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VOORWOORD  
 

We zijn al weer beland in de maand 

april, de grasmaand, paasmaand of ei-

ermaand. De naam april komt vermoe-

delijk van het Latijnse werkwoord 

aperire, dat "openen" betekent. Waar-

schijnlijk verwijst dit naar de groei van 

de planten en bloemen in de lente. De lente komt in april tot 

volle bloei, kijk maar eens om je heen.  

 

Op 27 april vieren we Koningsdag in Nederland met op TV het 

bezoek van de koninklijke familie aan de gemeente Amersfoort 

en op 26 april de gebruikelijke "lintjes regen". Ook in Helvoirt 

zijn er koningsdagactiviteiten die uitgebreid vermeld staan in 

het aprilnummer van het Pomphuiske. En dan was op 21 maart 

de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Een kort verslag van 

deze bijeenkomst leest u in dit nummer. 

 

Ook wordt de jaarlijkse "vrijwilligers dankdag" aangekondigd. 

Ben je een vrijwilliger van onze vereniging, houd dan 15 mei 

alvast vrij in je agenda. 

Bekijk de lijst van de agenda van de maandelijkse activiteiten 

en doe eens mee. Het is vaak erg gezellig en je ontmoet er an-

deren.  

 

De buitenactiviteiten komen steeds meer tot bloei: uw eigen tuin 

of balkon kan wellicht wat aandacht gebruiken; met de fiets er 

op uit (alleen of met Jan en Thea op 24 april) of een wandeling 

maken in ons mooie buitengebied. Als je er toch op uit gaat 

vergeet je fototoestel dan niet en heb je een leuke foto, stuur 

die op aan de reactie, wie weet wordt die gepubliceerd. Veel 

leesplezier. 

 

"De snelste manier om veel te doen is het één voor één te doen". 
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN 

APRIL-MEI 2019 
 

HelvoirThuis 

Kloosterstraat 30  

5268 AC Helvoirt  

 0411-202010 

 

 

 

De vrijdagen 5-12-19 en 26 april 

Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.   

 

Dinsdag 9 april 

Kaarten vanaf 19.30u.  

 

Donderdag 16  april 

Gezamenlijke lunch bij "Onder Ons" in Vught vanaf 

12.00u. 

 

Maandag 22 april 2e Paasdag: geen activiteiten. 

 

Dinsdag 23 april 

* "Klassiek met Kees" van 14.00u.-15.30u. 

* Kaarten vanaf 19.30u.  

 

Woensdag 24 april 

Fietsen met Jan en Thea, vertrek vanaf  

het Kerkplein om 13.00u. 

 

Donderdag 25 april 

Wandelen om 10.00u.   

 

Zaterdag 27 april Koningsdag 

 

Donderdag 2 mei  

Ameezing-ochtend in het restaurant  

van de Leyenhof van 10.00u.-11.30u. 
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN: 
 

Maandag: 

Line-dance  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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BEWEEGROUTE HELVOIRT WINT LANDELIJKE FINALE 
 

30 maart 2019 was me het dagje wel. Met een bus vol met lo-

kaal actieve burgers en enkele professionals waren we precies 

om 10 uur in Amersfoort. In de voormalige Prodent fabriek had-

den de 12 deelnemende provincies allemaal een stand ingericht 

op de toegewezen tafel. Wij weken af met onze korfbalpaal van-

uit het motto: 'Stil zitten? Geen bal aan!'. Tegen inlevering van 

een bij het ticket geleverde balletje kon je bij ons 3 keer gooien 

en een heuse cd winnen. Alle balletjes leverden ons uiteindelijk 

de 2e plek van deze publieksprijs en zo € 77,- op…  

 

Naast de stands waren er continu interessante workshops, allen 

betrekking hebbend op ondersteuning bij burgerinitiatieven. 

Daarnaast waren er ook verscheidene Fondsen aanwezig om 

meer te vertellen over de route om via hen plannen te realise-

ren. En er waren heel veel kraampjes met diverse koopwaar. Er 

was dus van alles te doen en 'Kern met Pit' had er ook voor 

gezorgd dat iedere bezoeker 4 muntjes had voor een hapje en 

een drankje. 

 

Rond half vier begon de finale. Steeds werden 3 provincies op 

het podium gevraagd en kreeg de zaal uitleg over hun project 

en ontvingen de deelnemers een jurybeoordeling. Die van ons 

ging, waarschijnlijk door het uitlopende programma, de mist in… 

Vervolgens werd duidelijk dat wij met onze 664 stemmen - 

dankjewel alle stemmers! - op een na de meeste stemmen 

hadden gekregen en werden eerst de derde en tweede prijswin-

naars naar voren geroepen en werd onder tromgeroffel bekend 

gemaakt dat de Beweegroute Helvoirt de absolute winnaar was 

van 'Kern met Pit 2019'.  
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Even later stond onze hele groep van zo'n 50 man op het podium 

voor de fotosessie en kregen we een cheque van € 3000,- geld 

dat naar de Natuurspeeltuin en de Belevingstuin gaat. 

 

Wat een afsluiting van een geweldig project! Heel bijzonder om 

te ervaren dat een klein idee met de inzet van een zeer betrok-

ken groep mensen kan uitgroeien tot een project dat zo verbin-

dend is: Beweegroute Helvoirt! 
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SAMEN LUNCHEN IN VUGHT? 
 

Ja, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling, waarbij Hel-

voirt onderdeel wordt van de gemeente Vught, gaan we de 

lunchmogelijkheden daar nu al verkennen. Daarom is de maan-

delijkse gezamenlijke lunch deze keer in Brasserie "Onder ons", 

Moleneindplein 21 in Vught en wel op dinsdag 16 april. U bent 

welkom vanaf 12.00 uur.  

Het is een brasserie met betaalbare en lekkere lunchgerechten 

in een gezellige  Brabantse sfeer. Je kunt er terecht voor ontbijt, 

borrel en lunch en dat laatste gaan we doen. Ga je ook mee? 

De kosten zijn voor eigen rekening. We willen in verband met 

afspraken graag van tevoren weten hoeveel deelnemers er ko-

men. Daarom opgeven als je wil deelnemen door vóór 12 april 

het onderstaande, ingevulde strookje, in te leveren in de brie-

venbus van V55+ in de Huiskamer van het HelvoirThuis.  

 

Maak je gebruik van een dieet, vermeld dat dan op het opgave-

strookje. Ook wanneer je geen vervoer hebt en wilt worden op-

gehaald, laat het ons weten door je telefoonnummer in te vullen.  

 

Eerstvolgende gezamenlijke lunch is op 16 mei in De Gulden-

berg te Helvoirt. 

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

Ja ik kom lunchen op dinsdag 16 april in Brasserie "Onder ons" 

in Vught. 

 

Naam:_____________________________________________ 

 

 
Ik wil graag opgehaald worden. _______________________ 
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BIJEENKOMSTEN VAN DE ALZHEIMER CAFÉ’S 
Oisterwijk-Moergestel en Regio ’t Groene Woud 

 

Op dinsdag 16 april is in "De Coppele" Prunusstraat 67-69 te 

Oisterwijk Dhr. Frank Zwijnenburg de gastspreker. 

Het thema dat wordt behandeld is: 

  

Zelfgekozen levenseinde bij dementie 

 

Gespreksleiders zijn: Renske v.d. Aa en Yvonne van den Meij-

denberg. 

 

En op maandag 15 april in Restaurant Zaal "De Nachtegaal" 

aan de Boxtelseweg 15 in Schijndel is het thema:  

 

Huisarts aan het woord 

 

Gastspreker: Jasper Musterd, Huisarts in Schijndel. 

 

Toelichting: Wat is de rol van de huisarts m.b.t. vroeg-signale-

ring bij dementie? Wat gebeurt er nu eigenlijk in het geheugen 

van mensen met dementie? Waarom kunnen patiënten informa-

tie van vroegere tijden zich beter herinneren dan informatie van 

kortgeleden? 

 

Op beide avonden bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom. 

De avond wordt afgesloten om 21.30 uur. 

De toegang is gratis. 

 

Alzheimer Nederland, afdeling. Regio ’s-Hertogenbosch 

Secretariaat: Nieuwland 19, 5283 AJ Boxtel 

cvanandel@alzheimer.regio.sh@kpnmail.nl 

www.alzheimer-nederland.nl 
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DAGJE THUIS IN HET HELVOIRTHUIS: SAMEN GEZELLIG 

BEZIG ZIJN! 
 

Je wilt waarschijnlijk zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Jouw 

eigen zaken regelen is immers een groot goed. Maar als je 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'.  

Je kunt iedere maandag in Helvoirt in het HelvoirThuis en iedere 

dinsdag in Esch terecht. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur ben je 

welkom. Bijvoorbeeld als je wat minder mobiel of vergeetachtig 

bent of als je 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 jou stellen we iedere week het pro-

gramma samen. Zo wordt jouw 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 en-

thousiaste en deskundige vrijwilligers en een beroepskracht. 

Een geruststellende gedachte voor jouw eventuele partner of 

mantelzorger(s), die dan ook wat tijd voor zichzelf heeft.  

 

Voor 12 euro per dag kun je deelnemen aan het "Dagje thuis". 

Dit is inclusief koffie of thee en een heerlijke warme lunch. Je 

kunt jezelf of een ander aanmelden bij Ineke Matheeuwsen of 
Frank van Gorp. Ineke is bereikbaar via  06 836 927 17 of 

inekematheeuwsen@contourdetwern.nl en Frank via  06 826 

253 59 of frankvangorp@contourdetwern.nl.  

Je kunt hen ook benaderen voor meer informatie of een vrijblij-

vend kennismakingsgesprek.  
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR 'DAGJE THUIS IN HET 

HELVOIRTHUIS' 
Bezorg ouderen een leuke dag!!  

 

Wil je graag vrijwilligerswerk doen waar je echt op je plek bent. 

'Vrijwilligerswerk is er voor iedereen'. 

 

Je wil graag je passie en talenten inzetten, iets doen waar je 

goed in bent. Iets betekenen voor een ander waar je een goed 

gevoel van krijgt of trots op kunt zijn. Of misschien wil je vrij-

willigerswerk doen dat goed is voor je netwerk, waar je je vaar-

digheden kan ontwikkelen en nieuwe mensen en organisaties 

leert kennen. Of je wil gewoon een leuke tijd hebben als vrijwil-

liger, plezier maken en van betekenis zijn. Dan zijn we op zoek 

naar jou! 

Je komt terecht in een enthousiast team van vrijwilligers. Bin-

nen de organisatie is er de mogelijkheid om trainingen en cur-

sussen te volgen. De kennis die je opdoet kun je tijdens je vrij-

willigerswerk inzetten, maar natuurlijk ook in het dagelijks leven 

gebruiken.  

Onze gasten, die nog zelfstandig wonen, komen bij ons om el-

kaar te ontmoeten, met elkaar het gesprek aan te gaan, samen 

te eten en ze krijgen een afwisselend programma. Denk aan 

puzzelen, eenvoudige bewegingsoefeningen, handwerken of uit-

stapjes. Alles kan en niets moet. Tevens is dit ook voor de part-

ners en mantelzorgers een mogelijkheid om even aan zichzelf 

te kunnen denken en vervallen hobby's weer op te pakken. Hier-

door kan de partner ook weer echt 'partner' zijn.  

Mocht je geïnteresseerd zijn en graag vrijwilligerswerk willen 

doen, laat iets van je horen. Je kunt ons bereiken via: 

 

Mail: frankvangorp@contour-

detwern.nl  
 06-82625359 (mag ook via 

WhatsApp). 
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De laatste tijd kun je geen krant meer openslaan, geen tijd-

schrift meer lezen of je komt er wel op een of andere manier 

informatie over vrijwilligerswerk of zelfs een oproep om vrijwil-

ligerswerk te gaan doen. Heel veel organisaties zouden in de 

problemen komen als de vrijwilligers er morgen mee zouden 

stoppen. Dat geldt ook voor onze vereniging!!! 

 

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden ver-

richt, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze 

werkzaamheden onbetaald, soms een kleine vergoeding. 

Tegenwoordig worden vrijwilligers opgedeeld in 2 categorieën: 

nieuwe en klassieke vrijwilligers. 

 

De klassieke vrijwilliger is iemand die jarenlang in dezelfde or-

ganisatie een taak blijft uitvoeren. Zijn of haar motivatie wordt 

vaak gelinkt aan sociale aspecten. De vrijwilliger blijft bij de or-

ganisatie omdat de andere vrijwilligers vrienden zijn en omdat 

hij of zij al jaren hetzelfde doet.  

De nieuwe vrijwilliger gaat eerder "shoppen" en maakt een 

keuze (iets leren, een problematiek oplossen). Dit zijn ook vaak 

korte of hele specifieke, afgeronde taken die men wil uitvoeren 

als vrijwilliger. Ze sluiten ook vaak aan bij de kennis en vaar-

digheden van iemand, opgedaan in zijn arbeidsverleden. 

 

De 5 grootste misverstanden over vrijwilligerswerk. 

1. Vrijwilligerswerk kost veel tijd. 

Hoeft niet. Sommige vrijwilligers zijn dagelijks in touw, anderen 

een paar uur per maand.  

 

 



11 

 

 

 

 

Je bepaalt zelf hoe vaak je inzetbaar bent. Wie meehelpt met 

het collecteren voor een goed doel, kan zelfs met twee uurtjes 

per jaar al een bijdrage leveren.  

Volgens onderzoek besteden wij Nederlanders meer tijd aan 

vrijwilligerswerk: ruim een uur per week. 

 

2. Ik kan geen vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb. 

Klopt niet. Zolang je naast het vrijwilligerswerk beschikbaar 

bent voor een betaalde baan, is er niets aan de hand. Zelfs een 

onkostenvergoeding van maximaal 150 euro per maand is toe-

gestaan, als je een uitkering hebt. Sterker nog: vrijwilligerswerk 

kan juist je kansen op een betaalde baan aanzienlijk vergroten! 

 

3. Vrijwilligerswerk levert me niets op. 

Een stelling waarmee geen vrijwilliger het eens zal zijn. Vrijwil-

ligerswerk betekent per definitie een fikse dosis nieuwe levens-

ervaring. Ervaring die je zelfs van pas kan komen in je verdere 

toekomst. Denk aan het besturen van een organisatie of het 

helpen organiseren van een groot evenement. En dan hebben 

we het nog niets eens over het plezier dat je anderen en jezelf 

met vrijwilligerswerk kunt bezorgen. 

 

4. Er is weinig keus in vrijwilligerswerk. 

Er is heel veel te kiezen, want een groot aantal organisaties en 

verenigingen zit te springen om een extra paar helpende han-

den.  

 

5. Er zijn steeds minder vrijwilligers. 

Fout. Het is een hardnekkig maar begrijpelijk misverstand. In 

de ondersteuning van ouderen bijvoorbeeld zijn meer vrijwil-

ligers actief dan ooit. Maar de ouderenzorg is enorm gegroeid, 

het besturen van een vereniging is ingewikkelder geworden en 

de leden stellen hogere eisen.  
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Het vraagt om steeds meer mensen die willen meehelpen het 

verenigingsleven draaiende te houden. Ook binnen onze vereni-

ging zijn vrijwilligers onmisbaar en altijd welkom voor allerlei 

ondersteunende activiteiten. Als U ook een bijdrage wil leveren: 

voor informatie en aanmelding: Lucie van de Pas,    
 0411-607921 of email lucieton5344@gmail.com.      

 

 

 

 

FIETSEN MET JAN EN THEA OP WOENSDAG 24 APRIL !! 
 

Net als vorig jaar gaan we weer met de fiets 

op pad. We hebben weer een leuke fietstocht 

bedacht voor de mensen die wel willen fiet-

sen (maar niet te ver) in de omgeving. Deze 

keer gaan we richting Berkel Enschot waar 

we zullen pauzeren. 

We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerk-

plein en verwachten rond 17.00 uur weer te-

rug te zijn.  

Graag tot woensdag 24 april. 

 

Overige data: 

19 juni naar Boxtel e.o. 

21 augustus naar Spoordonk 

23 oktober naar Orthen. 

 

Jan Tielemans en Thea van Lith. 
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LEDEN AAN HET WOORD 
In deze rubriek maak je kennis 

met een van onze leden. We 

stellen dit keer Dini van Haaren aan je voor. 

 

Nee stil zitten is iets dat Dini van Haaren - Rovers eigenlijk haar 

hele leven maar moeilijk kan. Zij moet iets om handen hebben. 

Geboren in 1942 groeide zij op in Boxtel als oudste van een 

gezin met 5 meisjes en 1 jongen. Dat Dini geen non geworden 

is lijkt heel gewoon, maar als je weet dat ze zowel op de kleu-

terschool, als op de lagere school als op de MMS door de nonnen 

Ursuline begeleid is, lijkt het meer op een wonder. In het gezin 

werd hard gewerkt. Vader werkte in de tabaksindustrie (niet on-

gevaarlijk want daarbij heeft hij een arm verloren) en haar moe-

der was thuisnaaister van damast handdoeken voor Van Oerle, 

linnen en damast weverij. Dini heeft haar daar vele uren bij ge-

holpen. Dat was altijd erg gezellig want haar moeder was een  

fervent zanger van de liedjes die toen bekend waren. Zo leerde 

Dini ook veel liedjes zingen. Dat heeft er later toe geleid dat ze 

in veel koren heeft gezongen. Op dit moment alleen nog in het 

Nicolaaskoor en het Rouwkoor van de kerk. 

 

Na 3 jaar MMS (met overgang naar 4) is Dini naar de opleiding 

Kleuterleidster gegaan. Diploma gehaald maar op dat moment 

was er in heel Nederland geen werk in die branche. Hoewel Dini 

een baan had gevonden in een plaats aan het IJsselmeer, waar 

ze 6 weken moest werken en wonen en dan 1 week naar huis 

kon, ging die vlieger niet op. Haar moeder gaf geen toestem-

ming aan zo'n jong meisje (ze was nog net geen 18 jaar), om 

zo lang alleen van huis te zijn. Dan maar weer verder scholen: 

steno en type diploma gehaald. 

Toen is Dini verzeild geraakt in kantoorbanen. Nou dat viel haar 

niet mee: de hele dag zittend werken. 

Op haar 18e heeft ze Frans leren kennen op een feestje bij een 

oom van hem waar Dini ging helpen. 
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Een week later kwam Frans op bezoek, wel met versterking van 

2 vrienden, maar de vonk sloeg over. Na de diensttijd van Frans 

zijn ze getrouwd, Dini was toen 23 jaar, en ze gingen in Boxtel 

wonen. Daar hebben ze 3 zonen gekregen. Frans had inmiddels 

werk gevonden bij de gemeente Helvoirt en toen de kinderen 

naar de lagere school moesten zijn ze verhuisd naar Helvoirt, 

naar een huis in de St. Nicolaasstraat, een nieuw huis dat ge-

bouwd werd in de tuin van de familie Simons. 

Dini nam de opvoeding van de kinderen op zich en deed verder 

thuis administratief werk, totdat ze als administratief mede-

werkster in de Leyenhof aan de slag kon. Daar heeft ze 23 jaar 

gewerkt. 

 

Inmiddels moest Frans naar Haaren, omdat de gemeente Hel-

voirt samen met Esch en Biezenmortel opgegaan was in de ge-

meente Haaren en daar het nieuwe gemeentehuis kwam. Na 40 

dienstjaren vond Frans het wel mooi geweest. Een jaar later 

stopte Dini ook met werken en toen begon voor hun een periode 

van veel reizen. Naar Australië, met de caravan door heel Eu-

ropa. Soms met een groepje, maar meestal alleen. Dini zoekt 

de routes uit en samen trekken ze er dan op uit. Zelfs nu ze wat 

ouder worden blijven ze dat doen, maar wat dichter bij huis. 

Deze zomer wordt het Denemarken. 

Ook zijn ze samen vrijwilligerswerk gaan doen o.a. als gast-

heer/vrouw bij de Beekse Bergen maar daar zijn ze inmiddels 

mee gestopt. 

 

Dini's hobby toneelspelen begon pas in 2008 toen Riek van Rooy 

haar vroeg mee te gaan spelen bij onze toneelclub "Hier 

Zemme". Nou dat hebben onze leden geweten: wat een toneel-

speelster is die Dini. Vooral komische rollen zijn haar op het lijf 

geschreven. Nu wonen ze in 't Hofpad waar ze nog jaren hoopt 

te wonen, samen met Frans. Tot slot een tip van Dini voor als 

je ouder wordt: zorg voor sociale contacten (ga ergens bij / doe 

mee aan iets) en koester ze! 
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NOTEN OP DE NOEN 
 

Zondag 14 april is er weer een Noten op de Noenconcert in de 

Oude Kerk in Helvoirt. Het concert begint om 12.15 en is gratis 

toegankelijk. Voor u treedt het Maris strijkkwartet op.  

 

Ik zal de kwartetleden aan u voorstellen:  

Dana Mihaillescu, is sinds 2002 tweede violiste bij het Radio Fil-

harmonisch Orkest. Zij werd geboren in 1976 in Roemenië. Haar 

ouders zijn beide violisten. Van haar vader kreeg ze haar eerste 

vioollessen. 

Brigitte Rebel: was mede oprichtster van de nieuwe master op-

leiding tot theatermusicus aan het Koninklijk Conservatorium te 

Den Haag. Zij mag nu de titel Master of Music voeren (MM) Zij 

speelde in het orkest van verschillende producties van Joop van 

den Ende (o.a. Miss Saigon en Elisabeth). 

Hedwig Smulders: Verscheidene keren heeft zij de altvioolso-

nate van de Finse componist Tauno Marttinen vertolkt, o.a. in 

Finland. Van deze muziek is door 

Finlandia Records een CD opgeno-

men. 

Frank de Gee: begon op 12-jarige 

leeftijd met cellospelen en werd wel-

dra toegelaten op de voorberei-

dende klas voor jong talent bij het 

Koninklijk Conservatorium te Den 

Haag. Hij heeft samen met Hedwig 

Smulders het Maris Kwartet opge-

richt.  
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UITNODIGING RONDLEIDING REBIRTH FESTIVAL IN HAA-

REN 
 

In het weekend van 12, 13 en 14 april 2019 is het tijd voor de 

11de editie van Rebirth Festival! Ook in 2019 ontwikkelt Rebirth 

Festival zich, door onder andere de toevoeging van een festival-

camping en een nieuwe tent. In de afgelopen 10 jaar heeft Re-

birth Festival zich ontpopt van klein evenement tot een begrip 

in Nederland! 

 

Naast het organiseren van een spetterend feest, wil de organi-

satie ook haar sociale betrokkenheid in en rondom de gemeente 

Haaren vergroten. Om deze reden organiseren we speciaal voor 

de leden van de KBO (Haaren, Biezenmortel en Esch) en V55+ 

een rondleiding op het festivalterrein.  

 

Tijdens deze rondleiding nemen we je mee achter de schermen 

en geven we toelichting op verschillende aspecten van de orga-

nisatie. Hier willen we jullie graag voor uitnodigen.  

 

Wanneer:  woensdag 10 april 2019 

Tijd:   15.00 uur – 16.00 uur 

Route:  Op de fiets / te voet: vanuit Haaren, rechtdoor op 

het zandpad op de kruising Hoge Raam / Antwerp-

sebaan. 

Met de auto: volg de borden P Crew en parkeer 

op de  crew parking.  

 

We zullen iedereen ontvangen in de vrijwilligerstent waar een 

kopje koffie of thee klaar zal staan, waarna we het festivalter-

rein op gaan.  

 

Om mee te doen met deze rondleiding dient u zich aan te mel-

den vóór 6 april via contactpersonen:  
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Mieke van Boxtel jmvanboxtel@home.nl  
 622188 of 

Elly van der Heijden famvd.heijden@home.nl  
 623562 of 

Ton van Steen elstonvansteen@ziggo.nl  

 622094 of 

Cobie v Liempd gerritencobie@kpnmail.nl      
 621722. 

 

Van harte welkom om eens een kijkje achter de schermen te 

nemen. Tot dan! 
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HEB JE OOK LAST VAN ZONNESCHAAMTE?  
WIJ HEBBEN AFGESPROKEN VAN NIET….  
 

Tsjonge wat was het al een prachtig weer eind februari. Het ene 

weerrecord na het andere sneuvelde. We hoorden van diverse 

vrienden dat ze er wel enigszins van genoten, maar er toch ook 

een ongemakkelijk gevoel bij hadden. Zo van "dit mooie weer 

met die hoge temperaturen, dat past toch eigenlijk niet". Dit 

weer hoort pas bij eind april. Door de opwarming van de aarde 

begint het voorjaar steeds vroeger. Dit is een ongemakkelijke 

waarheid. Kun je daarom eigenlijk nog wel genieten van het 

mooie weer zo vroeg? 

Wij hebben afgesproken om dat gewoon wel te doen. Immers er 

verandert toch niets als je niet van het lekkere voorjaarsweer 

geniet. Het leven wordt er alleen maar zuurder van, dus wij heb-

ben afgesproken lekker in het zonnetje onze koffie te drinken 

en het terras te bezoeken. Het is zoals het is.  

 

Anders is het gesteld met soortgelijke termen zoals:  

 Vliegschaamte: je voelt je schuldig als je nog vliegt. Meer 

dan 50% van de Zweden heeft daar last van, door de jonge 

klimaatactiviste Greta Thunberg; 

 Vleeswroeging: je vindt vlees wel heel erg lekker, maar je 

beseft dat vlees eten eigenlijk niet meer kan.  

Hieraan kun je dus wél wat doen: doe het gewoon niét!  

Geniet ze van het mooie zonnige voorjaar!  

 

Met groene groet! 

Tiny en John Vermeer,  

voor Duurzame Diensten.  
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VERGOEDINGEN VOOR MANTELZORG 
 

Zorg jij intensief voor iemand in je 

naaste omgeving? Dan ben je mantel-

zorger. Er bestaat geen algemene ver-

goeding voor mantelzorg. Als mantel-

zorger kun je echter wel aanspraak ma-

ken op een aantal vergoedingen. Zo zijn 

er in bepaalde gevallen vergoedingen 

voor reizen en parkeren, bestaat er in-

dividuele bijzondere bijstand en is er extra kinderbijslag voor 

gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden op 

een rij. 

  

Reiskostenvergoeding 

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. Er bestaat 

echter geen algemene regeling voor vergoeding van reiskosten 

die je als mantelzorger maakt. Wel biedt de gemeente soms een 

vergoeding of kun je soms de kosten aftrekken bij je belasting-

aangifte. Ook kun je je naaste vragen om een tegemoetkoming 

in de reiskosten.  

 

Vergoedingen van zorgverzekeraars 

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzeke-

ring een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. 

Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar ver-

goed. Bekijk de vergoedingen door zorgverzekeraars. 

 

Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten 

Degene die jou verzorgt maakt mogelijk veel zorgkosten van-

wege zijn ziekte of beperking. Je kunt om een tegemoetkoming 

meerkosten vragen bij je gemeente. Deze bekijkt per situatie 

wat er mogelijk is.  
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Elke gemeente bepaalt zelf welke regelingen zij daarvoor inzet 

en welke criteria zij hanteert. Bekijk daarnaast de mogelijkhe-

den voor belastingaftrek van hoge zorgkosten.  

 

Persoonsgebonden budget (pgb) 

Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele 

zorgverleners ook jou als mantelzorger inschakelen. In dat geval 

krijg je – als zorgverlener - uit het pgb betaald. Je moet dan wel 

de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie 

is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af. 

Op svb.nl vind je een modelovereenkomst.  

 

Mantelzorgwaardering 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van man-

telzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere 

organiseren een activiteit of laten de waardering op een ander 

manier merken.  

 

Individuele bijzondere bijstand 

De individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor 

noodzakelijke kosten die je zelf niet kunt betalen en die je niet 

met een andere regeling vergoed krijgt.  De bijstand wordt af-

gestemd op jouw persoonlijke situatie. De aanvraag voor de bij-

zondere bijstand kun je schriftelijk doen bij je gemeente. 

 

 

 

 

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:  
 

Aankoopbewijs van kleding  pakbon 

Aangebrand haar   bakkebaard 

Geestelijke in de doofpot  blusdeken 
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TUIN 
 

Indertijd ben ik begonnen met wat vertelsels over mijn 

(groente)tuin. Toen ik daarover uitverteld was ben ik op verzoek 

tuin gerelateerde onderwerpen gaan  beschrijven. Nu raakt dat 

ook enigszins uitgeput. Of ik moet echte onzin gaan schrijven, 

maar dat gaat me te ver. Al doende met mijn wereld hobby, 

tuinieren dus, spelen er wel eens gedachten door mijn hoofd die 

ik ook op zou kunnen schrijven. Laten we dat "tuingedachten" 

noemen. Het kunnen onderwerpen zijn die heel actueel zijn, of 

minder actueel, maar toch opmerkelijk. Misschien zijn het zaken 

die je heel gewoon vindt, maar als je erover nadenkt worden ze 

opmerkelijk. Of soms weetjes die ik lees of ooit gelezen heb en 

waarover ik het een en ander kwijt wil. Het kan zelfs een stukje 

persoonlijke geschiedenis zijn. Kortom, het kan van alles zijn. 

Dus mijn (trouwe) lezers zullen in het vervolg boven mijn stuk-

jes "tuingedachten" zien staan. Wie mijn trouwe lezers zijn weet 

ik niet, want die laten het pas weten als ik er mee stop, zo is 

mijn ervaring. 

Overigens ben ik de tuin-gerelateerde reeks begonnen met het 

onderwerp "er in tuinen". Er heeft zich nog niemand gemeld die 

deze term kan verklaren. Misschien moet ik Wim Daniëls uit 

Aarle Rixtel daarvoor eens raadplegen. 

 

Tot de eerste "tuingedachten" …… 

              

Jan van Bohemen.  
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AARDAPPEL-TONIJNSALADE MET ASPERGES 
voor 4 personen 

 

Ingrediënten 

500 g krieltjes 

3 eieren  

1 rode ui 

350 g groene asperges 

200 g extra fijne tuinerwten (diep-

vries) 

160 gram tonijn & dressing zonge-

droogde tomaat  

2 takjes basilicum  

(bakje 15 gram)  

 

Bereidingswijze 

Halveer de krieltjes. Kook ze in water met zout in 8 min. gaar.  

Kook ondertussen de eieren in 8 min. hard.  

Giet de krieltjes af en verdeel ze over een schaal.  

Pel ondertussen de eieren en snijd ze in partjes.  

Snipper de ui. 

Breek de houtachtige onderkant van de asperges en snijd de 

asperges in stukjes van 2 cm.  

Kook de asperges en tuinerwten in water met zout in 4 min. 

beetgaar. 

Giet de asperges en tuinerwten af en spoel koud onder stromend 

water.  

Meng de lauwwarme krieltjes, asperges en erwten met de ui en 

tonijn & dressing.  

Voeg peper en eventueel zout toe.  

Verdeel de blaadjes basilicum met het ei over de salade. 
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BOEKBESPREKING 'UITVAL' DOOR FLEUR 

BOURGONJE 

 
Een vrouw verliest kort de macht over haar 

rechterbeen. Ze merkt dat de confrontatie met 

eindigheid en verval ook haar waarneming 

verandert. Vanuit dat perspectief herleest ze 

haar net ingeleverde manuscript, en ze betrapt 

zichzelf erop dat ze de indrukwekkendste gebeurtenissen van 

haar leven veelal onbewust gekleurd heeft weergegeven. Ze 

neemt haar verleden en haar manuscript opnieuw onder de loep. 

 

De schrijver Fleur Bourgonje 

Fleur Bourgonje (Achterveld, 3 april 1946) is een Nederlands 

schrijfster, dichteres en vertaalster.  

Bourgonje groeide op in Achterveld, een katholieke gemeente in 

een protestantse omgeving. Het gezin woonde in een boerderij, 

waar vader Bourgonje als hoefsmid werkte. De moeder van 

Fleur had een winkel in huishoudelijke artikelen. Op de middel-

bare school ontdekt ze de betekenis van de literatuur: boeken 

lezen biedt haar een uitweg uit het besloten bestaan in Achter-

veld. Schrijvers als Sartre en Simone de Beauvoir inspireren 

haar om in haar leven een eigen richting te zoeken en zichzelf 

als mens te ontplooien. 

 

Na haar middelbare school vertrok ze naar Parijs, waar ze de 

Parijse studentenrevolte van 1968 meemaakte. Ze woonde in 

een gemeenschap van Zuid-Amerikanen die op hun continent 

het socialisme aan de macht wilden helpen.  
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Ze trouwt met de journalist Jan van der Putten. Samen vertrek-

ken zij in 1970 naar Chili, waar hij als correspondent Latijns–

Amerika voor Nederlandse media gaat werken. Salvador Allende 

is aan de macht en heel "links" Latijns-Amerika volgt de ontwik-

kelingen in dit land op de voet. Bourgonje is getuige van de 

staatsgreep van Augusto Pinochet.  

 

Later vestigt het paar zich in Argentinië, waar op 11 september 

1972 Jorge Videla aan de macht komt. Wanneer haar dochter in 

1973 in Buenos Aires geboren wordt, besluit de behandelend 

arts haar tijdens de bevalling alleen te laten, omdat hij een re-

volutionaire bijeenkomst moet bijwonen. Op dat moment raakt 

voor Bourgonje de politiek te veel aan haar persoonlijke leven: 

"Daar waar geweld is, wil je niet zijn." 

 

Ze keert in 1980 met haar dochter terug naar Nederland. Een-

maal terug begint ze haar ervaringen in Zuid-Amerika, vooral 

het vele (politieke) geweld, op papier te zetten. 

 

Boeken geschreven door Fleur Bourgonje: 

 Spoorloos 1985 

 Labyrint 2002 

 Stromboli 2007 

 Verdwijnpunt 2009 

 

 

 

 

 

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen. Vriendelijkheid in 

denken schept diepgang. Vriendelijkheid in het geven creëert 

liefde. 

Richt je niet op succes om het succes. Doe gewoon datgene 

waar je van houdt en geloof er in. Succes zal vanzelf verschij-

nen. 
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BEKNOPT VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADE-

RING VAN VERENIGING 55+  
 

Donderdag 21 maart jl. 

vond in het HelvoirThuis de 

jaarlijkse algemene leden-

vergadering plaats van Ver-

eniging 55+. Circa 60 leden 

woonden de vergadering 

bij. Vanaf 19.00 uur werden 

zij gastvrij ontvangen in de 

Huiskamer van het HelvoirThuis.  

 

De voorzitter, Thea van Lith, opende de vergadering en stond 

stil bij het overlijden van ons bestuurslid Bart van Wijk, die van 

zo grote betekenis is geweest bij de totstandkoming van het 

HelvoirThuis. Vervolgens vroeg Thea de aanwezigen een minuut 

stilte om alle leden van de vereniging die ons dit jaar zijn ont-

vallen te gedenken. Bij de ingekomen stukken noemde de se-

cretaris een e-mailbericht dat eerder die dag was binnengeko-

men van een van onze leden waarin deze ernstig bezwaar aan-

tekent tegen een in februari van dit jaar mede door onze ver-

eniging ondertekend addendum bij de in 2015 gesloten driepar-

tijenovereenkomst tussen de gemeente en TinH en Vereniging 

55+. Na enige discussie deed de voorzitter de toezegging het 

bezwaar te onderzoeken, omdat zij en het bestuur, daartoe niet 

eerder in de gelegenheid waren geweest. Het bestuur zal daarop 

in 't hofblad terug komen.  

Achtereenvolgens kwamen de terugblik 2018 en vooruitblik 

2019, het jaarverslag 2018 van de activiteitencommissie en het 

financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 aan de orde 

en deelde de kascontrolecommissie mede dat zij na onderzoek 

de jaarstukken 2018 akkoord had bevonden.  

Het volgende agendapunt betrof de volledig vernieuwde website 

van onze vereniging: www.55plushelvoirt.nl. 
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Door Tinie Vriens en Edward de Vries is de oude website onder-

handen genomen. Aan de hand van de presentatie door Edward 

werd duidelijk dat zij beiden daar veel tijd en creativiteit in ge-

stoken hebben met als resultaat een up-to-date website. Tinie 

en Edward werden daarvoor door Thea hartelijk bedankt, nadat 

Edward nog had benadrukt dat de website moet worden gevoed 

met informatie die moet worden aangeleverd door, onder meer, 

de activiteitengroepen zelf. Samen moeten we onze website "up 

to date" houden. 

  

Aan de hand van een PowerPointpresentatie lichtte  Thea van 

Lith vervolgens het Privacyreglement toe. In het kader van 

nieuwe (2018) Europese regelgeving is de vereniging verplicht 

een Privacyreglement op te stellen en de leden daarvan in ken-

nis te stellen. Het Privacyreglement zal in 't hofblad worden ge-

publiceerd en is dan ook te lezen op de website.   

 

Door het wegvallen van Bart van Wijk en de ernstige ziekte van 

ons bestuurslid Miel Bogaerts en daarnaast, zoals zij tijdens de 

vergadering mededeelde, het terugtreden per 1 juli a.s. van 

Thea als bestuurslid/voorzitter, zijn er vacatures in het bestuur, 

die dringend invulling behoeven. Gelukkig hebben Andries Wei-

tenberg en Peer van Hoof zich bereid verklaard toe te treden tot 

het bestuur. Dat werd door de aanwezigen met applaus begroet. 

Thea benadrukte dat kandidaten voor het bestuur zich nog 

steeds kunnen melden.  

 

Tot slot dankte Thea van Lith de aanwezigen voor hun bijdrage 

aan de vergadering, sloot zij de vergadering en nodigde de aan-

wezigen uit om te kijken en luisteren naar het muzikale en, zoals 

vervolgens bleek, vermakelijke optreden van Maarten Pauwels 

met leuke eigentijdse liedjes die vaak volop werden meegezon-

gen. 

 

Namens het bestuur: Louise Schulte–van Amelsvoort 
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GOED GEK  
 

Als ik aan goed gek denk, dan denk ik al vlug aan ons harmonie. 

Weet je wel, zo'n mooie ouwerwetse dorpsharmonie ergens in 

een dorp in Brabant. Met de kroegbaas als voorzitter en de pas-

toor als geestelijk verzorger. Daar hebben we al heel wat mee 

afgelachen. Ik vind het niks gek met als die verschillende Bra-

bantse dorpsfiguren zo bij elkaar. Een bakermat van rotzakkerij 

en ondeugd. Voor de meeste leden van ons harmonie was de 

repetitieavond, de dinsdagavond, gewoon hun uitgaansavond. 

Daarom was het motto ook: hoe meer drank, hoe meer klank. 

Maar meestal was het andersom! 

 

Als ze op concours gingen dan was dat niet om te promoveren, 

maar om niet te degraderen. Het vermaak ging boven het bla-

zen. Neem nou Leijke van de koster. Hij was een goeie muzikant 

maar hij kwam gewoon naar de repetitie om te ouwehoeren en 

kwaaiigheid uit te halen. Zo had hij op een keer onder het spe-

len, het puntje van het alpinopetje van de Pam aangestoken. 

Iedereen had het in de gaten behalve de Pam zelf natuurlijk. 

Toen het een uitslaande brand dreigde te worden had zijn buur-

man, Josse, het brandje maar geblust met een half glas bier. 

Jullie snappen wel dat de dirigent, na een lange lachsalvo, weer 

vooraan moest beginnen. Ook had Leijke een keer in de pauze 

bij Karel het mondstuk van zijn instrument weggehaald. De di-

rigent telde na de pauze af, maar de harmonie zette in zonder 

de sousafoon. Het mondstuk lag onder de stoel van Karel. Zo 

had hij ook een keer de slagtrom van de Paul op scherp gesteld.  

De boutjes van de standaard had hij zo ver los gedraaid dat bij 

een minste beweging het hele spul in elkaar zou donderen. 
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De Paul had een harde roffel in het begin van het muziekstuk. 

De dirigent telde af en de harmonie viel in. Maar dan wel letter-

lijk. Door de kracht van de roffel van de Prik butste de trom met 

standaard en al over de vloer maar niet in het ritme van de 

muziek. En Leike wist natuurlijk van niets.  

 

De Gai, met z’n 81 jaar het oudste lid van de harmonie, was ook 

een belevenis op zich. Hij kon nog wel blazen, maar vraag niet 

hoe. Ze konden hem niet wegsturen omdat hij na 60 jaar lid-

maatschap erelid van de harmonie was geworden. Hij speelde 

het liefst stukken zonder kruizen en mollen en als ze er toch 

stonden, dan sloeg hij ze over. "Kruize horen in de kerk en molle 

in de grond", zei hij altijd. Of als er molle in een muziekstuk 

stonden dan zei hij: "Ik zet er wel een mollenklem voor". 

Speulde hij er dik naast dan zei hij tegen de dirigent: "Ik denk 

dat ik nog een oude druk van het boekje heb". De Gaj speelde 

als rechtsbuiten ofwel buiten de formatie. Een flink stuk van de 

rest er vandaan. Hij speelde dus letterlijk en figuurlijk er naast. 

Zo speelde de Gaj in, maar liep altijd uit de maat. En dat is voor 

een muzikant een kunst op zich.  

 

Onze dirigent Gerritje van Schijndel, had geregeld een beker. 

Dat was een attractie op zich. Hij kwam iedere dinsdag met het 

pontje van over de Maas om vanaf drie uur de jeugd les te ge-

ven. Om precies half vijf ging hij naar Maasen om z’n brood op 

te eten. Maar daar bleef het nooit bij. Want hij sloeg wel de 

maat, maar als het om borrels ging sloeg hij er nooit een af. Op 

een keer had hij zoveel getafeld dat hij bij het afslaan van een 

mars, voorover de lessenaar in het blaasvolk dook. Ge ziet wel, 

ge moet goed gek zijn, om bij ons in de harmonie te komen 

spelen. 

 

Uit "Brabants Boekenweek Boek" 2008. 
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PLEZIER OP DE COMPUTER 
 

Hersenkrakers  

Houd uw brein fit. Tien minuten oefenen is al genoeg. Op inter-

net zijn diverse mogelijkheden voor het trainen van uw brein. 

En het is nog leuk ook! 

Neurocampus.nl is ontwikkeld met experts uit zorg en weten-

schap. De website bestaat uit twee delen: de Campus en de 

Thema Breintraining. De Campus is het serieuze werk. U maakt 

oefeningen in taal, rekenen, inzicht, geheugen en logica. Ge-

noeg geoefend? Maak dan tentamens en examens om uzelf te 

testen. Registreren is gratis en vrijblijvend. Onder Thema vindt 

u speelse oefeningen. Dit onderdeel is wat minder serieus dan 

de Campus. Voorbeelden van thema’s zijn reizen, boeken en 

sport. 

 

Breintraining met Plus Magazine 

Ook bij Plus Magazine kunt u uw brein trainen. De spellen zijn 

ontworpen door een team van neurologen en neurowetenschap-

pers. Speel ze regelmatig om uw brein te verbeteren. Alles komt 

aan bod: geheugen, aandacht, ruimtelijk inzicht, taal en con-

centratie. U kunt op de website hulp krijgen van een coach. Han-

dig voor als u een duwtje in de rug nodig heeft. 

 

Kruiswoordraadsels en sudoku  

Een puzzel oplossen, dat geeft veel voldoening. 

Op de computer vindt u een schat aan puzzels 

en sudoku’s. U kunt ze online invullen of uitprin-

ten. 

www.puzzelstad.nl is een waar puzzelparadijs. U vindt er kruis-

woordraadsels, woordzoekers, doorlopers en nog veel meer. Op 

www.denksport.nl staan puzzels waarmee u prijzen kunt win-

nen. www.pzzl.com plaatst elke dag een nieuwe hersenkraker.  
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Ook cryptogrammen zijn online te vinden. Kijk eens op 

www.jasperscryptogrammensite.com. Daar staan cryptogram-

men uit allerlei bladen en kranten. U kunt op deze website hulp 

vragen aan andere internetters.  

Bent u een liefhebber van Sudoku’s? U vindt ze op www.sudo-

kunet.nl en www.sudokuweb.nl. 

 

Puzzelwoordenboek 

Soms kunt u er echt niet opkomen: dat ene puzzelwoord, die 

ene afkorting. Een puzzelwoordenboek biedt uitkomst. Ook die 

staan op internet. www.woordenboek.nu is een professioneel 

opgezette website. U vindt er woorden, anagrammen, synonie-

men en nog veel meer. U kunt onvolledige woorden intypen. De 

site vult dan het puzzelwoord aan. Vergelijkbare functies biedt 

www.mijnwoordenboek.nl. 

 

Legpuzzels  

Het maken van een legpuzzel maken is 

heel ontspannend. U heeft er geen grote 

tafel voor nodig. Want het puzzelen kan 

heel goed digitaal. Er is volop keuze: van 

heel makkelijk tot razend moeilijk. 

 

U vindt op het internet allerlei gratis websites met legpuzzels. 

Meestal kiest u zelf de moeilijkheidsgraad. Van weinig stukjes 

tot meer dan 200. Op veel websites kunt u de vorm van de puz-

zelstukjes veranderen: van standaard naar "crazy". Bijvoor-

beeld op de Engelstalige site jigzone.com. Hoe gekker de stuk-

jes, hoe moeilijker de puzzel. Vaak wordt de tijd opgenomen. U 

kunt proberen uw eigen record te verbeteren. Soms ziet u wat 

de snelste tijd is van andere puzzelaars. Een mooie uitdaging.  

U kunt ook puzzels maken van uw eigen foto. 
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 het leven    Crista Schuurmans 64 33 91 

Activiteitencie  Lucie van de Pas 60 79 21 

Amazing(en)  Nico Hes 06 54343249 

Bewegen Moet!! Jeanne van Bergen 64 24 63 

Biljarten Jan van Zon 64 14 00 

Bridge Nico Hes 06 54343249 

Computeren Edward 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 Josée van Dongen 

of  Jan Tielemans 

06 23646657 

06 27086113 

Hobby-handwerk Cor de Jong 64 18 44 

Kaarten Sjaantje Traa 

en  Annie Pollaerts      

64 23 89 

64 17 23 

Kienen Mia Dekkers 64 32 33 

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 64 68 86 

Wandelen Jan Tielemans 06 27086113 
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Vereniging 55+ Helvoirt is als OuderenVereniging Helvoirt opgericht in 
december 1994, maar kent haar oorsprong als 'RK Bond Ouden van 
Dagen' in augustus 1957.  
 
Aanmelden als lid 
U kunt zich aanmelden als lid van Vereniging 55+ Helvoirt bij de secretaris.  
De contributie bedraagt  € 22,- per jaar.  
U ontvangt dan maandelijks "'t hofblad". Via dit blad en de website 
(www.55plushelvoirt.nl en www.helvoirthuis.nl) wordt u zo goed mogelijk op 
de hoogte gehouden van alle zaken die binnen onze vereniging van belang 
zijn. 
 
Voorzitter: 
Thea van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268 CL, Helvoirt,  64 2635  

Vicevoorzitter: 
Miel Bogaerts, Lage Driesstraat 21, 5268 BP, Helvoirt  64 2003 

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 

Leden van de activiteitencommissie: 
Lucie van de Pas, Helvoirtsestraat 30A, 5268 BB, Helvoirt,  60 7921 
Frans van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268 CL, Helvoirt,  64 2635  

Jo van Riel, Gijzelsestraat 5, 5268 KM, Helvoirt,  64 2638 
Mien Verbeek, Nieuwkuikseweg 17a, 5268 LH Helvoirt,  64 1660 
Crista Schuurmans, De Gijzel 30, 5268 CN Helvoirt,  64 3391 

 
Coach Zorg en welzijn:  
Thea van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268 CL, Helvoirt,  64 2635  

e-mailadres: theavanlith@xs4all.nl 
 
IBAN Bankrekeningnummer NL44RABO0121194167 
 
Kopij inleveren vóór de 24ste  v.d. maand via: 
info@55plushelvoirt.nl of bij: 

Edward de Vries, Broekwal 55,  64 3794 

e-mailadres: eidevries@home.nl of bij: 
Frans van Lith, Biestakkerstraat 16,  64 2635 

e-mailadres: fransvanlith@xs4all.nl 
 
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Ria de Vries-Algra 

 



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

Vereniging 55+ Helvoirt

Vereniging 55+ Helvoirt
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