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VOORWOORD
De herdenking van 75 jaar bevrijding ligt al
weer achter ons. Velen van u zijn er bij geweest, een indrukwekkende viering: opdat wij
nooit vergeten!
Het jaar begint al weer naar zijn einde te gaan,
maar niet voordat we ons door de herfst 'geworsteld' hebben. November is meestal een maand waarin we
de voorbode krijgen van de winter. Natte sneeuw, nachtvorst en
harde wind, soms zelfs storm. Hoewel, de herfst heeft ook zijn
bijzonder aantrekkelijke kanten. Ga de natuur in als het weer
het toe laat en geniet van de veranderingen aan de bomen,
struiken en het landschap.
We kijken al weer vooruit naar de decembermaand met daarin
weer een middag in het kader van de 3 maandelijkse culturele
activiteit 'Thee voor twee'. Deze keer met een bijzondere middag: 'we nemen u in het bootje'.
De voorbereidingen voor de kerstviering zijn ook al in volle
gang: noteert u alvast de datum: donderdag 19 december in de
Huiskamer van het HelvoirThuis. In het decembernummer meer
informatie en mogelijkheid tot opgave voor deelname.
Ook deze maand is er weer een gezamenlijke lunch gepland en
zijn de maandelijkse en wekelijkse activiteiten weer in volle
gang.
Activiteiten organiseren doet de activiteitencommissie met plezier, maar kan dat niet zonder u. Hebt u ideeën of zou u zelf een
bijdrage willen leveren meld u zich aan bij Lucie van de Pas (zie
de laatste bladzijde van 't hofblad.
U leest hierover en over nog veel meer in dit november nummer.
Veel leesplezier.
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
NOVEMBER 2019

HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

De vrijdagen 08-15-22 en 28 november
Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.
Dinsdag 12 november
Reisloket van 12.00-15.00u. /
Kaarten aanvang 19.30u.
Woensdag 20 november
Inloop computeren (PowerPoint presentatie
maken) van 09.30u.-11.30u.
Donderdag 21 november
Gezamenlijke lunch in 'd'n Bartel' in Haaren, aanvang
12.00u.
Maandag 25 november
Klassiek met Kees van 14.00u.-16.00u.
Dinsdag 26 november
Kaarten, aanvang 19.30u.
Donderdag 28 november
Wandelen om 10.00u.
Start van de eerste lezing-avond met de Vughtse burgemeester Roderick van de Mortel aanvang 19.30 u.
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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

THEMA-AVOND OVER DEMENTIE EN MUZIEK
Meneer Janssen zit in een stoel bijna emotieloos voor zich uit te
kijken; verloren in zijn eigen wereld. Zo zit hij bijna elke dag.
Z’n dochter komt vaak op bezoek, maar ook zij kan moeilijk
contact maken. Vandaag laat ze haar vader echter naar jazzmuziek van Glenn Miller en Bing Crosby luisteren. Net na de oorlog
danste hij op deze muziek. Eerst lijkt hij niet te reageren, maar
dan bewegen zijn handen en zingt hij sommige woorden mee.
Na een kwartier kan ze zelfs een klein gesprek met hem voeren.
Een emotioneel moment, want haar vader sprak al ruim een
maand niet meer. Verhalen als deze zien en horen we steeds
vaker. Muziek heeft invloed op gedrag en emoties.
Wat kan muziektherapie betekenen voor
mensen met dementie?
In de praktijk hoor je met name dat welbevinden en kwaliteit van leven verbeteren.
Mensen worden rustiger en zijn meer ontspannen. Hierdoor is het ook makkelijker om andere dingen, zoals korte gesprekken, te ondernemen met de mensen met dementie. Je ziet ook duidelijk dat het ook weerslag heeft op professionals—zoals verzorgenden en verpleegkundigen. Die gaan
bijvoorbeeld zelf mee neuriën. De hele sfeer verbetert dus en
dat heeft impact.
Muziek luisteren en maken kan eigenlijk bijna nooit kwaad. Op
sommige momenten, zoals tijdens het eten, is extra afleiding
wellicht niet gewenst. Meestal zal het echter de gemoedstoestand verbeteren. Het kan zijn dat een persoon met alzheimer
al heel veel baat heeft bij het hebben van een radio of cd-speler. Als je iemand muziek laat luisteren, moet dit wel echt afgestemd zijn op wat de persoon graag luistert.
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Het zal namelijk vaak averechts werken om iemand die van klassieke muziek houdt naar volksliedjes te laten luisteren.
Mariska van Akkeren is werkzaam als muziektherapeut bij Vitalis en Reinier van Arkel.
Zij zal tijdens de thema-avond vertellen over de
mogelijkheden van muziek en muziektherapie
in het algemeen, in de thuissituatie en binnen
de ouderenzorg. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld gericht op wat muziek voor invloed kan hebben op de mens.
Verder zal het gaan over muziek en het brein. Muziek kan namelijk effect hebben op autonome functies van het zenuwstelsel. Ook wordt besproken wat het belang is van voorkeursmuziek. Daarbij zal er worden ingezoomd op hoe muziek in te zetten in de thuissituatie. Op welke manier kun je muziek inzetten
bij een familielid met bijvoorbeeld Alzheimer? En wat kan muziek voor iemand betekenen als het gaat om bijvoorbeeld rouwverwerking of angsten? Daarnaast zal het belang van muziek en
bewegen besproken worden. Hierbij zullen ook tips gegeven
worden over de inzet van muziek(therapie) en zullen er praktijkvoorbeelden getoond worden. Er zal ook ruimte zijn voor vragen en gesprek.
Deze thema-avond wordt georganiseerd door de werkgroep 'Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren' en vindt plaats in gemeenschapshuis 'de Es' te Esch op woensdag 13 november.
Inloop vanaf 19.00 uur, Aanvang 19.30 uur en einde 21.30 uur.
De toegang en de koffie of thee zijn gratis.
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GEZELLIG SAMEN LUNCHEN IN EEN PANNENKOEKENHUIS
Als laatste gezamenlijke lunch van dit jaar gaan we gezellig samen lunchen in Pannenkoekenhuis Belveren, Oisterwijksedreef
4, te Haaren.
"Belveren is al jarenlang een begrip in Haaren, vlakbij Oisterwijk. Met veel plezier runnen wij dit restaurant om u de lekkerste pannenkoeken voor te schotelen. En bij ons bent u aan het
goede adres voor een ruime keuze. Op onze kaart staan meer
dan 290 verschillende soorten. Van zoet tot hartig, bij ons vindt
u altijd de pannenkoek die u lekker vindt!"
Kom ook lunchen op donderdag 21 november vanaf 12.00 uur,
het is gezellig, je ontmoet anderen, krijgt nieuwe kontakten en
deze keer 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 18 november 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 je telefoonnummer in te vullen.
In december is er geen gezamenlijke lunch vanwege de kerstviering op 19 december.
---------------------------------------------------------------Ja ik kom gezellig samen lunchen op donderdag 21 november in
het Pannenkoekenhuis Belveren te Haaren
Naam:_____________________________________________
Ik wil graag opgehaald worden. _______________________
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ACTIVITEITENPROGRAMMA NOVEMBER IN RESTAURANT LEYENHOF
Vaste activiteiten:
Dinsdag
Dagbesteding van
10.00 - 16.00 uur.
Pianomuziek van 12.00 tot 13.00 uur door Kees
v.d. Rijt.
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 november:
Donderdag 7 november: 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.
Donderdag 28 november: mode verkoop door firma Scholten
van 14.00 uur tot 16.00 uur in het restaurant.
Natuurlijk bent u van harte welkom!

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Stap van een bode
Vreugde om roeispaanpen
Strakke schrijflijn
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loopbaan
dolblij
regelrecht

NIEUWS VAN HET ALZHEIMER CAFÉ
REGIO ’T GROENE WOUD
Op maandag 25 november 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:
Mantelzorger aan het woord
Toelichting:
"Wat fijn dat ik niet zo vergeetachtig ben…..", zegt ons moeder.
Maar wij weten wel beter…!
Voor veel kinderen verandert de relatie met hun vader of moeder als deze te maken krijgt met geheugenproblemen en gedragsveranderingen. Het is een sluipend proces.
Hoe kun je daar als gezin mee omgaan? Wanneer maak je je
zorgen bespreekbaar? En hoe ga je om met hun ontkenningen?
Wanneer neem je zorgtaken over of zeg je tegen hen dat het
nodig is om een onderzoek te laten doen? Heb je behoefte aan
ondersteuning als jij jezelf overbelast voelt en waar kun je dan
terecht?
Gespreksleiders zijn:
Bianca Peters, Gz-psycholoog,
 073-5443300 en
Monique Wolters, Sociaal werker.  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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FEESTELIJKE OPENING NATUURSPEELTUIN HELVOIRT
Graag nodigen we u allen uit om op zondag 24 november samen
met uw kinderen en kleinkinderen de opening van Natuurspeeltuin Helvoirt te komen vieren!
Van 10.00 tot 12.00 uur organiseren we een feestelijke opening
met enkele gezellige activiteiten en een hapje en drankje. En
uiteraard is er voor de kinderen alle tijd om te spelen in de zandbak, glijden van de glijbaan, klimmen op de klimboom, en zwieren aan het duikelrek.
U vindt de natuurspeeltuin op de plaats van het oude crossbaantje en de vroegere milieustraat, bij de Anton
van Duinkerkenstraat.
Graag tot dan!
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NOTEN OP DE NOENCONCERT MET HARP EN GITAAR
Zondag 17 november om 12.15 in de Oude Kerk van Helvoirt is
er een bijzonder Noten op de Noenconcert. Voor u treden op
Jopie Jonkers (harp) en Koen de Cauter (gitaar). De harp is een
niet veel voorkomend instrument in de Noten op de Noenconcerten, dus als u harpmuziek mooi vindt is dit het concert waar
u bij moet zijn. Jopie en Koen spelen en zingen Latijns-Amerikaanse muziek met hier en daar een Frans
chanson ertussen. De muzikale carrière van
Jopie is lang, zij heeft met vele bekende artiesten
opgetreden:
waaronder
Harry
Sacksioni, Gerard van Maasakkers en Lenny
Kuhr. Jopie heeft in Tilburg het conservatorium gedaan en is cum laude geslaagd als
zangpedagoge.
Koen de Cauter is geboren in Roeselare (Belgie)
Hij is een Belgische multi-instrumentalist. Hij
speelt niet alleen gitaar maar ook: sopraan saxofoon en klarinet en hij zingt. Jopie en Koen brengen met hun enthousiasme en creativiteit een
sprankelend en afwisselend concert.
Het concert is gratis en een vrijwillige bijdrage
stellen we op prijs.
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'THEE VOOR TWEE' MET DE FILM: HET BOOTJE.
Vaartocht op een scherm op dinsdagmiddag 10 december in het
kader van de drie maandelijkse culturele middagen: 'Thee voor
twee'.
Als je wat ouder bent en niet meer zo goed ter been kan een
vaartocht over de Binnendieze van 's-Hertogenbosch (met uitleg) een goede uitkomst zijn.
Mooi zo'n tocht in een bootje over de Binnendieze, velen van u
hebben dat wellicht al een keer gedaan, maar wat als je de steile
trap niet op of af kunt omdat je slecht ter been bent? Daar is
wat op gevonden. Schippers van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch komen naar verzorgingshuizen en instellingen om
een film te vertonen van de vaartocht over de Binnendieze: het
gaat hier om de historische vaarroute. Deze film was oorspronkelijk bedoeld om aspirant schippers te
trainen. De schippers leren daarmee
wat ze kunnen en dienen te vertellen bij
de verschillende gebouwen. Met een
lege boot is de hele route gefilmd inclusief alle bezienswaardigheden. Je zit als
toeschouwer als het ware in de boot, je
ziet de kop van de boot en de camera draait geregeld naar een
bezienswaardigheid. De film duurt dus net zo lang als een normale vaartocht, je ziet het zelfde en dezelfde verhalen worden
verteld.
Het is ons gelukt om in samenwerking met Cora Eikelenboom,
Vrijwilligerscoördinator en medewerker welzijn zorglocatie Leyenhof van Zorgstichting ’t Heem, deze middag te organiseren.
voor wie:
waar:
wanneer:
aanvang:
entree:
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leden V55+ en cliënten Leyenhof
de 'Huiskamer' in het HelvoirThuis
dinsdagmiddag 10 december
14.30 uur, zaal open 14.00 uur
€ 5,- inclusief een kopje koffie / thee vooraf en in
de pauze een drankje.

ENGELENTAFEL
Kom je bij ons eten met kerst?
Kerst vieren we samen!
Dit proberen we te organiseren.
Bent u alleen en vindt u het gezellig om met kerst ergens anders
te gaan lunchen of dineren, dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij hebben een aantal adressen waar u uitgenodigd wordt om
samen te lunchen of dineren.
Mocht u nog meer informatie willen kijkt u op de site www.engelentafel.nl of kunt u bellen met:
Crista Schuurmans  06 40422589
Gerrie van de Ven
 06 19038860
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LEZINGEN IN HELVOIRTHUIS
Sinds kort is een werkgroep vanuit Vereniging 55+ bezig met het organiseren van lezingen die elke twee maanden in het HelvoirThuis zullen worden gehouden. Een ding
staat vast: er komen spraakmakende gasten die een interessant verhaal hebben!
Op donderdag 28 november is de eerste lezing met de Vughtse burgemeester Roderick
van de Mortel die vanaf 1 januari 2021 ook onze burgemeester
is. Hoe kijkt hij naar Helvoirt? Wat staat ons te wachten? Van
de Mortel zal deze avond eerst zelf het woord nemen, na de
pauze is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.
De gast voor de tweede avond is ook al bekend: op donderdag
23 januari komt Mariet Bogaerts uit Helvoirt. Zij was jarenlang
werkzaam als rechter bij de rechtbank in Den Bosch. Meer informatie volgt. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Volgende lezingen worden gehouden in maart en mei. Na de
vakantie pakken we dan de draad weer op. Via 't hofblad houden
wij u op de hoogte.
Als introductie is de eerste lezing op 28 november voor ieder
gratis; voor de tweede en volgende avonden is de entree voor
55+-leden € 4,50, voor niet-leden € 5,50. De koffie / thee is
inclusief.
Belangstellenden die geen vervoer hebben kunnen dit laten weten: mail dan naar: annemarievh@hotmail.com. U wordt dan
opgehaald en thuisgebracht.
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Hebt u een leuk idee voor een gast? Laat het ons weten via
bovenstaande mail.
De lezingen in het HelvoirThuis beginnen om 19.30 uur (inloop
vanaf 19.00 uur). Om 20.15 uur is er een korte pauze, rond
21.00 uur sluiten we af.
Hopelijk zien we u op donderdag 28 november!
De werkgroep lezingen

BOEKBESPREKING 'HEMELVAART'
DITH KOELEMEIJER

DOOR

JU-

Zomer 1985. Zes meisjes vieren vakantie op de
Griekse eilanden. Ze hebben net eindexamen gedaan en het leven lijkt één grote belofte. Totdat er de laatste
nacht een ongeluk gebeurt. Met vijf meiden, zes rugzakken en
een doodskist keren ze naar huis terug. Judith Koelemeijer was
één van hen. In haar eerste autobiografische boek ontrafelt ze
dit dramatische verhaal uit haar jeugd. Hoe kon ze haar vriendin
Annette zo plotseling verliezen?
De zoektocht voert haar terug naar Paros, naar de ouders van
Annette, de vriendinnen van vroeger en de Duitse jongens die
bij het ongeluk betrokken waren. Wat deed de dood van Annette
met hún leven? En waarom lopen hun herinneringen aan die fatale nacht zo uiteen?
Hemelvaart is een aangrijpend verhaal over vriendschap, schuld
en de pijn van het volwassen worden.
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De schrijfster Judith Koelemeijer
Koelemeijer studeerde Nederlands en Culturele Studies, volgde
een cursus aan de postdoctorale opleiding Journalistiek en was
daarna werkzaam bij de Volkskrant. In 2000 nam ze ontslag bij
die krant om zich volledig te kunnen wijden aan het schrijven
van haar debuutroman 'Het zwijgen van Maria Zachea', die in
2001 verscheen. Van deze familiegeschiedenis werden meer dan
250.000 exemplaren verkocht en het boek werd bekroond met
de NS publieksprijs in 2002, het Gouden Ezelsoor in 2003 en de
Zaanse Cultuurprijs.
In 2008 verscheen de biografie 'Anna Boom', die ook vertaald
werd naar het Duits en daar verscheen onder de titel 'Das Leben
der Anna Boom - die Geschichte einer mutigen Frau'. Het boek
stond in 2008 op de achtste plaats in de Nederlandse top tien
van bestverkochte non-fictie boeken. In juni 2009 verscheen
'Mijn vader, de familie en ik' in de reeks Literaire Juweeltjes.
Koelemeijer schrijft vanaf oktober 2009 samen met haar zus
Rosa een interviewreeks voor het tijdschrift Esta.
Judith Koelemeijer werkt op dit moment aan een omvangrijk
project: de biografie van de Joodse schrijfster Etty Hillesum
(1914-1943). Zij is daarvoor gevraagd door de Etty Hillesum
Stichting, die de nalatenschap beheert. De auteur woont in Amsterdam met haar man, de filmmaker Vuk Janic, twee kinderen
en hond Pip.
Boeken geschreven door Judith Koelemeijer
2001 Het zwijgen van Maria Zachea
2009 Mijn vader, de familie en ik
2010 Anna Boom
2013 Hemelvaart
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WAT KAN EEN ERGOTHERAPEUT VOOR U BETEKENEN?
Aankleden,
tandenpoetsen,
boodschappen doen en koken.
We doen het dagelijks en denken daar meestal niet veel over
na. Maar wat als u dat zelf niet
meer kunt? Dan kan een ergotherapeut u helpen.
Ergotherapie is bedoeld om allerlei dagelijkse handelingen te
kunnen blijven doen of om die opnieuw te leren. Dankzij ergotherapie kunt u bijvoorbeeld uw eigen huishouden blijven doen,
ook als bewegen lastiger wordt. Zo kan een ergotherapeut opname in een zorginstelling helpen voorkomen of uitstellen.
Voor wie?
Ergotherapie is bedoeld voor mensen die dagelijkse handelingen
en activiteiten niet goed meer kunnen uitvoeren. Voorbeelden
van dit soort activiteiten zijn eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan uit bed, fietsen, (huishoudelijk) werk, hobby’s
en autorijden. Als u dit zelf niet meer goed kunt, heeft dat vaak
grote invloed op uw leven. Een ergotherapeut kan u dan helpen.
Wat houdt de hulp in?
Welke hulp u precies krijgt, hangt af van wat u nodig heeft. Als
u vaak valt, krijgt u bijvoorbeeld tips over hoe u het beste uit
bed kunt stappen. Ook kijkt de ergotherapeut welke aanpassingen nodig zijn in huis, om de kans op vallen te verkleinen. Denk
aan het weghalen van drempels en het plaatsen van trekkoorden om het licht aan te doen. Ergotherapie kan ook betekenen
dat u hulp krijgt bij het bedenken van geheugensteuntjes, als u
vaak iets vergeet.
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Of bij het maken van een weekplanning en het aanbrengen van
meer structuur in een dag, als u daar zelf moeite mee heeft.
Ook kan een ergotherapeut hulpmiddelen adviseren die het
huishouden makkelijker maken.
Wanneer krijgt u ergotherapie?
Iedereen die moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen kan de hulp van een ergotherapeut inschakelen. Vaak
is terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname het moment
waarop ergotherapie start.
Waar vind ik een ergotherapeut?
Op de website van de Beroepsvereniging van Ergotherapeuten
kunt u zoeken naar een therapeut bij u in de buurt. U kunt ook
bij uw huisarts terecht voor gegevens van een therapeut.
Vergoeding
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen heeft recht op tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Aanvullende pakketten vergoeden vaak meer uren.
De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen
risico van de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekering
geldt geen eigen risico. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. U kunt direct contact opnemen met ergotherapeut.
Bron: IkWoonLeefZorg
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
VAN ONZE VERENIGING

Vereniging 55+ Helvoirt zoekt ouderen-adviseurs.
Het bestuur van onze vereniging zoekt vrijwilligers die ouderen
onder ons wil adviseren op het gebied van wonen, zorg, welzijn,
inkomen en vervoer. Zij geven advies over voorzieningen binnen onze gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan over hulp in de
huishuiding, welke voorzieningen kun je aanbrengen in het huis
om toch zelfstandig te kunnen blijven wonen, hulp bij vervoer,
alarmering of deelname aan activiteiten.
U zult zich misschien afvragen "kan ik dit wel?" of "weet ik daar
genoeg van?". De Vereniging biedt de mogelijkheid om deze
vrijwilligers te scholen. Interesse? Neem dan contact op met
Peer van Hoof,  0411-643797.
Interesse in lekkere wijn en op een gezellige manier je kennis
vegroten? Wijnclub van V55+.
Twee maanden geleden heeft het bestuur een oproep gedaan
om talenten te vinden die deze wijnclub inhoud zouden willen
geven. Twee wijnliefhebbers willen hier hun schouders onder
zetten en willen zo snel mogelijk starten met deze activiteit:
Rien Knoope en Rob Moelands. Zij houden wel van een wijntje
maar zijn zelf ook geen expert op wijnengebied. Wijnwinkels uit
onze regio hebben deze expertise en willen invulling geven aan
de avond. Elke avond heeft een ander onderwerp bijvoorbeeld
een speciaal wijngebied of speciale druivensoorten etc. In principe willen zij op woensdagavond in de wintermaanden een
proeverij organiseren. Als indicatie gaan zij uit van het proeven
van een 6 tal wijnen.
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Heeft u interesse reageer dan zo snel mogelijk want vol is vol.
Geef je reactie per e-mail rinus.knoope@home.nl (Rien
Knoope). Aanmelding betekent niet dat je ergens aan verplicht
bent. Het gaat er meer om een inschatting te maken hoeveel
mensen interesse hebben.
De Filmclub V55 +
Een groep van 4 personen is druk bezig met het inrichten van
de Filmclub. Het is nog te vroeg om op dit moment concrete
dingen te noemen maar het bestuur is erin geslaagd om een
aantal talenten te vinden die echte filmliefhebbers zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat zij de volgende maand een doekje open
doen over onze filmactiviteiten.
Samenwerken met ouderen organisaties uit Vught.
Op 28 augustus heeft het bestuur, samen met onze wethouder
Adrienne Verschuuren kennis gemaakt met de wethouder Saskia Heyboer en ouderenverenigingen uit Vught. Vervolgens hebben nog een aantal verenigingen contact gezocht met het bestuur. Het bestuur zal de komende maanden gesprekken hebben met deze verenigingen en de wethouder van Vught.
Daarna kunnen pas bepalen of en op welke wijze een samenwerking wenselijk is voor onze vereniging.
Raboclub Actie
Het bestuur heeft samen met vertegenwoordigers van DEH en
het Plein de cheque in ontvangst genomen voor een 'benkske'
in Helvoirt. Dankzij uw stem ontving onze Vereniging € 547.26.
Dank aan alle stemmers! Samen met de andere betrokken initiatiefnemers zal het bestuur overleggen op welke wijze het
'benkske' gerealiseerd kan worden.

Een idee omgezet in actie, is veel waardevoller dan een idee
dat slechts bestaat als idee.
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HOE CREATIEF WIL JE ZIJN?
Een groot aantal jaren zijn diverse 55+ leden aan het schilderen.
Dit gebeurt in een ontspannen en gezellige sfeer. Helaas zijn er
door fysieke problemen en anderszins enkele leden afgehaakt.
Het clubje begint een beetje klein te worden!
Wij zoeken mensen die het leuk vinden om te tekenen of te
schilderen, waarbij het doen en uitproberen boven het uiteindelijke resultaat staat en gezelligheid en onderling contact een belangrijk onderdeel is.
Aan ieder staat het vrij om zich creatief te ontwikkelen zoals
schilderen met olieverf of acrylverf, aquarel of waterverf, potlood, kleurpotlood, krijt of houtskool. Ook voor diegene die geen
enkele ervaring hiermee hebben. Vakkundige begeleiding is
aanwezig om van iedereen een van Gogh te maken!!!.
Dag en tijd waarop we bijeenkomen is in het HelvoirThuis op
dinsdag van 9.00- 11.30 uur (met uitloop). Kom eens vrijblijvend langs om te kijken.
Voor verdere informatie:
Henk van Paassen  0411-644054 /  06-51450402.
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MET DE FIETS OP BEZOEK BIJ BEGRAAFPLAATS ORTHEN
"Dit is echt een complete verassing." Met verbaasde blikken kijken 14 leden van Vereniging 55+ uit Helvoirt op een woensdagmiddag in oktober in Orthen op een begraafplaats naar enorme
grafzerken van dierbaren uit Den Bosch. "Dit heb ik nog niet
eerder gezien op een kerkhof", een opmerking van een van de
verbaasde mensen uit Helvoirt. Zij kwamen voor een Theehuis,
gevestigd in een voormalig lijkenhuis, maar keken de ogen uit
naar zoveel pracht en praal bij en op een laatste rustplaats van
een geliefd familielid. Het was de laatste fietstocht van het jaar
onder de noemer: 'Fietsen met Jan en Thea'.
Doel was die middag een bezoek
aan de Theetuin midden op de
begraafplaats in Orthen. Daar
was koffie, thee of fris te bestellen in een sfeervolle omgeving
waar omheen dierbaren liggen
begraven uit de stad 's-Hertogenbosch. Graven van marmer met
meerdere marmeren vazen en een drievoudige zerk met pakkende teksten over ouderen maar ook tieners en jonge kinderen. Bijna manshoge beelden prijken op de zerken. Anderen
kiezen voor beelden met een messingafwerking. Meerder graven, waarvan de dierbare wel 5 jaar eerder stierven, lagen versierd met meer dan drie bossen bloemen. Een ongekend beeld
met een enorme omvang. Takken van immens dikke bomen reiken als een beschermend gebaar boven de graven van de verzorgde kostbare graven. Enkele zonnestralen schijnen door het
bladerdak op de blinkende graven met hier en daar herfstachtige bladeren op de paden en de marmeren zerken.
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Aandacht
Rijen van bomen trekken de aandacht van de bezoekers. De
omvangrijke stammen met indrukwekkende takken brengen
een statigheid over met een zekere rust. Hier ben je veilig. Hier
ontmoet je je dierbare waar je zoveel van houdt en die je mist.
Ondanks het verdriet, dat meester van je is, voel je een betrokkenheid uitgestraald door die bomen welke een gevoel geven
alsof zij de graven bewaken tegen onverlaten.
Lijkenhuis
Het gebouw dat anno 2019 doorgaat als theehuis is al in 1872
in Neoromaanse stijl gebouwd. Het Theehuis Het Theelicht is in
januari 2017 geopend. Het idee was er al in 2014. Het lijkenhuis
is in 2016 geheel verbouwd en kreeg haar oorspronkelijk zinken
dak terug. Het is al in 2002 opgenomen in het monumentenregister. Vrijwilligers runnen de openstelling van het Theehuis Het
Theelicht. De wanden zijn voorzien van mooie schilderingen. De
stijl van het gebouw te midden van de weelderige bomen en de
vele graven straalt iets bijzonders uit.
Bisschopskapel
Naast het theehuis staat er een bisschopkapel uit 1882 op de
begraafplaats. Daar liggen in een graftombe alle bisschoppen
van het bisdom Den Bosch begraven. Uitgezonderd bisschop
Bekkers die, conform zijn laatste wens, begraven wilde worden
in zijn geboortedorp Sint Oedenrode.
Verbazing
De groep zette zich binnen aan een lange tafel om samen een
kopje koffie of thee te nuttigen. Daar rolde de verbazing nogmaals over tafel. Termen als: niet eerder gezien, ongelooflijk,
dit kun je alleen met een foto thuis uitleggen.
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Na de koffie en de thee sprongen de sportieve fietsers, waarvan
Anneke Leermakers de meeste levensjaren telt, weer op hun
fiets. Voor de 90ste keer vierde zij dit jaar haar verjaardag. Op
haar sportieve prestaties lijken geen sleet te komen. Met gemak
volgde zij de groep terug naar Helvoirt. Daar nam men na 30
km van elkaar afscheid met de groet: tot de volgende keer. Dat
zal in deze vorm 2020 zijn.
Christ Pijnenburg
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KIEZEN WE VOOR GRIJS OF GROEN?
Op verjaardagsfeestjes gaat het nogal eens over 'al die versteende tuinen tegenwoordig!' Er wordt dan gedoeld op de
nieuwbouw, waar de achtertuinen vol tegels gelegd worden.
Waarom doen mensen dat eigenlijk? Voor
het gemak? Of voor extra buiten-leefruimte?
Het gevolg is wel dat de verhouding tussen steen (grijs) en levend groen steeds
schever wordt.
Dit gaat ten koste van de natuur (bodemleven, insecten en vogels). Ook kan door
die verhardingen het regenwater de
grond niet meer in en wordt ons grondwater onvoldoende aangevuld.
En daarom is er nu De Bijentuintjes actie!
Durft u het aan om wat tuinverharding weg te halen en te vervangen door bloeiend groen? Of een regenpijp af te koppelen?
Dankzij het Prins Bernhardfonds krijgt u (zolang de voorraad
strekt) € 13,- korting op een sedum- of kruidentuintje, een regenton en / of overloopset.
Informatie is te vinden op flyers her en der en de website:
www.haaren.bijenhouders.nl
Met groene groet,
Tiny en John Vermeer,
voor Duurzame Diensten.
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OPRUIMEN, HOE PAKT U DAT AAN?
Heeft u ook een huis vol spullen, waarvan u maar een klein deel
gebruikt? Kunt u nooit vinden wat u nodig heeft, of gaat u binnenkort verhuizen naar een huis met minder opbergruimte? Dan
is het een goed idee om op te ruimen. In dit artikel leest u hoe
u dat aanpakt.
1. Verdeel het opruimwerk in kleine stukjes
Een hele kamer in één dag opruimen is meestal te veel werk.
Misschien heeft u in het begin nog goede moed en haalt u opgewekt een hele kast leeg. Maar het kan meer tijd kosten dan u
denkt om alle spullen uit te zoeken. Begin liever met een deel
van de kast. Als u dat aan het einde van de dag af heeft, kunt u
uzelf een schouderklopje geven en de volgende keer met een
ander deel aan de slag gaan.
2. Begin op een plek waar u vaak komt
In de keuken of de woonkamer heeft u waarschijnlijk sneller
plezier van het eindresultaat dan op zolder of in een kelderbox.
Daarom is het motiverend om te beginnen met opruimen op een
plek waar u dagelijks bent.
3. Kies uit drie mogelijkheden: houden, wegdoen of iets anders
Of u nu een kledingkast opruimt of een keukenkastje, de keuzes
zijn vaak hetzelfde. U wilt het voorwerp houden, u wilt het wegdoen of u wilt er iets anders mee doen. Iets anders kan zijn:
repareren, nog even over nadenken of overleggen met iemand.
Maak tassen, dozen of kratten om de spullen in te doen nadat u
een beslissing heeft genomen. Bij kleding kunt u bijvoorbeeld
beginnen met de hangkleding en die op bed leggen. Pak de kledingstukken één voor één vast en stel uzelf de vraag of u de
kleding nog gaat dragen. Zo ja, dan hangt u het terug in de kast.
Bij twijfel gaat het in een krat of tas, bijvoorbeeld om de volgende dag even te passen. En wilt u het niet meer dragen, dan
gaat het in de tas 'wegdoen'.
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4. Vraag uzelf af: passen deze spullen nog bij mijn leven?
Grote hoeveelheden linnengoed bewaren heeft weinig zin als de
kinderen de deur uit zijn en niet vaak komen logeren. Een groot
servies is niet nodig als u meestal met weinig mensen eet. Een
tent, slaapzakken of een kooktoestel voor de camping is overbodig als u nooit meer kampeert. Vraag uzelf bij zulke voorwerpen af of ze nog passen bij het leven dat u leidt. Dat maakt het
makkelijker om er afstand van te doen.
5. Geef spullen een goede plek
Opruimen betekent ook: spullen een plek geven waar u ze makkelijk weer terugvindt. Daarbij kan het helpen om stickers te
gebruiken. In een kledingkast kunt u bijvoorbeeld etiketjes op
de legplanken plakken met: ‘T-shirts korte mouw’, ‘T-shirts
lange mouw’ enzovoort. Als u spullen opbergt in dozen of ordners, zet er dan zo precies mogelijk op wat erin zit. Dus niet
'kleding diversen' maar 'zomerkleding maat 42'.
6. Breng afgedankte spullen weg
Laat tassen met afgedankte kleren of dozen met spullen die u
niet meer nodig heeft niet te lang staan. Dan heeft u nog geen
plezier van uw werk. Breng ze meteen weg naar de kringloop,
of geef uw spullen weg aan anderen.
7. Bewaar wat u dierbaar is
Dagboeken, brieven, kindertekeningen of spullen van iemand
die overleden is, zijn vaak moeilijk om op te ruimen. Weggooien
voelt niet goed, maar alles bewaren neemt ruimte in beslag die
u misschien ergens anders voor nodig heeft.
Probeer dan de mooiste en dierbaarste spullen te kiezen om te
bewaren. Niet alle schoolschriften van vroeger, maar alleen die
van uw lievelingsvak.
Niet alle agenda’s, maar alleen die van een gedenkwaardig jaar.
Niet alle tekeningen, maar alleen de mooiste om in een plakboek
te plakken.
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Weet u niet wat u moet doen met spullen van een overleden
partner of familielid? U kunt de mooiste en meest veelzeggende
voorwerpen bijvoorbeeld op een zichtbare plek in huis zetten.
Zo maakt u een gedenkplek voor uw dierbare. De andere spullen
kunt u dan eventueel wegdoen.
8. Overleg met de kinderen
Bewaart u veel spullen van zelfstandig wonende kinderen? Of
wilt u spullen wegdoen die zij misschien graag willen hebben?
Vertel uw kinderen dan dat u aan het opruimen bent en vraag
hen om mee te nemen wat ze willen hebben of houden. Samen
de spullen van vroeger opruimen kan ook, als u dat prettig vindt.
9. Neem de tijd
Opruimen onder tijdsdruk geeft stress, terwijl opruimen ook
heel leuk en bevredigend kan zijn als u er de tijd voor neemt.
Zo kunt u na iedere afgeronde opruimtaak genieten van het resultaat. Komt u in tijdnood, bijvoorbeeld omdat de verhuisdatum al snel dichterbij komt? Dan kunt u ook hulp inroepen van
een opruimcoach. U vindt een opruimcoach bij u in de buurt via
de website van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers.

27

TUINGEDACHTEN
Er was eens een tijd dat er geen IPhone, laptop, of computer
was. Toch moesten kinderen zich vermaken. Er zijn toen veel
spelletjes uitgevonden, zoals knikkeren, touwtje springen, tikkertje spelen, verstoppertje enz. enz. Dat was allemaal voor
buiten. Voor binnen werden weer andere spelletjes bedacht zoals mens-erger-je-niet, halma, dammen, allerlei kaartspelen
enz. Er werd geknutseld, gebreid, gepuzzeld ga maar door. We
vermaakten ons wel zonder apparatuur met een schermpje of
iets dergelijks. Het meest vermakelijke (zelf verzonnen) spelletje vond ik 'de krant verkeerd lezen'. Je ging dan niet kolom
voor kolom lezen, maar van de ene kolom op dezelfde regel van
de volgende kolom verder. Dan kreeg je bijvoorbeeld het volgende:
"De lont in het kruitvat was een agent in zijn bovenbeen" of
"Ministers en verzekeraars naar de tandarts sinds 2006" of "De
afrit van de A2 wordt de muziekkiosk in hun dorp." of "De gekrompen boer van Buren is voor bezoekers een bezienswaardigheid" enz.
Je moet natuurlijk wel eens smokkelen met een klein woordje
erbij of overslaan. Maar als je met een gezelschapje in een melige bui bent, is het wel steeds lachen geblazen.
Bij ons was de krant een avondblad, die kon in redelijk normale
werktijden gemaakt worden. Niet zoals nu dat mensen halve of
hele nachten moeten werken om 's-morgens vroeg de krant bij
de abonnees te bezorgen. Vervolgens wordt de krant pas 'savonds gelezen, want overdag moet er gewerkt worden. Als je
erover nadenkt is het maar raar, maar het spelletje met de krant
was altijd leuk.
Jan van Bohemen.
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GEZONDE WANDELING VOOR HULPHOND NEDERLAND
De tijd vliegt en hoewel het nog even duurt dat de
'39e Winterwandeling Te Voet Te Veld' van start
gaat, willen we dit toch alvast onder de aandacht
brengen. Zo kun je deze dag in ieder geval vastleggen voor een stevige, gezonde wandeling, te
maken tussen al die calorierijke feestdagen. Als je
zondag 29 december noteert, met daarbij de opmerking dat de start tussen 12.00 en 13.30 uur bij De Notenkraker is (Oude School, Kastanjelaan 12) en het inschrijfgeld
€ 2,50 is t/m 17 jaar en anders € 5,00 is, weet je al heel wat.
Het is ook wel goed om te weten dat dit jaar de netto opbrengst
naar Hulphond Nederland gaat. Een geweldige organisatie die
mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag helpt door de
inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en
biedt nieuw perspectief.
Meer weten over dit mooie werk? zie: www.hulphond.nl.
Later volgt meer informatie.
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PENSIOENGEDACHTEN
Er is veel te doen om het pensioen en de pensioenfondsen. Laten
we eerst beseffen dat het pensioen een aanvullend pensioen is.
De AOW is voor velen de belangrijkste inkomstenbron. Omdat
een vrijwilligersbaantje mij dichtbij dit onderwerp brengt, heb ik
me er in verdiept, vooral door allerlei (voornamelijk kranten-)
artikelen te lezen.
Eerst een begrip duidelijk maken.
Dekkingsgraad. Als ik over 10 jaar € 200,- aan mijn broer moet
geven en de rente is 10%, heb ik genoeg aan € 100,- op dit
moment, de dekkingsgraad is dan 100%. Als de rente 8% is
moet ik nu € 125,- hebben voor een dekkingsgraad van 100%.
Enz. Omdat de rente nu zo (belachelijk) laag is moet ik nu bijna
€ 200,- hebben voor die dekkingsgraad van 100. De dekkingsgraad zakt onder de 100 als ik minder heb dan € 100,- of
€ 125,- bij resp. 10 of 8%.
De betalingsverplichtingen van pensioenfondsen worden uitgerekend, rekening houdend met toegezegd pensioen en levensverwachting. Dit artikel is niet bedoeld om zo'n ingewikkelde
berekening uit te leggen. Er is overigens geen onenigheid over
de betalingsverplichtingen van de pensioenfondsen.
Als de pensioenfondsen ruim boven de dekkingsgraad geld beschikbaar hebben, kunnen en mogen ze de pensioenen mee laten stijgen met de geldontwaarding (prijsverhogingen). Dit
noemt men indexatie. De geldontwaarding wordt dus gecompenseerd. Het pensioen is dan waardevast.
Vroeger rekende men altijd met een vast percentage van 4. De
pensioenfondsen maakten met hun geld een rendement van
meer dan 4%. Ze hielden zelfs na de indexatie nog geld over.
Daarmee lieten ze de pensioenen stijgen boven de geldontwaarding, dat noemt men welvaartvast.
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In die tijd hebben ook enkele regeringen (Lubbers en Kok) bij
de pensioenfondsen de extra gelden afgeroomd. Dit geld is nooit
teruggegeven!
Toen het rentepercentage onder de 4 dreigde te zakken, is van
hogerhand beslist dat het gangbare rentepercentage gehanteerd moet worden bij de berekening van betalingsverplichtingen.
Hogerhand is in dit verband De Nederlandse Bank (DNB), die
toezicht houdt op de handel en wandel van de pensioenfondsen.
Tegenwoordig is het zo dat de baas van de Centrale Europese
Bank de rente vaststelt (zo laag mogelijk, om de economie te
stimuleren). DNB bepaalt in samenspraak met de politiek dat
die rente gehanteerd moet worden. Al vele jaren is die rente
buitengewoon (om niet te zeggen: belachelijk) laag. In mijn
voorbeeld van de te betalen € 200,- over 10 jaar, zou ik eigenlijk
nu bijna € 200,- beschikbaar moeten hebben. Het geldt niet dat
ik met mijn beschikbare bedrag ondertussen een rendement van
bijvoorbeeld 6% kan halen. Ik zou dan aan € 165,- genoeg hebben.
Het is al 10 jaar of meer dat er geen indexatie mag plaatsvinden,
omdat de dekkingsgraad niet gehaald wordt. Daarom lopen de
gepensioneerden op hun aanvullend pensioen inmiddels meer
dan 10% mis. Er wordt al gesproken over korten van het pensioen, omdat de dekkingsgraad onder de 100 is gekomen.
Tijdens de crisis is het totale vermogen van de pensioenfondsen
gestegen van 600 miljard naar 1400 miljard euro.
Op 29 maart 2019 schrijft de directeur van de Nederlandse
Bank: Het huidige stelsel kraakt, zo subsidiëren jongeren de ouderen. Er wordt al 10 jaar gesproken over een nieuw stelsel. Het
recente akkoord over pensioenen geeft alleen maar aan dat de
AOW-leeftijd, dus de pensioenleeftijd, minder snel omhoog zal
gaan en de zware beroepen gespaard zullen worden.
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Maar de invulling van wat zware beroepen zijn, moet nog plaatsvinden. Stratenmakers is duidelijk en betonvlechters? En leraren? En chirurgen? En ict-ers? En tomatenplukkers? Enz. enz.
En de stijging van de AOW-leeftijd na drie jaar laten ze ook in
het midden. Over dekkingsgraad (en rekenrente) wordt helemaal niets gezegd.
Een akkoord van niks dus.
De krant op 11 mei 2019
Hoogleraar Harrie Verbon schrijft dat de betaalbaarheid van de
AOW niet in gevaar is.
Emeritus hoogleraar Bernard van Praag: Pensioenfondsen hebben meer geld in kas dan ooit. Hij vindt al jaren dat pensioenfondsen zich arm moeten rekenen.
De krant op 25 mei 2019
De directeur van de overkoepelende Pensioenfederatie, Gerard
Riemen, schrijft dat de rekenregels achterhaald zijn.
De krant op 8 augustus 2019
KBO Brabant en Stichting Pensioen Behoud gaan de Staat voor
de rechter brengen. De Nederlandse rekenregels zijn in strijd
met de Europese richtlijnen.
De krant op 22 augustus 2019
Roelof Jan Mulder, voorzitter van 50 Plus Brabant schrijft: De
maat is vol! Stop de pensioenroof.
De krant op 6 september 2019
Minister Wouter Koolmees acht kortingen noodzakelijk als gevolg van de lage rentestand.
De krant op 21 september 2019
Een rentestijging zou een geschenk uit de hemel zijn.
De krant op 5 oktober 2019
Liane de Haan, directeur ANBO, zegt dat ouderen echt boos zijn
omdat de leuke dingetjes worden afgenomen. Hoe kan dat, rijke
pensioenfondsen en krimpende pensioenen?
De krant op 10 oktober 2019
Ingezonden stuk door R. Schulte te Helvoirt. Korting van de pensioenen roept opstand op, nu de pensioenfondsen en Nederland
rijk zijn.
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Mijn mening
De kunstmatig laag gehouden rentestand heeft niets te maken
met de mogelijkheden van de pensioenfondsen. Hanteer een rekenrente die afgeleid is van de rendementen van de pensioenfondsen van de laatste 15 of 20 jaar of eventueel 40 jaar. Dan
ben je eerlijk bezig. Wanneer wordt 'Den Haag' wakker?
Jan van Bohemen.

WEET JE DAT…
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Onze website www.55plushelvoirt.nl steeds nieuwe informatie brengt?
Je daar onder de rubriek 'Activiteiten' bij 'Vier 't Leven' weer
een nieuw en mooi programma kunt vinden?
'Klassiek met Kees' daar maandelijks weergeeft hoe je op
elke vierde maandag van de maand kunt genieten van muziek en poëzie?
Je onder 'Nieuws' het boekje 'Dementie Vriendelijk, vergeet
mij niet' kunt downloaden en vervolgens natuurlijk kunt lezen en doorsturen aan geïnteresseerden?
We je ook willen herinneren aan de bijeenkomst op 12 november tussen 10 en 15 uur over het Reizend Reisloket?
De Belevingstuin steeds verder groeit vooral ook dankzij de
inzet van vrijwilligers in goede samenspraak met de firma
Busser?
De foto op de voorzijde voor velen ongetwijfeld vanaf een
bekende plek genomen is?

KIPSALADE MET GEROOSTERDE AARDAPPEL
Salades passen meer bij de zomer hoor ik iedereen al denken.
Maar toch kunnen bepaalde salades zeker weten in de winter.
Deze kipsalade met geroosterde aardappel kan het hele jaar
door worden gegeten. Het is een overheerlijk recept wat niet
moeilijk te maken is.
Ingrediënten:
4 aardappelen in blokjes
zout en peper naar smaak
200 gram kipfilet gebakken
3 plakjes uitgebakken bacon
in stukjes
50 gram fijngesneden ui
50 gram fijngesneden selderij
1 knoflookteentje geperst
2 eetlepels mayo
2 theelepels mosterd
1 theelepel paprikapoeder
2 eetlepels fijne peterselie
2 fijne salieblaadjes
1 à 2 kroppen sla
Verwarm de oven alvast voor op 200o C., bak hierin de blokjes
aardappel met wat olie, zout en peper ongeveer 30 minuten.
Goudbruin moeten ze zijn.
Snij de gebakken kipfilet in stukjes.
Pak een grote kom en meng hierin de kip, aardappel, bacon,
selderij, ui, en knoflook. Voeg daarna de mayo, mosterd, paprikapoeder, kruiden, zout en peper toe.
Serveer het geheel op blaadjes sla.
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT
4 het leven
Activiteitencie
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Consulent Thuisadministratie
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
Maartje Mathijssen
overzicht55plus
@gmail.com
Edward/Ria de Vries
Mien van Asten
Edward de Vries
Kees van Haaren
Annie Timmermans

64
60
64
64
06

33 91
79 21
24 63
14 00
54343249

64
64
64
06
21

37 94
18 04
37 94
12325783
89 47

Bep van Bohemen
Jan Tielemans
Cor de Jong
Sjaantje Traa
en Annie Pollaerts
Anny van de Ven
Arianne van Oerle
Marinus van Iersel

64
06
64
64
64
64
64
64
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23 89
17 73
26 06
11 09
27 72

Kees van Rijt
Lucie van de Pas
Henk van Paassen
Dini van Haaren
Jan Tielemans
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79 21
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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 penningmeester. De contributie bedraagt € 25,- 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

36

Vereniging 55+ Helvoirt

Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
Telefoon: 0411- 202010

