4 het leven
Activiteitencie
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
Jeanne van Bergen
Jan van Zon
Nico Hes
Edward de Vries
Mien van Asten
Edward de Vries
Kees van Haaren
Annie Timmermans

64
60
64
64
06
64
64
64
06
21

33 91
79 21
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
21
06

75 32
79 21
40 54
10 11
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, Dr. Landmanstraat 12, 5268 BG, 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
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

