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VOORWOORD
De feestelijke dagen rond Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw
zijn al weer voorbij. Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat zal 2020
brengen? Komt de lang verwachte Brexit? Gaan de pensioenen
eindelijk weer eens omhoog?
Krijgt onze Vereniging het door het bestuur zo gewenste nieuwe
elan? Gaan de 'Lezingen, de Filmavonden en de Wijnproeverijen'
voorzien in een behoefte voor onze leden? Blijven we genieten
van de bestaande activiteiten?
We hebben een jaar om weer naar uit te kijken. Vandaar de foto
op de voorzijde, want: Hoewel 2020 nog in nevelen is gehuld,
hopen we van harte dat het al jouw wensen vervult…
We wensen je een jaar
als een alfabet
met alle letters van A tot Z
van Arbeid, Blijheid, Creativiteit
tot Zegen, Zon en Zaligheid.
Dat elke nieuwe dag
Jullie vrede geven mag
En bergen van geluk
Een heel jaar aan een stuk.
12 maanden gezondheid
52 weken van stil geluk
366 kommerloze dagen
Dat zijn onze wensen voor het komende jaar!
Veel leesplezier
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
JANUARI/FEBRUARI 2020
HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

De vrijdagen 10-17-24 en 31 januari
Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.
Dinsdag 14 januari
Kaarten aanvang 19.30u.
Woensdag 15 januari
Inloop computeren (wachtwoordmanager
'Lastpass') van 09.30u.-11.30u.
Donderdag 16 januari
Gezamenlijke lunch in 'de Heeren' in Helvoirt
aanvang 12.00u.
Donderdag 23 januari
Lezing Mariet Bogaerts om 19.30u.
Wandelen om 10.00u.
Dinsdag 28 januari
Kaarten aanvang 19.30u
Donderdag 06 februari
Film 'De Dirigent' aanvang 20.00u.
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
Maandag:
Line-dance
Biljartcompetitie

11.00u.–12.00u.
13.00u.–17.00u.

Dinsdag:
Hobbyen, schilderen
en glas-in-lood
09.00u.–11.30u.
Vrij kaarten &
Biljarten
13.00u.–17.00u.
Vrij biljarten
19.00u.–21.00u.
Woensdag:
Bewegen Moet 1
Bewegen Moet 2
Gymnastiek
Kienen
Driebanden
Donderdag:
Naaiklusjes en
breien
Wandelen
(vier kernen)
Vrij kaarten &
Biljarten
Vrijdag:
Vrij biljarten
Vrij bridgen
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09.00u.–09.45u.
09.45u.–10.30u.
10.45u.–11.30u.
14.00u.–15.30u.
19.00u.–21.00u.

Van Goghzaal
Huiskamer

Huiskamer
Huiskamer
Huiskamer
Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Hofkamer
Huiskamer

09.00u.–12.00u. Huiskamer
10.00u.
(zie wisselende activiteiten)
13.00u.–17.00u.

Huiskamer

09.00u.–12.00u.
13.30u.

Huiskamer
Van Goghzaal

IN DE MAANDEN JANUARI TOT EN MET MAART KAARTEN IN
DE HUISKAMER VAN HET HELVOIRTHUIS.
Zoals al eerder aangekondigd is er ook gedurende januari, februari en maart kaarten op de
tweede en vierde dinsdag van de maand.
Op 14 en 28 januari, op 11 februari (25 is carnaval), en op 10 en 24 maart.
Om 19.30 uur in de huiskamer van het HelvoirThuis.
Annie Pollaerts en Sjaantje Traa zullen de leiding hebben.
Vanaf 1 januari zijn er wel kosten aan verbonden.
Iedere deelnemer betaalt € 1,00 bij binnenkomst.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Activiteitencommissie
Lucie van de Pas

Al kun je
de volheid van
het leven niet
altijd vatten,
het is geen
excuus
het niet ten
volle
te leven…
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MUSICAL LIEFHEBBERS OPGELET!!
Op 25 maart kunt u met de KBO
naar een luxe matinee voorstelling
in het circustheater van Scheveningen. Aanvang 15.00 uur; duur
± 3,5 uur inclusief ruime pauze
met een drankje. Diner na afloop.
Het arrangement: Via uw opstapplaatsen rijdt de bus naar Scheveningen. Bij vertrek krijgt u een lunchpakket. In het theater
wordt u ontvangen met koffie / thee en zoetigheden. Tijdens de
pauze is er voor u een gereserveerde ruimte en kunt u genieten
van een drankje en bittergarnituur. Garderobe en begeleiding
van een professioneel hospitality team is inbegrepen. Na de
voorstelling wordt u op de terugreis een diner aangeboden.
Kosten: bij deelname 41 personen: € 128,- pp. Incl. 1e rang
ticket, koffie / thee, zoetigheden, drankje en bittergarnituur,
garderobe, diner en vervoer per luxe touringcar.
Vertrektijden:
12:00 uur: Esch - Dorpstraat (bij de kerk)
12.15 uur: Haaren - Mgr. Bekkersplein (bij de kerk)
12.30 uur: Helvoirt - Kastanjelaan (bij de kerk)
Reserveer zo spoedig mogelijk vóór 15 januari a.s. -bij voorkeur
per e-mail- bij:
Ton van Steen
elstonvansteen@ziggo.nl  622094
Mieke van Boxtel jmvanboxtel@home.nl
 622188
Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.
Betaling -direct bij aanmelding- op IBAN rekeningnummer
NL47 RABO 0118 1940 97, t.n.v. KBO-Haaren, o.v.v. 'Anastasia'
en uw telefoonnummer.
Let op!: Indien na aanmelding geannuleerd wordt (ongeacht de
reden) wordt er € 10,- p.p. administratiekosten berekend.
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NIEUWS VAN HET ALZHEIMER CAFÉ
REGIO ’T GROENE WOUD
Op maandag 27 januari 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:
Diagnostiek, behandeling en begeleiding
geheugenproblemen en dementie
Gastspreker: Dr. P. Dautzenberg, klinisch geriater.
Toelichting:
Geheugenproblemen komen vooral voor bij ouderen, maar ook
jongere mensen kunnen er last van hebben.
U merkt iets, maar u kunt er de vinger niet op leggen? Het is
dan verstandig om te laten onderzoeken wat er aan de hand is.
Deze klachten kunnen het begin zijn van dementie.
Hoe verloopt dit onderzoek? Is er altijd sprake van dementie?
Hoe en door wie wordt de dementie vastgesteld? Wat zijn de
oorzaken van dementie? Is Alzheimer hetzelfde als dementie?
Is het erfelijk? Zijn er mogelijkheden tot behandeling? Wat kan
ikzelf doen om dementie te voorkomen? Wat betekent deze diagnose voor degene die het betreft en haar of zijn omgeving?
Deze en andere vragen gaan we voorleggen.
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
shertogenboschbommelerwaard@alzheimer-nederland.nl
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ALWEER GEZELLIG SAMEN LUNCHEN IN EIGEN DORP
We beginnen de gezamenlijke lunches in het nieuwe jaar in ons
eigen dorp. Als je samen met anderen in een gezellige sfeer aan
het eten bent lijkt het wel of het eten beter smaakt. Deze maand
gaan we lunchen in 'Eetcafé De Heeren' in Helvoirt. Voorheen
'De Heeren Janssen' en nu vanaf 1 januari dus 'De Heeren'. Veel
ouderen weten nog dat deze locatie voorheen 'D'n Boy' heette
waar Harrie van Schijndel (met als bijnaam d'n Boy) achter de
tap stond.
De Heeren Janssen is sinds januari 2005 open en gaat vanaf 1
januari verder onder de naam 'De Heeren'. Vanaf 28 april 2005
is na een ingrijpende verbouwing ook cafetaria 'd’n Bolhoed'
open.
Naast café en cafetaria beschikken zij sinds enige tijd over een
uiterst sfeervolle ruimte genaamd 'd’n Trappist'. Deze ruimte is
geschikt voor feestjes tot 60 personen.
Laat je verrassen en gastvrij ontvangen aan de Torenstraat 6 te
Helvoirt.
Dus kom lunchen op donderdag 16 januari vanaf 12.00 uur. De
kosten zijn voor eigen rekening. We willen in verband met afspraken graag van te voren weten hoeveel deelnemers er komen.
Als je wilt deelnemen, kun je dat doen door vóór 11 januari het
onderstaande, ingevulde strookje, in te leveren in de brievenbus
van V55+ in de Huiskamer van het HelvoirThuis.
Let op: De brievenbus is aan de zijkant van de boekenwand in
de gang.
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.
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In februari is de eerstvolgende gezamenlijke lunch op dinsdag
18 februari bij Lunchroom Oom Dagobert te Helvoirt.
De activiteitencommissie.
---------------------------------------------------------------Ja ik kom gezellig samen lunchen op donderdag 16 januari
in 'Eetcafé De Heeren' te Helvoirt.
Naam:_____________________________________________
Ik wil graag opgehaald worden. :_______________________

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de leuke attenties
die wij voor ons 50 jarig huwelijk gekregen hebben.
Sjan en Tinie Vriens
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FILM 'DE DIRIGENT' IN HELVOIRTHUIS
Vereniging 55 + Helvoirt is de afgelopen tijd op
zoek gegaan naar een uitbreiding van activiteiten.
Activiteiten die naar verwachting leden, maar ook
niet-leden zullen aanspreken. Een van die activiteiten is het vertonen van films. Op verzoek van
het bestuur van Vereniging 55 + heeft een clubje
fervente filmliefhebbers (Marian van Houten, Jolanda Moelands,
Jeannette Poels, Chrit van Enckevort) zich gebogen over de
vraag waaraan films zouden moeten voldoen om interessant te
zijn voor Helvoirtenaren. Dat zouden films moeten zijn die nog
niet zo lang geleden in de bioscoop te zien zijn geweest en daar
goed zijn ontvangen. Films, die geschikt zijn voor een groot publiek, die de aandacht vasthouden, niet al te diepgravend zijn
en die behoren tot een populair genre: romantisch, spannend,
humoristisch. Bovendien zou de plaats waar de films vertoond
worden gemakkelijk bereikbaar moeten zijn: liefst met de fiets
of te voet. En dat is de huiskamer van het HelvoirThuis. In het
centrum van het dorp. En als je te voet of met de fiets komt kun
je na afloop van de filmvoorstelling onder het napraten gerust
nog een drankje nemen bij de bar. Want die blijft nog even
open.
Als eerste in een reeks vertoont de Filmclub van Vereniging 55+
op donderdag 6 februari in de Huiskamer van het HelvoirThuis
de speelfilm 'De Dirigent'. Deze Nederlandse film, van regisseuse Maria Peters, werd met veel succes in 2018 en 2019 in de
bioscoop gedraaid. De film vertelt het verhaal van Antonia Brico.
Brico werd in 1902 geboren in Rotterdam als Wilhelmina Wolthuis, maar vertrok in 1908 met haar adoptiefouders naar
Amerika. Na haar conservatoriumopleiding in California en Berlijn debuteerde ze in 1930 als eerste vrouwelijke dirigent van
het Berlijnse Filharmonisch Orkest.
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Haar bewogen leven als dirigent stond in het teken van veroveren en behouden van een belangrijke plaats in de door mannen
overheerste dirigentenwereld.
De film begint om 8 uur ’s avonds, de zaal en de bar zijn om
half 8 open. De film wordt zonder pauzes vertoond en duurt 137
minuten. De film is voor iedereen toegankelijk, maar leden van
Vereniging 55+ betalen € 5,-, terwijl niet-leden € 6,- betalen.
Wij vragen uitdrukkelijk om met gepast geld te betalen. Pinnen
is helaas niet mogelijk.
En noteer alvast de data voor de volgende films: donderdag 5
maart en donderdag 2 april.
Namens de filmclub Vereniging 55+,
Chrit van Enckevort
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EEN NIEUWJAARSGROET VAN HET BESTUUR AAN HAAR
LEDEN VAN VERENIGING 55+ HELVOIRT
Als bestuurslid kreeg ik de eer om jullie een Nieuwjaarsgroet te
brengen. Helaas aan echt schrijverstalent ontbreekt het me en
toch wil ik jullie iets persoonlijks wensen. Zoals jullie weten ben
ik nu een half jaar bestuurslid van de Vereniging en de sfeer
binnen de club doet me steeds denken aan een liedje uit de tv
serie: 't Schaep Met De 5 Pooten (1969/1970). Dit wilde ik met
jullie delen.
Laten we samen in het nieuwe jaar er weer met elkaar en voor
elkaar, een mooi jaar van maken.
Peer van Hoof
We Zijn Toch Op De Wereld Om Elkaar Te Hellepe Niewaar
Vriendschap, liefde, broederschap
Komen nader stap voor stap
Ja, dat is waar
Inderdaad
Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten
We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten
Neen, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar
Te hellepe nietwaar
Ja, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar
om mekaar
Te hellepe niewaar
Help de Spanjaard en de Turk die tussen ons bedrijven
Naastenliefde is de kurk waarop we allen drijven
En, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar
om mekaar
Te hellepe nietwaar
Ja, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar
om mekaar
Te hellepe niewaar
Mensen deelt tezamen brood, helpt elkander in de nood
Amen!
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Als de buurman armoe lijdt, in stilt zit te treuren
Probeer 'm dan met wat menselijkheid een beetje op te beuren
Oh, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar
Te hellepe nietwaar
Ja, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar
om mekaar
Te hellepe niewaar
Leeft een vrouw in eenzaamheid, dan moet ge wel bedenken
Welke vreugd je haar bereidt door haar een kind te schenken
En, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar
om mekaar
Te hellepe niewaar
Ja, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar
om mekaar
Te hellepe niewaar
In de plaats van haat en nijd, vrijheid vrede, menselijkheid
En een beetje warmte...
Ziet reeds gloort de dageraad die ons 't licht gaat brengen
De zon die aanstonds alle kwaad op aarde zal verzengen
Want, we zijn toch op de wereld om mekaar om mekaar om
mekaar om mekaar
Te hellepe niewaar
Ja, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar
om mekaar
Te hellepe niewaar.
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LEZING VAN MARIET BOGAERTS IN HELVOIRTHUIS
Op donderdag 23 januari geeft Mariet Bogaerts
uit Helvoirt een lezing in het HelvoirThuis. Het is
de tweede lezing in een reeks die de Vereniging
55+ elke twee maanden in het HelvoirThuis organiseert.
Mariet Bogaerts was jarenlang werkzaam als advocaat en kinderechter. Zij begon haar loopbaan in 1974 op een
advocatenkantoor in Boxtel, destijds opgericht door Miel. Als advocaat had ze een breed takenpakket waaronder het familierecht. In 2001 stapte Mariet over naar de rechtbank in Den
Bosch waar zij rechter werd op de afdeling familie- en jeugdrecht. Zo kreeg zij onder meer te maken met uithuisplaatsingen,
jeugdstrafzaken, psychiatrische zaken en gedwongen opnamen.
Daarna was zij twee jaar raadsheer bij het Hof in Arnhem om
haar carrière af te sluiten bij het Hof in Den Bosch.
Mariet wil haar ongetwijfeld boeiende ervaringen van haar werk
graag met u delen op 23 januari. Mis deze lezing dus niet! Na
de pauze is er alle gelegenheid om vragen aan haar te stellen.
Voor deze avond is de entree € 4,50 voor leden van Vereniging
55+, voor niet-leden € 5,50.
De koffie / thee is inclusief.
Belangstellenden die geen vervoer hebben, kunnen dit laten weten: mail dan naar:
annemarievh1@hotmail.com. U wordt dan opgehaald en thuisgebracht.
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De derde lezing is ook al bekend: Gerard Donkers, directeur van
elektrotechnisch en beveiligingsbedrijf Welvaarts in Vught is op
donderdag 26 maart present in het HelvoirThuis. Dit bedrijf legt
zich vooral toe op technische hulpmiddelen die de woonsituatie
voor mensen moet verbeteren. Noteer die datum alvast in uw
agenda. Nadere informatie volgt via 't hofblad.
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 is er een korte pauze, rond 21.00
uur sluiten we af.
Wij hopen u te ontmoeten bij de lezing op donderdag 23 januari!
De werkgroep Lezingen Vereniging 55+

Hoe makkelijk is het
om ergens tegen te
zijn.
Hoe moeilijk soms om
het juiste te kiezen.
Want alles wat
je aandacht geeft,
zal groeien.
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BEZOEK OUDENBOSCH
Verslag van de 4 kernenmiddagreis op 11 november.
We zijn met de 4 kernen naar Oudenbosch geweest. Rond 13.00 uur
zijn we vertrokken en rechtstreeks
naar Oudenbosch gereden. Vanuit
Helvoirt waren we met 14 deelnemers van in totaal 60 deelnemers.
We hebben een bezoek gebracht
aan de basiliek waar we een rondleiding hebben gekregen van meneer
de Leeuw.
Oudenbosch (Brabants: Ouwebos) is een plaats in het westen
van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt niet ver
van Etten-Leur en Roosendaal. Oudenbosch is vooral bekend
vanwege de grote Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara.
Rond 1825 begon de plaatselijke economie te groeien. Oudenbosch ligt op de overgang tussen zand en zeeklei, en de bodem
bleek gunstig voor boomkwekerijen.
De opleving op geestelijk gebied manifesteerde zich ook in de
bouw van een indrukwekkende nieuwe parochiekerk met een
koepel naar het voorbeeld van de Sint-Pietersbasiliek in Rome,
en een voorgevel zoals de Sint-Jan van Lateranen. In 1865 werd
met de bouw begonnen en zestien jaar later kon de kerk in gebruik genomen worden. Op initiatief van pastoor Willem Hellemons werd deze basiliek tussen 1865 en 1892 gebouwd, evenals
het jongensinternaat Instituut Saint-Louis.
Van grote invloed op de geschiedenis van Oudenbosch was de
Congregatie der Broeders van Oudenbosch die in 1840 werd opgericht en in 1866 het Instituut Saint-Louis in gebruik nam. . Dit
was een jongensinternaat. De hierbij behorende Kapel van Saint
Louis bood ruimte aan honderden jongens, en vormt de tweede
koepel die boven Oudenbosch uitsteekt. (Redactie)
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Na het bezoek zijn we naar een tuincentrum gegaan en vandaar
uit naar Terheijden. Daar stond voor ons een fijn buffet klaar
waar we allemaal erg van hebben genoten.
Het weer is die dag geweldig mee gevallen. Door deze reis hebben we een ander deel van Brabant gezien, want Oudenbosch is
toch een eind rijden.
Lena Schellekens.

SOCIALAPP BRENGT MENSEN SAMEN
Sinds juli 2019 gebruiken wij, bewoners Leyenhof, Hofpad en Bloeymanstraat, de SocialApp.
De SocialApp is eenvoudig in gebruik,
veilig en laagdrempelig waardoor hij
ook toegankelijk is voor ons ouderen.
Via deze app kunnen bewoners aan de hele groep vragen stellen. Zoals Wie gaat ermee koffie drinken? Wie heeft er nog zegeltjes van de spaaractie? Wie gaat met mij een eindje wandelen? Wie wil boodschappen voor mij doen? Deelnemers bepalen
zelf of zij op de vraag in willen gaan of niet. Op deze manier is
al menigeen geholpen en zijn er nieuwe contacten gelegd.
Zodra iemand op jouw vraag reageert wordt het een privé gesprek. Jij bent dan de enige die het kan zien.
Ook bezoekers en buurtbewoners hebben zich aangesloten.
Men kan kiezen of de bezoekersgroep de vraag wel of niet te
zien krijgt. Soms zijn vragen van persoonlijke aard, maar soms
is het juist handig om iemand 'van buiten' te vragen. De bewoners van Leyenhof, Hofpad en Bloeymanstraat hebben bijvoorbeeld niet het gereedschap wat iemand met een garage aan
huis wel zou hebben.
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Beter vraag je hulp bij het ophangen van een boekenplank dan
ook aan een bredere groep mensen.
Rob Geurts is degene die hiermee gestart is. Hij heeft studenten
van Avans Hogeschool de app laten ontwikkelen. Na een testperiode door de huurders en activiteitencommissie waarin vele
verbeteringen zijn aangebracht, zijn we afgelopen zomer gestart. Het aantal leden is inmiddels 53. Dat zijn zowel bewoners,
kinderen, kleinkinderen en buurtbewoners.
Ik zelf gebruik de app regelmatig en dikwijls met succes. Zo heb
ik weckflessen gevraagd en gekregen. Mijn verzameling Boeddha's heb ik onder 4 mensen verdeeld. Voor de spaaractie voor
vershouddozen had ik in een mum van tijd 3 boekjes vol. Je
houdt er ook leuke contacten aan over. Je haalt de zegeltjes op
of ze worden gebracht. Dan is het al vlug dat je zegt "kom binnen, lust je een kop koffie?".
Door je vraag te stellen in een hele groep krijg je ook meer
reacties. Bovendien vraag je het niet meer steeds aan dezelfde
persoon. Dat vind ik ook wel prettig. Hierdoor ben ik een stukje
onafhankelijker geworden van mijn familie.
Dus aarzel niet, kom die drempel over en sluit je aan.
Ik help je graag op weg met de app.
Margriet van Woerkom
Martinipad 3-119

Leer te beseffen wat je hebt, voordat de tijd je laat beseffen
wat je had.

17

HELVOIRT HEEFT EEN BELEVINGSTUIN!
Begin 2018 verkocht de gemeente in Helvoirt aan omwonenden
gedeelten van de 'Vlindertuin'. Hoe jammer ook, een stuk van
630 m² bleef behouden en werd de basis voor een nieuwe inrichting, waar al snel ook de 'voortuin' langs het Hofpad aan
werd toegevoegd.
Een enthousiaste werkgroep is daarmee aan de slag gegaan en
al snel ontstond het idee voor een Belevingstuin, waarbij vooral
gedacht werd aan de bewoners van de zorgafdeling van de Leyenhof maar ook aan schoolkinderen voor een les over natuurbeleving.
Twee lokale tuinontwerpsters, Marleen van Tilburg en Dorien Leijdens, namen de opdracht aan om gezamenlijk een mooi ontwerp te maken. Maar voordat het echte ontwerp werd gemaakt
heeft de werkgroep begin 2019 omwonenden en belanghebbenden ook hun zegje laten doen. En daarna was het de taak van
de werkgroep én de ontwerpsters om van al die meningen de
meest aansprekende te kiezen en – in samenspraak met de gemeente - het definitieve ontwerp vast te stellen.
Daarna kwam de firma Busser in beeld voor de uitvoering van
het plan en werd een oproep gedaan aan vrijwilligers om mee
te helpen. Tegelijkertijd werden het Prins Bernhard Cultuurfonds
en het VSB Fonds benaderd voor financiële steun. En die kwam!
Maar ook de Boeken en Platenmarkt, Stichting Leye Fonds én de
Stichting Vrienden van 't Heem zegden een bijdrage toe. Samen
met de bijdrage van de gemeente en die van de Beweegroute
Helvoirt als winnaar van de landelijke finale van Kern met Pit
bleek het voldoende om daadwerkelijk aan de slag te gaan.
Op vrijdag 30 augustus werd met het spuiten van de put voor
de watervoorziening de start van het bouwen van de Belevingstuin gemaakt. En hoe mooi was het om te ervaren dat de
werkzaamheden van een bedrijf in goed overleg konden worden afgestemd op de hulp van vrijwilligers.
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Samen maakten we zo het tempo waarin de Belevingstuin
steeds verder groeide!
Inmiddels is ie hoegenaamd klaar en zijn er 7 bomen, 140 heesters, 2700 vaste planten, 2500 bloembollen/knollen en een hele
serie rozenstruiken geplant. Ook vogelkooitjes hebben een plek
gevonden en binnenkort volgt nog een in Landpark Assisië gemaakt insectenhotel.
Echter, hoe tevreden we ook zijn, we hebben nog een paar wensen: Een stevige tafel, wellicht een van steen, een bank, bij
voorkeur een die geschikt is voor senioren en een of meer vogeldrinkbakken. Ook jouw hulp om één keer per maand mee te
helpen met het onderhoud van de Belevingstuin is welkom.
Mocht je ons daarbij willen of kunnen helpen laat het dan weten
aan Christ van Iersel,  0610826054 of Edward de Vries
 0616393276.
Mooi om te vermelden is dat we al van verschillende mensen
hebben gehoord dat het een mooi geheel geworden is. Ook de
deelnemers aan de 4 km van 'Te Voet Te Veld' lieten positieve
geluiden horen. Wellicht ook voor jou een reden om er eens te
gaan kijken?
Natuurlijk hebben we ook gesproken over een officiële opening.
We kiezen er daarbij voor om te wachten tot de tuin, dankzij de
vele bloembollen én de groei van de planten, een weldadige
aanblik zal geven. Uiteraard hopen we nu al vast op een zonnige
dag dan, ergens in mei…
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WERKEN MET DE APP
GOOGLE AGENDA
Heb altijd je agenda bij de hand met de app van Google Agenda.
Google Agenda is simpel gezegd een online agenda. Iedereen
met een Google-account, kan de agenda gebruiken op de computer én op een mobiel apparaat. De app staat meestal niet
standaard op het mobiele toestel.
Dan moet u hem dus eerst downloaden voor de iPhone/iPad of
Android-apparaat. Tik daarna op de app Agenda om de app te
openen.
Weergave agenda aanpassen
Standaard opent de app met bijvoorbeeld een jaarplanning of
dagplanning. Maar wellicht is een andere weergave, zoals een
maandweergave, fijner.
 Tik op het menu. Dat is het pictogram met de drie streepjes.
 Tik op Dag, 3 dagen, Week of Maand.
 De weergave verandert direct.
Wil je ook over de onderstaande mogelijkheden meer weten?
Kijk dan voor het vervolg op onze website onder activiteiten >
computeren > tips.








Nieuwe afspraak inplannen
Een afspraak herhalen
Locatie toevoegen
Een melding toevoegen
Afspraak markeren
Notitie maken
Afspraak verwijderen

Succes en veel plezier ermee!
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JO VAN RIEL- VERSTIJNEN IN
VERENIGING 55+ HELVOIRT

HET ZONNETJE GEZET BIJ

Jo van Riel – Verstijnen samen met locoburgemeester Adrienne Verschuren
bij de overhandiging van
de oorkonde.
Jo van Riel-Verstijnen (73)
uit Helvoirt is tijdens de
kerstviering van onze club
in december in het HelvoirThuis in het zonnetje
gezet. Reden hiervan is haar jarenlange inzet bij de activiteitencommissie van Vereniging 55 + Helvoirt en nog meer bij andere
clubs waar zij zich als bestuurslid inzette voor de club. De Helvoirtse werd voor de oorkonde voorgedragen door Vereniging
55+ Helvoirt. Jo van Riel ontving de oorkonde van verdiensten
van de gemeente Haaren uit handen van locoburgemeester
Adrienne Verschuren. Ruim honderd leden van Vereniging 55+
Helvoirt, familieleden, kinderen en kleinkinderen waren getuige
van dit eerbetoon aan een rasechte bestuurder met een lange
staat van dienst bij het vrijwilligerswerk.
Al heel jong zat de dame in het bestuur van de toenmalige KPJ
(Katholieke Plattelands Jongeren). Zij herinnert zich nog haar
aanmelding als 15 jarige als aspirant-lid bij deze club. Jo van
Riel: "Een jaar later werd ik pas echt lid". Later trad Jo toe tot
het bestuur van de KVO. Ruim 9 jaar verzorgde zij het secretariaat van deze ijverige club, bekend als de Katholieke Vrouwen
Organisatie.
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Sinds 1978 tot op heden is zij actief als lector begrafenissen bij
de Nicolaaskerk. Toch een staat van dienst van al ruim 42 jaar.
Daarnaast meldde zij zich 30 jaar geleden aan bij het Nicolaaskoor van de Nicolaaskerk. Tot op heden bezoekt zij trouw de
repetities en de vieringen in de kerk waarbij het koor de zang
verzorgt.
Activiteitencommissie
Voor Vereniging 55+ Helvoirt zette de geëerde inwoner van Helvoirt zich al 15 jaar in voor de activiteitencommissie. Het is een
groep mensen die allerlei activiteiten op de rit zet om de 55
plussers in Helvoirt te stimuleren actief te blijven maar ook te
kunnen laten deelnemen aan busreizen, tuinen bezoek, kaartavonden, hobbyzaken, fietstochten en meer.
Totaal verrast onderging de geboren en getogen Helvoirtse de
uitreiking van de oorkonde door de locoburgemeester Adrienne
Verschuren. In haar slotwoord gaf Jo van Riel toe te stoppen
met de activiteiten voor Vereniging 55+ Helvoirt omdat zij de
leden niet meer kon helpen. Een warm applaus ontving de dit
jaar verhuisde dame, van het buitengebied van Helvoirt naar
het centrum van dit prachtige dorp, voor haar omvangrijke
reeks aan vrijwilligerswerk. Met enige emotie in haar stem sloot
Jo van Riel af met : "Het doet me deugd dat mijn kinderen, mijn
kleinkinderen en familie door hun aanwezigheid deze feestelijkheid extra inhoud geven."
Christ Pijnenburg

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Pastoor die warm houdt
Mal in de gevangenis
Magere Hein is platzak
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deken
bakvorm
doodarm

IN 100 JAAR TIJD VAN HOUT NAAR ZON EN WIND?
In de donkere dagen voor Kerstmis bladerde ik door een fotoboekje over 'Brabants dorps- en landleven'. Daarin stond ook
onderstaande foto (1928 van Anton Schellens).
D’n Herd was toen nog dé plek in huis
om – met hout - te koken, te bakken
én jezelf te verwarmen.
Anno 2020 leeft de vraag of het nog
wel verantwoord is om hout te stoken.
Stroom van zon en wind wordt het
nieuwe normaal, zo lijkt het.
Eind 2019 werd een enquête gehouden over verduurzaming van onze
huizen.
Helvoirt krijgt de primeur van de uitkomsten: op maandagavond
27 januari in HelvoirThuis. Kom je luisteren en meepraten over
de toekomst?
Met groene groet,
Tiny en John Vermeer,
voor Duurzame Diensten.
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AVOND- EN NACHTFOTOGRAFIE
Tijdens de workshop avond- en nachtfotografie zullen we vooral
buiten op pad gaan.
We beginnen de drie avonden met een stuk theorie, vervolgens
zullen we dit in praktijk gaan brengen, terwijl we met de groep
op pad gaan.
Voor deze workshop is een camera vereist die handmatig instellingen aankan (sluitertijd, diafragma en ISO) en een statief om
langere sluitertijd-opnames te maken.
Docent:
Aantal lessen:
Duur:
Tijdstip:
Data:
Cursusprijs:
Deelnemers:
Locatie:

Vivian Bax
3
2½ uur
dinsdag van 19.00 – 21.30 uur
4, 11 en 18 februari 2020
€ 37,50
7 – 10
HelvoirThuis, Kloosterstraat 30 in
Helvoirt.

Voor meer informatie ABZ:  073 657 20 00 of
www.abzvught.nl of www.helvoirthuis.nl
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BOEKBESPREKING 'DE
DOOR STEFAN HERTMANS

BEKEERLINGE'

In een klein dorp in de Provence wordt sinds
mensenheugenis over een pogrom en een
verborgen schat gesproken. Eind negentiende eeuw vindt men in een synagoge in
Caïro een hoeveelheid opzienbarende Joodse
documenten.
Stefan Hertmans ontdekt de sporen van een
voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven vergooide uit liefde voor een Joodse jongen. Hij gaat letterlijk achter deze vrouw aan, die samen met haar verboden liefde
op de vlucht slaat en een duizelingwekkende tocht aflegt, opgejaagd door alles en iedereen.
Stefan Hertmans baseerde zich voor 'De bekeerlinge' op historische bronnen. Dat brengt hem in een chaotische wereld van
passie, haat, liefde en dood, en voert hem uiteindelijk van Caïro
terug naar het kleine Provençaalse dorp, waar hij sinds decennia
thuis is.
De schrijver Stefan Hertmans
Stefan Hertmans (Gent, 31 maart 1951) is een Belgisch schrijver, dichter en essayist. Hij is auteur van een literair en essayistisch oeuvre (poëzie, roman, essay, theatertekst, korte verhalen) dat hem in binnen- en buitenland bekend maakt. Zijn gedichten en verhalen verschenen in het Frans, Spaans, Italiaans,
Roemeens, Kroatisch, Duits, Bulgaars. Hertmans doceerde aan
het Stedelijk Secundair Kunstinstituut Gent en de Koninklijke
Academie voor Schone kunsten (KASK, Hogeschool Gent) en
leidde er het 'Studium' Generale tot oktober 2010. Hij gaf vele
lezingen in binnen en buitenland.
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In 2017 werd hij Commandeur in de Kroonorde.
Romans geschreven door Stefan Hertmans

Harder dan sneeuw. Roman. Amsterdam,
2004.

Het verborgen weefsel. Roman, Amsterdam, 2008.

Oorlog en terpentijn. Roman. Amsterdam, 2013.

De bekeerlinge. Roman. Amsterdam,
2016.

DE EENZAME UITVAART
De eenzame uitvaart is een project waarbij dichters voor eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en dat op
de uitvaart van die eenzame ook voordragen.
Eén van die dichters was F. Starik en het 'Afscheid van een onbekende' is één van de gedichten die hij voor een eenzame overledene schreef.
Voor meer informatie over Starik en 'De Eenzame uitvaart', kun
je op Wikipedia terecht.
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AFSCHEID VAN EEN ONBEKENDE
Er is een man gestorven en ik weet niet
wie hij is. Wie hij was. Wat, waarom noch hoe.
Er is een man gestorven en ik weet niet eens waaraan.
Het doet er ook niet toe. Ik ken zijn leeftijd niet en
niet zijn naam.
Er is een man gestorven en ik weet niets van zijn dagen
geen van de dagen aan dat schamele verscheiden voorafgegaan.
Er is een man gestorven en hier is de datum van de dag
Niet dat hij stierf, dat men hem vond.
Het doet er niet echt toe.
Er is een man gestorven en ik weet niet eens wanneer
precies,
niet hoe, ik weet alleen maar wáár. Ik ken alleen het einde.
Er is een man gestorven en dit is het adres van waar hij
werd gevonden
in een huis dat niet het zijne was. Niet dat het iets zegt.
Hij is al weg. Hij laat niets achter dan een DNA-profiel.
Toch.
Er is een mens gestorven met een leven, met een hart,
een ziel.
F. Starik (1958-2018)
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DEMENTIE

PREVENTIEF AANPAKKEN LEVERT TWEE MIL-

JARD EURO PER JAAR OP

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moet werk gaan
maken om dementie preventief
aan te pakken. Daarmee is circa
twee miljard euro per jaar te besparen op de zorgbegroting. Dat
zeggen 67 zorgprofessionals in
een open brief die onlangs in het
NRC is gepubliceerd.
De schrijvers beweren dat in medische en financiële termen dementie de duurste ziekte in Nederland is. "Van de VWS-begroting gaat meer dan negen miljard euro naar de zorg voor mensen met dementie. (...) Volgens de officiële ramingen van het
kabinet zullen de kosten van dementie explosief stijgen. Men
verwacht een verdubbeling tot meer dan een half miljoen patienten in 2040. Nu al komen er vijf patiënten per uur bij."
"Dementie is niet alleen een nare aandoening, maar ook een
dure. Genoeg redenen om te investeren in preventie", aldus de
briefschrijvers in de krant.
De omvang van de zorgbegroting is volgens de schrijvers gestegen naar een "recordhoogte van 88 miljard euro. Omdat alle
maatregelen nodig zijn om de zorg betaalbaar en toegankelijk
te houden, roepen wij de minister op om snel werk te maken
van dementiepreventie." Minister Hugo de Jonge verdedigde onlangs zijn begroting voor 2020 in de Tweede Kamer.
Overgewicht en gebrek aan beweging zijn risicofactoren
De zorgprofessionals voeren aan dat tot veertig procent van de
dementiegevallen (inclusief Alzheimer) komt door risicofactoren waar invloed op uit te oefenen valt, zoals overgewicht en
gebrek aan beweging.
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Als er serieus naar deze factoren gekeken wordt, kan dat in
twaalf jaar leiden tot twintig procent minder nieuwe patiënten
per jaar, een afname in Nederland van naar schatting vijfduizend patiënten met een potentiële besparing van twee miljard
euro per jaar.
"Lichaamsbeweging, een gezonde bloedsuikerspiegel en bloeddruk, beter gehoor, gezonde voeding met voldoende groente,
fruit, vis, omega 3 vetzuren en vitamine B, een gezond gewicht,
niet roken, genoeg slaap, onderwijs, sociale interactie en cognitieve activiteiten" - dat zijn de tips waar de briefschrijvers mee
komen en ze roepen minister De Jonge dan ook op om hier publiekscampagnes rond te maken.
We gaan een discussie over suikertaks niet uit de weg
De schrijvers pleiten ervoor dat "voor iedereen de gezonde
keuze de gemakkelijke keuze wordt. Daarbij zullen we een discussie over bijvoorbeeld de suikertaks niet uit de weg kunnen
gaan."
De brief is ondertekend door 67 professionals, onder wie neuroloog Edo Richard van het Radboudumc, directeur Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland en bestuursvoorzitter Ruben
Wenselaar van zorgverzekeraar Menzis.
Bron: Nu.nl
In het verlengde van dit artikel verwijzen we graag naar het boekje 'Dementievriendelijk, vergeet mij niet'
dat gemaakt is door de werkgroep
Dementie Vriendelijke Gemeente
Haaren en dat je kunt downloaden
via onze website onder 'Nieuws'.
Daarnaast melden we vast dat op dinsdag 18 februari door de
werkgroep een thema-avond in het HelvoirThuis is georganiseerd met als onderwerp 'dementie en ergotherapie'.
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STERKERE SPIEREN MET THUISFITNESS
Is 'meer bewegen' een van je goede voornemens voor het
nieuwe jaar? Ga dan aan de slag met dit artikel in twee delen.
Nu deel één:
Gelukkig hoef je de deur niet uit om te trainen. Met huis-tuinen-keukenfitness krijg je sterke spieren en sta je letterlijk steviger in je schoenen. Deze acht oefeningen van het 'Kenniscentrum Sport' doe je in twintig minuten thuis, twee keer per week.
Bij je eigen stoel of op je eigen trap. Meer dan een stoel, het
aanrecht en een waterflesje heb je niet nodig.
Oefening 1: beenspieren versterken
Kom zitten op een stoel, je billen raken net de achterleuning van de stoel, je rug is er een klein stukje van
af. Let op dat de stoel niet te hoog is; je moet je voeten plat op de vloer kunnen plaatsen. Houd de wervelkolom tijdens de oefening goed gestrekt. Dit doe je door je
hoofd, nek en rug zo veel mogelijk in een verticale lijn te brengen. Plaats nu je handen ontspannen op de bovenbenen. Til je
rechtervoet iets op, strek je been en buig hem weer. Herhaal dit
tien keer zonder dat de voet de vloer raakt. Plaats vervolgens
je voet terug op de vloer. Doe hetzelfde met het linkerbeen. Wil
je de oefening intensiveren? Houd het been dan drie tellen gestrekt voordat je hem weer buigt.
Oefening 2: Benen strekken naast de stoel
We trainen nogmaals de beenspieren, maar dit keer iets intensiever. Doe deze oefening staand naast een stoel. Plaats een
hand op de stoelleuning. Dit zorgt voor balans tijdens het oefenen. Zet de voeten iets uit elkaar. Til nu het rechterbeen met
gebogen knie op, totdat het bovenbeen horizontaal is. Strek
het been vervolgens uit in de lucht en houd het daar een tel.
Buig je been weer en zet de voet langzaam terug op de vloer.
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Doe hetzelfde met het linkerbeen. Herhaal de oefeningen tien
keer met ieder been. Je kunt je been ook wat langer in de lucht
houden, bijvoorbeeld drie tot vijf tellen.
Oefening 3: Armen versterken met de waterfles
Ga je bij glad weer onderuit, dan zijn sterke arm- en
schouderspieren cruciaal om je val te breken. Met deze
oefening train je de spieren van de bovenarmen en
schouders. Gebruik gevulde waterflesjes van een halve
liter als alternatief voor de gewichtjes uit de sportschool.
Neem in ieder hand een waterfles en breng je handen
voor de schouders. De armen zijn gebogen. Duw je ellebogen stevig in je zij. Strek de armen vervolgens uit boven je
hoofd. Zorg ervoor dat de schouders ontspannen blijven. Dit doe
je door de schouders niet op te tillen, maar laag te houden. Buig
je armen weer. Herhaal de oefening tien keer en rust daarna
even uit.
Oefening 4: Schommelen
Met deze oefening train je naast je spieren ook je coördinatievermogen. Dat helpt om je loopsnelheid te vergroten en vallen
te voorkomen. Kom in het midden van de kamer staan. Zet de
voeten iets uit elkaar zodat ze op heupbreedte staan. Om je
balans te bewaren plaats je de handen in je zij of spreid je ze
zijwaarts. Buig een stukje door de knieën. Breng nu langzaam
het gewicht op het linkerbeen en til het rechterbeen zijwaarts
omhoog. Houd het been maximaal drie tellen opgetild en zet dan
de rechtervoet weer terug op de vloer. Oefen vervolgens met
het andere been. Doe de oefening tien keer met ieder been.
Blijft het een beetje wankel met de handen in de zij? Oefen dan
voor het aanrecht. Pak met je handen de rand van het aanrecht
vast, buig door de knieën en til om en om het been zijwaarts.
Bron(nen): Plus Magazine
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TUINGEDACHTEN
Wie langs 's-Heren wegen fietst of loopt komt menig uitwerpsel
tegen van hond of paard. Hondenbezitters worden geacht deze
afgedankte materialen op te rapen en mee naar huis te nemen.
Een klein percentage houdt zich aan die regel. Alleen jammer
dat er nog geen poepzakje is uitgevonden dat even makkelijk
verteert als de inhoud, want dan zou het in de gft-bak kunnen.
Nu komt de plastic zak bij het restafval en verhoogt daarmee de
berg plastic afval, welke ons toch al boven het hoofd begint te
groeien. Overigens wacht ik nog op het moment dat architecten
huizen ontwerpen met wc's voor honden en katten, zodat ook
die bezigheid privé kan blijven, zoals bij ons mensen.
Overigens geldt de opruimregel schijnbaar niet voor paardenbezitters, want ik heb nog nooit gehoord dat de 'chauffeurs' van
paarden even afstappen om de troep op te pakken en mee naar
huis nemen. Het afval van paarden is weliswaar iets minder vies
dan van honden, als gevolg van een ander menu, maar poep
blijft stront! Bovendien kan een paardenhoop gevaarlijk zijn
voor fietsers. Als de hoop, zoals vaak voor komt, op het
fietspad ligt en de vorst is in
ons land, kun je er als fietser
lelijk door ten val komen. Overigens moeten paardenberijders goed beseffen waar ze
mee bezig zijn, want er moet halt gehouden worden om het op
één hoop te krijgen.
Kortom, wat betreft poep is er nog veel om over na te denken
en te verbeteren in ons drukbevolkte landje.
Jan van Bohemen.
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ZALMBONBONS - 4 STUKS
Deze bonbons van gerookte zalm zijn gevuld met een romig
mengsel met Hollandse garnalen, een perfect hapje of amuse.
Benodigdheden:
4 plakjes gerookte zalm
125 gr. Hollandse garnalen
een handje rucola
1 eetl. crème fraîche
1 eetl. mayonaise
1 limoen
2 eetl. gehakte bieslook
snufje peper
Bereidingswijze:
Rasp de schil van de limoen en pers de limoen. Zet de limoenrasp even aan de kant. Meng het limoensap met de mayonaise,
crème fraîche en de gehakte bieslook. Breng op smaak met peper. Voeg hierbij ook de Hollandse garnalen.
Zet het mengsel 10 minuten in de koelkast zodat het mengsel
iets steviger is. Leg de rucola op het bord.
Verdeel de Hollandse garnalenvulling in 4 porties.
Neem een stukje folie en leg hier een plakje gerookte zalm op.
Voeg nu een deel van het mengsel op de gerookte zalm. Vorm
nu een balletje van de gerookte zalm en gebruik de folie om een
mooie ronde bonbon te vormen. Verdeel de geraspte limoen
over de zalmbonbons.
Tip: Ook leuk om te serveren op een toastje als hapje.
Serveer 2 a 3 stuks per persoon als voorgerecht.
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COMPUTERINLOOP
Onlangs lazen we een artikel met als titel:
'Ook je digitale leven moet je voorbereiden
op overlijden.'
Er stond een zin in van een dochter die
schreef dat de dood van haar moeder compleet onverwachts was, maar "dat ze een
klein boekje met belangrijke informatie, zoals pincodes, bankgegevens en zelfs haar begrafeniswensen, in een kluis had opgeborgen en dit boekje het rouwproces minder stressvol
maakte".
Wachtwoordmanager
We hebben allemaal een hele hoop wachtwoorden en veelal nog
beveiligingsvragen daar achteraan. Het is al lastig genoeg om
daar zelf overzicht over te houden, laat staan dat het je nabestaanden voor een onmogelijke opgave stelt als zij het maar
moeten uitzoeken. Om deze belangrijke informatie veilig te bewaren (en makkelijk te delen met je dierbaren) bestaan er
wachtwoordmanagers. Deze bewaren in een digitale kluis al je
gebruikersnamen en je wachtwoorden voor al je accounts en tal
van websites. Voor je kluis zelf heb je maar één sterk wachtwoord nodig en als je dat met je dierbare(n) deelt dan is deze
data ten alle tijden toegankelijk.
De computerinloop op woensdag 15 januari (deelname kost € 3)
zal in het eerste uur tussen 9.30 en 11.30 uur uitgebreid stilstaan bij de wachtwoordmanager 'Lastpass', een gratis digitale
kluis voor al jouw gegevens.
In het volgende uur komen vragen waar deelnemers zelf mee
zitten aan bod. De ervaring leert dat de vragen kunnen gaan
over foto's overzetten, over bestanden terugvinden enzovoorts,
maar dat er met name absoluut geen domme vragen zijn…
Wellicht tot de 15e in de Hofkamer van het HelvoirThuis.
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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

64
60
64
64
06

33 91
79 21
24 63
14 00
54343249

Vacature
Edward/Ria de Vries
Mien van Asten
Edward de Vries
Kees van Haaren
Annie Timmermans

---64 37 94
64 18 04
64 37 94
06 12325783
21 89 47

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

64
06
64
64
64
64
64
64

14 15
27086113
12 72
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

60
60
64
21
06

75 32
79 21
40 54
10 11
27086113

VERENIGING 55+ HELVOIRT
Vereniging 55+ Helvoirt is als OuderenVereniging Helvoirt opgericht in
december 1994, maar kent haar oorsprong als 'RK Bond Ouden van
Dagen' in augustus 1957.
AANMELDEN ALS LID
U kunt zich aanmelden als lid van Vereniging 55+ Helvoirt bij de 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
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
Verwerking en vormgeving van ’t hofblad: Ria de Vries-Algra
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