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VOORWOORD  
 

Vanaf nu moeten we er toch echt aan geloven: 

de zomer is voorbij en de herfst begint goed op 

gang te komen. Nat, bladeren, eikels, noten en 

paddenstoelen. De bekende onderdelen van 

een Nederlandse herfst. 

Het is ook de maand waarin we de bevrijding 

van ons dorp herdenken en wel op 19 oktober 

in het HelvoirThuis. 75 jaar geleden werden we door de gealli-

eerde troepen bevrijd van bijna 5 jaar onderdrukking en kregen 

we onze vrijheid terug. Dat moeten we vieren en herdenken, om 

nooit te vergeten! 

Tijdens het laatste weekend van oktober wordt de zomertijd om-

geruild voor de wintertijd. Hiervoor zetten we om drie uur 's 

nachts de klok terug op twee uur. Door deze ingreep is het 's 

morgens een uur vroeger licht en wordt het 's avonds een uur 

vroeger donker. Velen houden niet van dit ritueel omdat zowel 

mens als dier er volgens hen van slag door raakt, maar er is één 

voordeel: in de nacht waarop de omschakeling gebeurt, winnen 

we een uur. Dit betekent dus een uur langer slapen of een uur 

meer tijd voor onze hobby's!  

Ook binnen onze vereniging weer volop activiteiten. Naast alle 

vaste activiteiten ook nog kaarten, samen lunchen, fietsen met 

Jan en Thea en een gewijzigde dag voor de activiteit 'Klassiek 

met Kees'. 

Ga er deze maand ook eens op uit, de bossen in, paddenstoelen 

bekijken of fotograferen. Het is in de herfst genieten in de na-

tuur, je blijft er vrolijk van. Je leest erover in dit nummer. 

 

Veel lees plezier. 

 

De activiteitencommissie werkt op volle toeren maar kan wel 

wat nieuwe kracht(en) gebruiken: wie vindt het leuk om elke 

maand de vertrouwde activiteiten en wisselende activiteiten te 

bedenken en mee te organiseren?  

Info bij Lucie van de Pas  607921 
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

OKTOBER 2019 
 

HelvoirThuis 

Kloosterstraat 30  

5268 AC Helvoirt  
 0411-202010 

 

 

 

De vrijdagen 4-11-18 en 25 oktober 

Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.   

Dinsdag 8 oktober 

Kaarten aanvang 19.30u. 

 

Zondag 13 oktober 

Bezoek Taptoe in België, aanvang 14.00u. 

 

Donderdag 15 oktober 

Gezamenlijke lunch in de Kerkhovense molen te Oister-

wijk, aanvang 12.00u. 

 

Woensdag 16 oktober 

Inloop computeren van 09.30u.-11.30u. 

 

Dinsdag 22 oktober 

Kaarten aanvang 19.30u. 

 

Woensdag 23 oktober  

Fietsen met Jan en Thea,  

vertrek vanaf 't kerkplein om 13.00u.  

 

Maandag 28 oktober 

Klassiek met Kees van 14.00u.-16.00u. 

 

Donderdag 24 oktober 

Wandelen om 10.00u. 
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN: 
 

Maandag: 

Line-dance  11.00u.–12.00u. Van Goghzaal 

Biljartcompetitie 13.00u.–17.00u. Huiskamer 

 

Dinsdag: 

Hobbyen, schilderen 

en glas-in-lood  09.00u.–11.30u. Huiskamer 

Vrij kaarten &  

Biljarten 13.00u.–17.00u. Huiskamer 

Vrij biljarten  19.00u.–21.00u. Huiskamer 

 

Woensdag: 

Bewegen Moet 1   09.00u.–09.45u. Gymzaal 

Bewegen Moet 2   09.45u.–10.30u. Gymzaal 

Gymnastiek         10.45u.–11.30u. Gymzaal   

Kienen           14.00u.–15.30u. Hofkamer 

Driebanden        19.00u.–21.00u. Huiskamer 

 

Donderdag: 

Naaiklusjes en 

breien                  09.00u.–12.00u. Huiskamer 

Wandelen 10.00u.  

(vier kernen)       (zie wisselende activiteiten) 

Vrij kaarten &  

Biljarten              13.00u.–17.00u.  Huiskamer 

 

Vrijdag: 

Vrij biljarten    09.00u.–12.00u. Huiskamer  

Vrij bridgen      13.30u.             Van Goghzaal 
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 

OKTOBER  IN RESTAURANT 

LEYENHOF 
 

Vaste activiteiten: 

Dinsdag Dagbesteding van 10.00 tot 16.00 uur. 

Pianomuziek van 12.00 tot 13.00 uur door Kees 

van de Rijt.  

Woensdag Bingo, aanvang 14.30 uur, kosten € 5,- p.p. (in-

clusief 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 oktober : 

Donderdag 3 oktober:  om 10.00 uur  Ameezing ochtend, kom 

en zing mee. Entree  € 3,- p.p. inclusief koffie of thee.  

Van 15.15 uur tot 15.45 uur Boekenuitleen.  

Vrijdag 11 oktober: om 14.30 uur Klassiek met Kees,  

vrij entree, consumpties voor eigen rekening.  

Donderdag 17 oktober: om 14.00 uur dames kleding verkoop 

door Vincken Mode. 

Donderdag 24 oktober: om 17.00 uur Thema maaltijd Mossel-

menu kosten € 15,95 p.p. Kom gezellig samen eten!  Graag op-

geven en afrekenen in het restaurant vóór 10 oktober.  

Vrijdag 25 oktober: om 14.30 uur optreden van koor ’t Zingt. 

Kosten € 3,- p.p. inclusief koffie of thee en een hapje. Drankjes 

voor eigen rekening.  

 

Natuurlijk bent u van harte welkom!  

 

 

 

 

 

mailto:welzijnleyenhof@t-heem.nl


5 

 

DE BELEVINGSTUIN 
 

In de vorige editie schreven we het al: de Belevingstuin komt er 

aan! Intussen is de aanleg ook daadwerkelijk gestart en zijn de 

contouren van de tuin al aardig zichtbaar, aangelegd door de 

firma Busser. In een deel ervan hebben vrijwilligers de handen 

al stevig uit de mouwen gestoken en een begin gemaakt met de 

aanleg van de rots / kruidentuin. Dat we daar nog steeds hulp 

bij kunnen gebruiken is duidelijk. Elke zaterdagmorgen ben je 

van harte welkom met je eigen schep en / of kruiwagen. 

In de tuin komen ook een tweetal pergola's ten behoeve van 

een zon- en een schaduwterras en natuurlijk kunnen we ook 

daar hulp bij gebruiken. We zoeken ervaren timmerlieden maar 

ook hun helpers.    

 

Heb je er zin in om de Belevingstuin tot een mooi geheel te 

maken, meld je dan aan bij Christ van Iersel, Tilburgstraat 4,  
 0411 641529 of  06 10826054.  

Email: christvaniersel@gmail.com   

 

 
 

Om een idee te geven hoe het ongeveer gaat worden is deze 

overzichtsimpressie ontworpen. In het midden de waterput en 

links daarvan de rots / kruidentuin. De pergola's komen links 

onder en naast het hoofgebouw. 
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ANDEREN ONTMOETEN? EVEN THUIS WEG? SAMEN GEZEL-

LIG BEZIG ZIJN? 
 

U wilt waarschijnlijk zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Uw ei-

gen zaken regelen is immers een groot goed. Maar als u ouder 

wordt, is het niet altijd even makkelijk om onder de mensen te 

blijven. Daarom is er in de gemeente Haaren een 'extra dagje 

thuis'.  

U kunt iedere maandag in Helvoirt in het HelvoirThuis en iedere 

dinsdag in Esch terecht. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur bent u 

welkom. Bijvoorbeeld als u wat minder mobiel of vergeetachtig 

bent of als u graag anderen ontmoet. Met elkaar ontspannen, 

praten, bewegen, puzzelen, lachen en huilen, films kijken, van 

muziek genieten, foto's maken, spelletjes spelen, af en toe een 

uitstapje of koffie drinken: er kan en mag van alles. Maar vooral: 

er moet niets. Samen met u stellen we iedere week het pro-

gramma samen. Zo wordt uw dag zinvol en gezellig ingevuld. 

Elkaar ontmoeten en samen bezig zijn, daar gaat het om.  

Het dagje thuis in Helvoirt en Esch wordt begeleid door enthou-

siaste en deskundige vrijwilligers en een beroepskracht. Een ge-

ruststellende gedachte voor uw eventuele partner of mantelzor-

ger(s), die dan ook wat tijd voor zichzelf hebben.  

 

Voor  €12,- per dag kunt u deelnemen aan het 'Dagje thuis'. Dit 

is inclusief koffie of thee en een heerlijke warme lunch. U kunt 

uzelf of een ander aanmelden bij Ineke Matheeuwsen of Frank 

van Gorp. Ineke is bereikbaar via  06 836 927 17 of ineke-

matheeuwsen@contourdetwern.nl en Frank via  06 826 253 

59 of frankvangorp@contourdetwern.nl. U kunt hen ook bena-

deren voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakings-

gesprek.  
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EEN GEWOON GEZONDE HIGH TEA  
 

Op 10 september heeft Vereniging 55+ sa-

men met 'Gewoon Gezond' een gezellige en 

gezonde high tea georganiseerd. Een succes: 

70 senioren hebben genoten van kopjes thee 

en koffie, glaasjes fruitwater en lekkere en gezonde hapjes.  

 

Tussen het uitdelen van de hapjes door vertelde Carla Schoot 

van Gewoon Gezond hoe we bij het ouder worden kunnen letten 

op onze voeding. Wist je bijvoorbeeld dat een gevolg van het 

ouder worden is dat je spiermassa afneemt. En dat spieren meer 

energie verbruiken dan vetweefsel.  Na je 50ste verjaardag is het 

advies dan ook om wat minder te gaan eten. Dat kan bijvoor-

beeld door net iets minder producten met koolhydraten te eten, 

bijvoorbeeld een boterham minder bij de lunch of een opschep-

lepel pasta of aardappel minder bij het avondeten. Blijf wel ge-

varieerd eten! 

 

Ook werd er fanatiek mee gedaan met de quiz, er waren immers 

een paar prijzen te verdienen. Niet iedereen wist dat naast vers 

fruit ook diepvriesfruit, fruit in blik en gedroogd fruit zonder toe-

gevoegde suiker gezond zijn en passen in de Schijf van Vijf.  

 

De afsluiting was een topper: Frans en Diny speelden en zongen 

op een komische wijze hoe je best wel gezond kan leven.  

Bij het naar huis gaan kreeg iedere deelnemer een informatie-

pakket, zo kan je thuis nog eens na lezen wat voor jou persoon-

lijk interessant is. 
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IK ZOEK VAN DIE DINGEN ... 
  

Een kort toneelspel met praktijkvoorbeelden hoe dementie bij 

een persoon steeds meer vorm en herkenbaarheid krijgt opende 

donderdagavond 26 september in Den Domp te Haaren veel 

ogen van ruim 150 bezoekers. Het bleek een leerzame avond, 

de door de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren 

georganiseerde bijeenkomst.  Als extra toegift kregen alle be-

zoekers een fraai handzaam boekje mee naar huis met tips en 

interviews waarin via herkenbare voorbeelden heel helder staan 

beschreven hoe een proces kan verlopen voor de dementerende 

maar ook voor de mantelzorger en de directe omgeving. 

 

Vader en dochter speelden samen de hoofdrol. Dochter zag haar 

vader als maar zoeken naar van die dingen bij het plan om koffie 

te zetten. Met boosheid stapte hij door de kamer op zoek naar 

iets. Ja, ik zoek van die dingen… Dat bleken uiteindelijk koffie-

filters te zijn. Maar pa kon niet op het woord komen. Zijn boos-

heid groeide zienderogen. 

Bij de apotheker moest vader zijn geboortedatum geven wat 

nog wel lukte, maar zijn adres bleek hij niet op te kunnen lepe-

len. Met boosheid verliet vader de apotheek. Hij was immers 

een vaste klant en de apotheker moest zijn klanten maar ken-

nen. Hij zou nooit meer terugkomen liet hij met verheven stem 

weten. 

 

Chocolade bollen  

In de bakkerswinkel wist vader niet meer welke boodschappen 

hij kwam halen. De winkeljuffrouw ratelde maar door over alle 

aanbiedingen waaronder chocolade bollen. Ja die moest vader 

hebben, zijn vrouw vond die altijd lekker. Zijn vrouw was al ja-

ren overleden. Het wisselgeld vergat hij mee te nemen en de 

uitgang van de winkel wist hij niet te vinden. 
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Het zijn een aantal praktijkvoorbeelden die signalen afgeven dat 

betrokkene beginnende dementie heeft. Opmerkelijk zijn de 

stemmingswisselingen en de vraag van de dochter: hoe krijg ik 

mijn vader naar de huisarts met deze ervaringen. 

 

Diagnose 

Het antwoord kwam uit de zaal. Van een echtpaar begon de man 

te vergeten. De partner deed een voorstel aan hem onder het 

mom van dat zij alles niet meer onder controle had en soms 

zaken miste die zij voorheen goed beheerste. Manlief ging mee 

naar huisarts en specialist. Deze stelde voor beiden te onder-

zoeken om een goede diagnose te kunnen vaststellen. De uitslag 

bleek dat de echtgenote het nog aardig onder controle had maar 

dat manlief hier en daar een paar steken liet vallen. De specialist 

dacht bij de man dat het richting beginnende dementie ging. En 

daar had de man vrede mee nu het uit de mond van de specialist 

kwam. 

 

Boekje 

"We hopen dat mensen met dementie 

en hun families een zo normaal moge-

lijk leven kunnen leiden en zich welkom 

blijven voelen in hun en onze omge-

ving", dit is de slotzin van het voor-

woord van Edward de Vries in het 

boekje met als titel : Een Dementie 

Vriendelijke Gemeenschap.  Bij de pre-

sentatie van de helder gebrachte bun-

deling van interviews over dementie in 

allerlei situaties gaf De Vries, als voorzitter van de werkgroep 

DVG Haaren, toe erg trots te zijn dat het gelukt is zoveel infor-

matie bijeen te brengen over een ziekte die volksvijand nummer 

één kan worden. 
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Er staan verder belangrijke adressen en informatiepunten in zo-

als welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Met hun ouderenwerk, 

een steunpunt voor mantelzorg en dagbesteding welzijn is daar 

Ineke Matheeuwsen het aanspreekpunt. Ook zij bleek heel en-

thousiast over de presentatie van het handzame boekje. 

Naast een ervaringsverhaal uit de mond van wethouder 

Adrienne Verschuren over haar werk als mantelzorger bij haar 

moeder die aan dementie lijdt, staat een  verhaal over ergothe-

rapie en dementie vermeld. Een van de bezoekers met dementie 

gaf te kennen heel veel steun te hebben aan deze vorm van 

therapie die in het basispakket van elke zorgverzekeraar is op-

genomen. 

 

Website  

Het boekje met interviews uit de praktijk en tips voor mantel-

zorgers én met adressen voor deskundige hulp staat volledig op 

de website van Vereniging 55+ Helvoirt: www.55plushelvoirt.nl 

onder 'Nieuws' met als titel 'een terugblik op een bijzondere 

avond'. 

U kunt het boekje ook gratis (zo lang de voorraad strekt) komen 

ophalen op Broekwal 55. 

 

 

 

 

 

 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 

 

Waterplant voor het nageslacht  kroost 

Is kapot van zoveel schoonheid  stuk 

Consternatie op zee    deining 

 

 

 

 

http://www.55plushelvoirt.nl/
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'KLASSIEK MET KEES' OP EEN ANDERE DAG!!! 
 

Laten we het maar een vorm 

van miscommunicatie noemen 

maar we werden geconfronteerd 

met het feit dat de, (voor de ac-

tiviteit 'Klassiek met Kees') tot 

nu toe gereserveerde 4e dins-

dagmiddag van de maand de 

Van Goghzaal (plotseling?) op 

die tijd verhuurd is aan een an-

dere club. Jongeren zouden zeg-

gen: "Hoe dan?" wat zoveel betekent als "Hoe kan dat nou?" 

 

Overleg met Kees leverde op dat het ook zou kunnen, wat hem 

betreft, op elke 4e maandag van de maand. Gelukkig kan dat 

ook in de Van Goghzaal in het HelvoirThuis. Daarom vanaf deze 

maand elke 4e maandag de activiteit 'Klassiek met Kees' in de 

Van Goghzaal op de eerste verdieping van het HelvoirThuis.  

Er is een lift. 

 

Voor de goede orde geven we hier alle data voor het komende 

seizoen: 

Maandagmiddagen: 28 oktober / 25 november / 27 januari / 23 

maart en 25 mei. 

Enkele maandagen vallen uit vanwege feestdagen / carnaval en 

Koningsdag. 

 

Aanvang: 14.00 uur – 16.00 uur. Voor leden, toegang gratis. 
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HELVOIRT  
 

Iedereen heeft al veel meegekregen over de viering van 75 jaar 

Vrijheid in grote delen van Nederland. Voor Helvoirt gaan we dit 

vieren op zaterdag 19 oktober a.s. in HelvoirThuis. Hiervoor 

heeft de werkgroep een programma samengesteld, waarbij ie-

dere inwoner van Helvoirt zich betrokken voelt en dat iedereen 

doet beseffen wat onderdrukking / onvrijheid met de mensen 

doet. 

 

Het programma voor 19 oktober ziet er als volgt uit:  

 ’s morgens uithangen Nederlandse vlaggen 

 vanaf 18.00 uur is de tentoonstelling in de Huiskamer 

van HelvoirThuis te bezichtigen 

 om 19.00 uur gaat de omgeklede sportzaal open 

 vanaf 19.30 programma met o.a. Dutch Pipes & Drums, 

Kunst Adelt en enkele sprekers 

 na een korte pauze zal het programma worden vervolgd 

door showband Full Stage Collective. 

 

Op de dag na de officiële bevrijding van Helvoirt, (Helvoirt is op 

26 oktober bevrijd) willen we tijdens een eucharistieviering in 

de St. Nicolaaskerk nog kort even bij dit feit stilstaan. Deze vie-

ring is op zondag 27 oktober en begint om 10.30 uur en uiter-

aard hopen wij dat u daarbij ook aanwezig wilt en kunt zijn. 

Tijdens deze viering zullen ook enkele leerlingen van de Dr. 

Landmanschool hun, speciaal voor deze gelegenheid gemaakte, 

gedichten voordragen. Na de viering zullen we gezamenlijk in 

een stille tocht naar het monument aan de Torenstraat gaan, 

waar we een krans zullen leggen ter nagedachtenis aan de ge-

vallenen uit Helvoirt. 
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Wilt u het programma op 19 oktober bijwonen, dan zijn er toe-

gangskaarten verkrijgbaar bij het HelvoirThuis en bij Slijterij 

Mitra. De kosten bedragen slechts € 5,- en dat is inclusief 1 con-

sumptie. 

Ook zouden wij nog graag uw aanmelding ontvangen voor een 

interview met de kinderen van de basisschool, zodat verhalen 

(ook gewone verhalen) doorgegeven kunnen worden. Hiervoor 

hoeft u niet persé zelf de oorlog meegemaakt te hebben, maar 

de verhalen aangehoord uit de eerste hand. 

 

Aanmelden voor een interview kan bij:  
Ans Beijens  0411-643777 of  06-15603532. 

Joseph Pennings  0411-642022 of  06-53760133. 

Zij kunnen u ook meer informatie verstrekken over het pro-

gramma.  

 

Werkgroep 75 jaar Vrijheid Helvoirt 

 

 

 

 

FIETSEN MET JAN EN THEA: WOENSDAG 23 OKTOBER 
Net als vorige maand gaan we weer met de fiets 

op pad. We hebben een leuke fietstocht bedacht 

voor de mensen die wel willen fietsen in de om-

geving, maar niet te ver. Deze keer gaan we rich-

ting het kerkhof 'Orthen' in 's-Hertogenbosch, 

waar we zullen pauzeren. 

We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerkplein en verwachten 

rond 17.00 uur weer terug te zijn. Graag tot woensdag 23 okto-

ber. 

 

Jan Tielemans en Thea van Lith. 
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NIEUWS VAN HET ALZHEIMER CAFÉ 

 REGIO ’T GROENE WOUD 
 

Op maandag 28 oktober 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: 

 

'Ik raak mijn maatje kwijt' 

 

Toelichting: 

Dementie is niet alleen erg ingrijpend voor de persoon met de-

mentie, maar ook voor de directbetrokkenen. 

De partner weet vaak geen raad met veranderend gedrag, toe-

nemende afhankelijkheid en rusteloosheid. 

Hij / zij realiseert zich dat de zieke partner niet meer diegene is 

waarvoor de gezonde partner indertijd heeft gekozen. 

In deze lezing worden de problemen behandeld die gaan spelen 

als de gezonde partner een wederkerige relatie moet gaan om-

zetten naar een zorgrelatie. 

 

Gastspreker:  

Irene Smoor, Psycho-gerontoloog en Bestuurslid Voorlichting 

Alzheimer Nederland Regio ’s-Hertogenbosch. 

 

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 

 

 

 

 

mailto:cvanandel@alzheimer.regio.sh@kpnmail.nl
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"EEN DRUPPEL OP DE GLOEIENDE PLAAT"  
 

Dit horen wij echt vaak wanneer het gaat over klimaatmaatre-

gelen: het maakt niks uit wat wij in Nederland doen. Wij reage-

ren dan met "alle beetjes helpen" en "goed voorbeeld doet goed 

volgen!" 

 

Wij (van 60+) kennen nog heel veel mooie en wijze spreekwoor-

den en gezegdes. 

Ik heb er een paar uitgekozen en gemoderniseerd voor de kli-

maatzaak. 

 

Zullen we "boompje groot, plantertje dood" veranderen in "plan-

tertje koel"? 

Planters worden immers steeds ouder en wie weet wordt bomen 

planten zo weer populair 😉 

 

Of (voor de kenners van spreekwoorden): "Wie zijn tuin met 

tegels bezaait, zal overstroming oogsten!" Want "wie niet horen 

wil moet maar voelen." En "wie zijn gat verbrandt moet maar 

op de blaren zitten". 

 

Wilt u ons helpen en er nog méér bedenken?  Dan zetten wij ze 

op tegeltjes, zodat deze wijsheden echt werkelijkheid gaan wor-

den. 

 

Met groene groet, 

Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten. 
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BOEKBESPREKING 'HET LEVEN VAN VIN-

CENT VAN GOGH' DOOR IRVING STONE 
 

Irving Stone is dé autoriteit op het gebied van 

biografische romans van belangrijke histori-

sche personen en heeft met 'Het leven van 

Vincent van Gogh', een klassieker in zijn 

genre, een eerbetoon gebracht aan de Neder-

landse schilder. In deze biografische roman 

verhaalt Stone van de jaren waarin de jonge 

Vincent zijn roeping tot het ambt van predi-

kant volgt, van de bittere armoede te midden 

van de Belgische mijnwerkers in de Borinage en van de teleur-

stelling die deze keuze uiteindelijk oplevert; van het ontwa-

kende artistieke talent en de moeizame jaren van oefening in 

het Brabantse land; van de gelukkige jaren in Parijs en de er-

kenning door de door hem zo bewonderde impressionisten; van 

de krankzinnig-geniale explosie van creativiteit die hij als 'Four-

ou' ('de rode gek') onder de brandende zon van Arles beleeft; 

van de waanzin en de definitieve aftakeling. Het leven van Vin-

cent van Gogh is een eerbetoon aan een van Nederlands grote 

schilders. 

Stone's beschrijving van het leven van Vincent van Gogh - ge-

baseerd op de brieven die Van Gogh zelf met name aan zijn 

broer Theo, familieleden en vrienden heeft geschreven - heeft 

in zijn gedramatiseerde vorm zoveel werkelijkheidszin, dat de 

hoofdfiguur, zijn idealistische streven, milieu, werk en de tijd 

waarin hij leefde, tamelijk zuiver overkomen. Documentaire ge-

gevens en de fantasie van de schrijver roepen een beeld op van 

de kunsthandelaar, dominee en schilder Van Gogh, dat men ge-

boeid kan lezen, mede dankzij een goede vertaling. 
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De schrijver Irving Stone 

Irving Stone (San Francisco, 14 juli 1903 – Los Angeles, 26 au-

gustus 1989) was een Amerikaans schrijver die vooral bekend 

was van zijn biografieën van artiesten, politici en intellectuelen. 

Hij was geboren als Irving Tennenbaum maar nadat zijn ouders 

gescheiden waren (hij was toen zeven) en zijn moeder her-

trouwd was, nam hij de achternaam van zijn stiefvader aan.  

 

Enkele van zijn bekendste werken zijn de historische romans 

'Lust for Life' (1934) - over het leven van Vincent van Gogh (in 

1956 verfilmd door Vincente Minnelli met Kirk 

Douglas als Van Gogh) en  

'The Agony and the Ecstasy' (1961) - over Mi-

chelangelo.  

Naast deze romans in het grensgebied tussen 

fictie en werkelijkheid schreef hij ook non-fictie 

biografieën.   

 

 

 

Note: 

Ik heb deze keer gekozen voor een boek over wie het nogal eens 

gaat in Helvoirt en hoewel ik al veel van hem wist heb ik genoten 

van dit boek. Ik vind het een aanrader! 

Mieke van Esch 

 

 

 

 

Je grenzen verleggen begint met je deur op een kier te zetten. 
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LUNCHEN IN EEN MOLEN?  
ALWEER?  
 

Ja, want de vorige keer is het de deelnemers 

zeer goed bevallen: leuke ambiance, gezel-

lige sfeer en een smakelijke lunch. Daarom 

is de maandelijkse gezamenlijke lunch deze 

keer weer in de Kerkhovense Molen, Langvennen-Oost 120 te 

Oisterwijk en wel op dinsdag 15 oktober vanaf 12.00 uur.  

De Kerkhovense Molen in Oisterwijk is een monumentale stenen 

stellingmolen die nog steeds in gebruik is en toegankelijk voor 

publiek. De huidige molen stamt uit 1895. Bij een brand werd 

de oude houten standerdmolen verwoest. Daarvoor in de plaats 

kwam nu een stenen stellingmolen, welke echter in 1910 op-

nieuw door een ernstige brand getroffen werd. Daarbij gingen 

balklagen, zolders en het gaande werk voor een groot deel ver-

loren. Bij het daarop volgende herstel werd gebruik gemaakt 

van onderdelen van de poldermolen 'het buitenland van Rhoon' 

uit Rhoon. Van die molen weten we, dat hij gebouwd werd in 

1709, zodat de oudste onderdelen van de Kerkhovense molen 

waarschijnlijk ook nog uit die tijd dateren. 

 

Vrijwillige molenaars zorgen er voor, dat de molen kan blijven 

malen. Zij zijn ook beschikbaar voor demonstraties en excur-

sies. De molen is eigendom van de stichting de Kerkhovense 

Molen, die met alleen een beperkte monumentensubsidie zorg 

moet dragen voor de instandhouding. De verkoop van de pro-

ducten van de molen wordt gebruikt om de molen te kunnen 

exploiteren en open stellen. De stichting is een non-profit instel-

ling. Door samenwerking met Amarant, instelling voor mensen 

met een verstandelijke beperking en de inzet van steeds meer 

vrijwilligers heeft de molen ook een winkel. 
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Daarin zijn de meelproducten van de molen te koop, maar ook 

worden groenten uit eigen tuin verkocht en biologische pro-

ducten van kwekers uit de omgeving. In de winkel van de molen 

bent u de hele week ook welkom voor een kopje koffie met zelf-

gebakken koek of worstenbrood en een lunch. Zodra het zonne-

tje schijnt, kan de passerende fietser ook even uitblazen op het 

terras. 

  

Kom ook een keer met ons mee lunchen, het is gezellig, je ont-

moet anderen, krijgt nieuwe kontakten en deze keer in weer in 

een bijzondere ambiance. 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 oktober het onderstaande, inge-

vulde strookje, in te leveren in de brievenbus van V55+ in de 

Huiskamer van het HelvoirThuis. Maakt u gebruik van een dieet, 

vermeld dat dan op het opgavestrookje. Ook wanneer u geen 

vervoer hebt en wilt worden opgehaald, laat het ons weten door 

uw telefoonnummer in te vullen.  

 

Eerst volgende gezamenlijke lunch is op 21 november in Haa-

ren, in het voormalige café restaurant 'd'n Bartel'. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

Ja ik kom lunchen op dinsdag 15 oktober 

 

Naam:_____________________________________________ 

 

 

Ik wil graag opgehaald worden. _______________________ 
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WAAROM KNUFFELEN MET DIEREN GOED VOOR U IS  
 

 

 

 

 

 

 

Huisdieren geven niet alleen gezelschap, liefde en troost, maar 

hebben ook een positieve invloed op uw gezondheid. Daarom 

komt u ook steeds vaker dieren tegen in bijvoorbeeld woonvor-

men voor ouderen. Maar waarom is knuffelen met dieren zo 

goed voor u? 

Contact met dieren zorgt voor plezier. Het kijken naar een hond 

die speelt of een kat die aandacht vraagt kan heel vermakelijk 

zijn. En een slapend dier roept al snel gevoelens van vertedering 

op. Een hond of kat geeft gezelschap. Zo kan een dier in huis 

gevoelens van eenzaamheid verminderen. Een dier houdt u ook 

actief. Met een hond kunt u spelen of wandelen, zodat u op een 

leuke manier lichaamsbeweging krijgt. Bovendien komt u zo 

makkelijk in contact met anderen. Een dier verzorgen geeft ook 

een prettig gevoel. U moet er zijn voor het dier, of u nu de voer- 

of waterbak vult, een konijnenhok schoonmaakt of de kat na 

een zwerftocht weer binnenlaat. Een groot voordeel van dieren 

is dat ze niet oordelen. Ze kunnen het gevoel van eigenwaarde 

vergroten. 

 

Gunstige effecten 

Ook op uw gezondheid hebben dieren een positieve invloed. Een 

dier aanhalen werkt kalmerend. Als u een hond of kat aait, daalt 

uw bloeddruk, neemt uw hartslag af en voelt u minder stress. 

Daarmee neemt ook het risico op hartziekten af. Hoe vaker we 

aaien, hoe krachtiger de effecten zijn en hoe langer ze aanhou-

den. Vijf minuten knuffelen en aaien kan er al voor zorgen dat 

u zich beter gaat voelen. Ten slotte is omgaan met dieren ook 

goed voor het geheugen. Mensen met dementie kunnen door de 

aanwezigheid van een dier oplettender worden. Dat heeft on-

derzoek aangetoond. 
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Geen huisdier? 

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een huisdier te houden, 

maar gelukkig zijn er ook andere manieren om in contact te ko-

men met dieren. U kunt bijvoorbeeld een bezoek brengen aan 

een kinderboerderij. Of in het voorjaar de lammetjesdagen be-

zoeken. Heeft u zelf geen idee hoe u makkelijk in contact kunt 

komen met dieren? Er zijn ook instanties die hierbij kunnen hel-

pen.  

Zoals bijvoorbeeld:  

 Stichting Oopoeh 
Deze stichting koppelt ouderen aan huisdiereigenaren. Zo kan 

de oudere heerlijk knuffelen en aaien en het huisdier heeft een 

maatje om mee te spelen terwijl het baasje aan het werk is. 

 Stichting ZorgDier 
Deze stichting organiseert knuffeluurtjes met huisdieren voor 

mensen in zorginstellingen. 

 Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) 
IVN helpt zorginstellingen om ouderen in contact te brengen met 

de natuur én met knuffeldieren in het programma Grijs, groen 

en gelukkig. Zo heeft IVN onder andere proeven gedaan met 

knuffelkippen en knuffelkoeien. 

 Stichting Ark van Noah 
Deze stichting gaat langs bij zorginstellingen in Brabant met 

honden, schapen, een ezel, een kalf, kippen, kuikens, cavia’s en 

duiven. Bewoners kunnen ook bij de dieren op bezoek komen. 

 

Bron: IkWoonLeefZorg 
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STRIJKKWARTET IN HELVOIRT 
 
Zondag 20 oktober is er een bijzonder optreden in de oude kerk 

van Helvoirt, om 12.15 treedt voor u op:  Het Pythagoras kwar-

tet. Vier enthousiaste musici spelen voor u klassieke, romanti-

sche en moderne werken uit de 18e, 19e en 20e eeuw.  

 

Ik zal de leden aan u voorstellen:  

Frederik Bas speelt sinds zijn vierde viool, sinds 2009 speelt hij 

als vast lid in het Philips Symfonieorkest.    

Hein Otto Folkerts, speelt tweede viool. "Op mijn 11e ben ik be-

gonnen met viool spelen. Ik vind het fijn om in een kwartet te 

spelen, dat is  bijzonder uitdagend voor de individuele muzikan-

ten en het geeft veel voldoening als dat samenkomt in een 

mooie harmonieuze kwartetklank." 

Lucas Hagemans, altviool, speelde in het Nederlands Studenten 

Orkest. "De eerste keer spelen in het Concertgebouw vergeet je 

nooit meer. Later bij het Philips Symfonie Orkest leerde ik Fre-

derik kennen." 

Werner Marinelli, cello. "In 1999 werd ik een van de oprichters 

van het Pythagoras Kwartet en vanaf het begin 'de manager' en 

webmaster. In  de afgelopen 20 jaar hebben wij  veel geweldige 

kwartetten gespeeld en uitgevoerd."              
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TUINGEDACHTEN 
 

Deze keer beginnen we met een raadseltje.  

Een man en zijn zoon zijn betrokken bij een 

verkeersongeluk. De man komt om het leven 

en de zoon komt in het ziekenhuis terecht. Een operatie is nood-

zakelijk, maar de chirurg zegt: "Deze operatie kan ik niet doen, 

want het is mijn zoon". Ra, ra, hoe kan dat? 

In de loop van dit verhaaltje zal de oplossing duidelijk worden. 

Mijn vader was agrarisch ondernemer en had een melkveebe-

drijf, in de volksmond was hij dus 'boer' , daarom was mijn moe-

der 'boerin'. Mijn nicht heeft het boerenbedrijf van haar vader 

voortgezet. Zij is dus 'boer', agrarisch ondernemer dus. Maar 

bijna iedereen had de neiging om haar 'boerin' te noemen. Veel 

misverstanden dus. 

Enige tijd geleden was er discussie over hoe je een vrouwelijke 

timmerman moet noemen. Er werd voorgesteld om alle timmer-

lieden 'timmer' te noemen. Dat heeft het niet gehaald. Hoe zou-

den we een vrouwelijke melkboer noemen? Toch geen melkboe-

rin? En een vrouwelijke verwarmingsmonteur? Verwarmings-

monteuze?  

Kortom de emancipatie van de vrouw is nog lang niet klaar. Of 

hadden we er niet aan moeten beginnen? Ik zou ook niet buiten 

mijn (vr.) huisarts kunnen. 

In dit kader wordt de (vrouwelijke) secretaris van een vereni-

ging, zoals onze vereniging, soms secretaresse genoemd. Dat 

roept een verkeerd beeld op, het is een volwaardig lid van het 

bestuur en is derhalve secretaris van de vereniging. 

 

Let dus op je woorden!  

 

Jan van Bohemen.  
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DOPJES INZAMELING STOPT HELAAS… 
 
Jaren geleden zijn we ook hier in Helvoirt begonnen met de in-

zameling van dopjes. De reden? Recycling van deze dopjes le-

verde geld op voor de opleiding van blindengeleide honden. Vele 

Helvoirtenaren gaven gevolg aan de oproep om ook dopjes te 

gaan verzamelen voor dit goede doel. En zo verzamelden we bij 

ons thuis al deze dopjes tot we zo'n 7 à 8 volle vuilniszakken 

hadden en brachten die achtereenvolgens naar (bijna) Dongen, 

later Tilburg en de laatste tijd naar Boxtel, als enig overgebleven 

verzamelpunt in de regio.  

 

Maar vanwege de daling van de kiloprijs van 15 naar 6,5 cent is 

inzameling voor Boxtel niet langer haalbaar en zou Utrecht de 

dichtstbijzijnde plek zijn om nog dopjes in te leveren. We heb-

ben het niet echt uitgerekend, maar dat gaat meer kosten dan 

het oplevert… 

Aldus moeten we helaas melden dat aan deze mooie actie nu 

een einde is gekomen. 

 

Graag zeggen we u allen heel hartelijk dank voor uw hulp in de 

afgelopen jaren. We zijn ervan overtuigd dat we met z'n allen 

zeker elk jaar de kosten voor de opleiding van een blindenge-

leide hond hebben kunnen financieren en dat moeten er dus zo'n 

6 of 7 zijn geweest! 

 

Ria de Vries-Algra 
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WAT IS HET ZORGDOMEIN? 
 

Papieren verwijzingen van artsen worden steeds vaker vervan-

gen door een digitale versie via ZorgDomein. Maar wat is Zorg-

Domein nu eigenlijk? 

 

Het bedrijf ZorgDomein maakt via een online platform digitaal 

contact tussen zorgverleners mogelijk. Zo kunnen zij makkelij-

ker met elkaar samenwerken. Bij ZorgDomein geven zorgaan-

bieders, zoals ziekenhuizen, complete en actuele informatie 

over hun zorgaanbod. Verwijzers, zoals huisartsen, vinden op 

hun beurt eenvoudig vervolgzorg. En ze overleggen via het 

ZorgDomein met andere zorgverleners over patiënten. 

 

Deelnemers 

Bij het platform zijn de meeste huisartsen en ziekenhuizen in 

Nederland aangesloten. En ook veel andere zorgaanbieders ge-

bruiken ZorgDomein. Denk aan gemeenten, jeugdhulpverle-

ning, gehandicaptenzorg, GGZ en thuiszorgorganisaties. Het 

platform verwerkt jaarlijks elf miljoen verwijzingen, diagnos-

tiekaanvragen, teleconsulten en rapportages.  

 

Digitaal verwijsbriefje 

Een van de belangrijkste functies van het platform is verwijzin-

gen doorsturen. Wanneer bijvoorbeeld een huisarts zijn patiënt 

verwijst naar een zorginstelling, voert hij of zij de verwijsgege-

vens in ZorgDomein in en stuurt deze naar de zorginstelling. 

Daar wordt de informatie opgevangen en verwerkt in het eigen 

systeem. De zorginstelling weet dan voor welke afspraak de pa-

tiënt komt en is al in het bezit van de doorverwijzing en de me-

dische achtergrond van de patiënt. Zo is de arts beter voorbe-

reid.  
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Patiënten 

Het platform is niet alleen een onderonsje tussen zorgverleners. 

Bij een verwijzing krijgt de patiënt namelijk een e-mail waarmee 

hij kan inloggen op ZorgDomein. Daar vindt hij informatie over 

het bezoek. Er staat bijvoorbeeld hoe iemand een afspraak kan 

maken en wat die persoon ter voorbereiding van het bezoek 

moet doen.  

 

Veiligheid 

ZorgDomein houdt geen medische dossiers van mensen bij. Met 

het platform wisselen zorgverleners alleen gegevens uit. Het is 

eigenlijk een soort doorgeefluik. Alleen gegevens die te maken 

hebben met de verwijzing, worden doorgegeven. Zodra de ge-

gevens niet meer nodig zijn voor de verwijzing, worden ze ver-

wijderd bij ZorgDomein. Tot die tijd zijn ze versleuteld opgesla-

gen in een beveiligde omgeving. 
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WELKOM BIJ DE STICHTING BABY HOPE  
 

De Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraam-

projecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Doel is 

meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pas-

geboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken.  

 

Stichting Baby Hope is medio 2003 opgericht door een moeder 

die haar ongebruikte kraampakket niet wilde weggooien. Baby 

Hope is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van 320 inzame-

lingspunten door heel Nederland. Daarmee ondersteunt de 

stichting maar liefst 15 kraamprojecten in 12 landen! 

 

Maar ook ouderen kunnen hun steentje bijdragen; alle overge-

bleven verbandmaterialen, zorg- en hulpmiddelen, behalve ge-

neesmiddelen / medicijnen, vinden ’n goede bestemming! 

Stichting Baby Hope geeft vrouwen graag een sprankje hoop op 

een betere toekomst. Helpt u mee? 

 

Inzamelpunt gemeente Haaren: 

Crista Schuurmans – IJpelaar 

De Gijzel 30 

5268 CN Helvoirt 
 0411 643391 

 

Afleveren materialen mag zonder afspraak 
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GEGRILDE COURGETTE MET GEITENKAAS EN ZALM 

(voorgerecht voor 4 personen) 

 

Benodigdheden: 

4 kleine courgettes  

100 gram zachte geitenkaas 

200 gram gerookte zalm 

2 eetlepels yoghurt 

1 eetlepel mayonaise 

½ eetlepel mosterd, 

2 eetlepels droge sherry 

zwarte peper 

 

Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 180° C. Halveer de courgettes in de 

lengte en hol ze iets uit. 

Leg 4 helften op 4 stukken aluminiumfolie (3x zo breed en 2x 

zo lang als de courgettes). 

Meng de geitenkaas en de zalm en verdeel die over de 4 helften. 

Maal er de peper over. Leg de andere helften erop en rol de 

aluminiumfolie eroverheen. Draai de uiteinden dicht in de vorm 

van een toffee. Leg de ingepakte courgettes naast elkaar in een 

ovenschaal. Zet de schaal in het midden van de oven gedurende 

25 minuten. Roer intussen een sausje van de yoghurt, mayo-

naise, mosterd en sherry en presenteer dit bij de courgettes. 

 

Tip: 

In plaats van gerookte zalm is dun gesneden zalmforel ook heel 

lekker. Je kunt de geitenkaas vervangen door kruidenkaas of 

ricotta met gehakte tuinkruiden. 
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KERSTREIS EN KERSTSHOW: WOENSDAG 11 DECEMBER. 
 

Als vanouds ook dit jaar weer een zeer goed verzorgde busreis. 

 

Het programma is als volgt: 

Via uw opstapplaatsen rijden we met de bus naar de Basiliek 

van Oudenbosch, een kopie op schaal van de Sint Pieter in 

Rome. Een plaatselijke gids vertelt 

u alles over deze bijzondere kerk. 

Na het bezoek aan de Basiliek rijden 

we naar Halsteren, waar u in een 

tuincentrum van 20.000 m2 een in-

spirerende en sprookjesachtige 

kerstbeleving te wachten staat. U 

krijgt hier voldoende tijd om hele-

maal in kerstsfeer te komen.  

Rond de klok van 17.00 uur staat er 

in Terheijden een heerlijk uitgebreid 

winterbuffet voor u klaar. 

 

Prijs: € 37,50 p.p. bij deelname van tenminste 40 personen. 

Incl. bezoek aan de Basiliek o.l.v. een gids, bezoek aan kerst-

show Intratuin en uitgebreid winterbuffet met soep vooraf en ijs 

na, vervoer per luxe touringcar. 

 

Vertrektijden: 

12.25 uur: Esch - Dorpstraat (bij de kerk) 

12.40 uur: Haaren - Mgr. Bekkersplein (bij de kerk) 

12.50 uur: Helvoirt - Kastanjelaan (bij de kerk) 

 

Reserveer zo spoedig mogelijk vóór 1 december a.s.  -bij voor-

keur per e-mail-  bij: 

Ton van Steen, Haarensteijnstraat 2-110  
elstonvansteen@ziggo.nl   62 20 94 of bij 

Mieke van Boxtel, Plataanlaan 23 

jmvanboxtel@home.nl   62 21 88 

 

 

 

mailto:elstonvansteen@ziggo.nl
mailto:jmvanboxtel@home.nl
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Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.  

Betaling  -direct bij aanmelding-  op IBAN rekeningnummer 

NL47 RABO 0118 1940 97, t.n.v. KBO-Haaren, o.v.v. 'Kerstdag-

tocht' en uw telefoonnummer. 

 

Let op!: Indien na aanmelding geannuleerd wordt (ongeacht de 

reden) wordt er € 10,00 p.p. administratiekosten berekend. 

 

 
 

 
 

 
ZE GAAN ER WEER KOMEN: LEZINGEN! 
 

Een initiatief uit het verleden dat nieuw leven wordt 

ingeblazen: lezingen! Een werkgroep is bezig een 

serie lezingen voor te bereiden, waarbij gedacht 

wordt aan eens in de twee maanden. De nadruk zal 

niet louter liggen op de lezing alleen. Het wordt 

meer een gespreksavond met een kritische noot, 

wat humor én een spraakmakende gast. 

 

De eerste avond ligt inmiddels vast en wel op donderdagavond 

28 november. Op die avond komt de burgemeester van Vught, 

Roderick van de Mortel, naar het HelvoirThuis. Nadere info volgt 

in 't hofblad van november en natuurlijk ook op onze website. 
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WORD-BESTAND OPSLAAN ALS PDF 
 

Een pdf-bestand kan in 

principe niet meer gewij-

zigd worden. Om die reden 

wordt het veel gebruikt om 

bijvoorbeeld nieuwsbrie-

ven rond te sturen of offi-

ciële documenten.  

In Word kun je van jouw 

documenten ook een pdf maken. Daar is geen extra pro-

gramma voor nodig. Weet wel dat je de pdf dus ook zelf niet 

meer kunt wijzigen. Als er een foutje in staat, moet je het 

originele Word-bestand aanpassen en er een nieuwe pdf van 

maken.  

Sla het document dus eerst als Word-bestand op.  

 

Maak er daarna zo een pdf van: 

 Klik in het Lint op het tabblad Bestand. 

 Klik op Exporteren. 

 Klik onder 'Exporteren' op PDF of XPS maken > PDF of XPS 
maken. 

 Blader naar de map waarin het bestand moet worden be-
waard. 

 Typ eventueel een andere naam voor het bestand. 

 Klik op Publiceren. 
 

Het bestand is nu als pdf opgeslagen in de gekozen map. 

 

Succes! 
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 het leven    Crista Schuurmans 64 33 91 

Activiteitencie  Lucie van de Pas 60 79 21 

Bewegen Moet!! Jeanne van Bergen 64 24 63 

Biljarten Jan van Zon 64 14 00 

Bridge 

Consulent Thuis- 

administratie 

Nico Hes 

Maartje Mathijssen 

overzicht55plus 

@gmail.com 

06 54343249 

 

Computeren Edward/Ria de Vries 64 37 94 

Fietsen Mien van Asten   64 18 04 

Fotografie Edward de Vries 64 37 94 

Glas in lood Kees van Haaren 06 12325783  

Gymnastiek Annie Timmermans 21 89 47 

Haak- / breigroep  

en naaiklusjes 

 

Bep van Bohemen 

 

64 14 15 

Helvoirt Uit: vervoer Jan Tielemans 06 27086113 

Hobby-handwerk Cor de Jong 64 18 44 

Kaarten Sjaantje Traa 

en  Annie Pollaerts      

64 23 89 

64 17 73 

Kienen Anny van de Ven 64 26 06 

Klusjesdienst  Arianne van Oerle   64 11 09 

Line-dance Marinus van Iersel 64 27 72 

Luisteren naar 

Klassieke Muziek 

 

Kees van Rijt 

 

60 75 32 

Reizen Lucie van de Pas 60 79 21 

Schilderen Henk van Paassen 64 40 54 

Toneelspelen Dini van Haaren 21 10 11 

Wandelen Jan Tielemans 06 27086113 
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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: 
Peer van Hoof, Vogelkers 13, 5268 HE, Helvoirt,  64 3797 

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 

 
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 

 



Kloosterstraat 30 
5268 AC Helvoirt 
Telefoon: 0411- 202010 jaargang 18                          augustus 2012

Vereniging 55+ Helvoirt

Vereniging 55+ Helvoirt




