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VOORWOORD
Terwijl de wereld in de greep is van
het coronavirus, verheug ik me op de
lente die voor de deur staat. Overal zie
je groen boven de grond komen en de
talloze (mini)narcissen en krokussen
vertellen ons ontegenzeggelijk: de
lente komt er aan! De regenbuien van
de afgelopen weken nemen we daarbij op de koop toe!
Evenzo verheug ik me op de films 'Les femmes du 6ième étage'
(in goed Nederlands: De dames van de 6e verdieping) en 'The
Darkest Hour', die de filmclub binnen de vereniging voor ons in
petto heeft op respectievelijk 5 maart en 2 april. Flyers die de
films aankondigen kunt u op verschillende plaatsen in het dorp
aantreffen. Het beloven weer mooie avonden te worden en de
filmclub hoopt weer op zo’n grote opkomst als de eerste keer.
Het bestuur maakt zich op voor de Algemene Leden Vergadering
op 19 maart a.s. waarvoor u de uitnodiging en de agenda met
bijbehorende stukken bij dit hofblad aantreft. Het is alleszins de
moeite waard om de vergadering een keer bij te wonen. Temeer
nu onze dorpsgenote Els Knoope bereid is gevonden om aansluitend aan de vergadering te komen vertellen over de totstandkoming van het boek 'Vincent was onze broer', dat zij
schreef over de zussen van Vincent van Gogh.
Ik wens u veel leesplezier!
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
MAART 2020
HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

De vrijdagen 06-13-en 20 maart
Badmintonnen van 14.00u.-15.00u.
Dinsdag 10 maart
Kaarten aanvang 19.30u.
Dinsdag 17 maart
Gezamenlijke lunch in 'Restaurant Lots' in Helvoirt aanvang 12.00u.
Woensdag 18 maart
Inloop computeren (slimme apps op je telefoon om
te gebruiken bij wandelen of fietsen) van 09.30u.-11.30u.
Dinsdag 24 maart
Kaarten aanvang 19.30u.
Donderdag 26 maart
*Wandelen om 10.00u./
*Lezing 'Ontdekkingsreizen en de Nieuwe
Zijderoute' aanvang 19.30u.
Donderdag 02 april
Film 'Darkest Hour' aanvang 20.00u.

2

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

WEET JE DAT…
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Klassiek met Kees in maart helaas geen doorgang kan vinden?
Dit niet geldt voor de nieuwe activiteiten van onze vereniging?
De mensen achter de film- én de lezingenavond ook nu weer
op een groot bezoekersaantal rekenen?
De thema-avond over dementie en ergotherapie ook een
grote belangstelling kende?
Een kort verslagje over deze avond op de website te vinden
is?
Fysio-fit uit Haaren de werkgroep DVG een cheque van
€ 500,- overhandigde om haar werk te steunen?
Bewegen voor ieder van ons van wezenlijk belang is?
SeniorWeb daartoe maart als de 'Slim op pad-maand' heeft
bedacht?
De computerinloop daar op de 18e graag bij aansluit met
o.a. het uitstippelen van een route, het vinden van een restaurantje of het opzoeken van wat voor vogel we horen?
Dit ook nu weer een leerzame bijeenkomst lijkt te gaan
worden?
Je om te Bewegen én te Beleven eveneens terecht kunt in
de Belevingstuin?
Je vast gezien hebt dat de foto op de voorzijde een stukje
van de Belevingstuin is?
We je uitnodigen om er maar eens te gaan kijken?
We velen van u hopen te begroeten op de Algemene Ledenvergadering?

SAMEN LUNCHEN IN MAART
De maandelijkse gezamenlijke lunch is deze keer in restaurant
LOTS, for pancakes & fine food, dat is gevestigd in een statig en
stijlvol pand aan de N65 en wel op dinsdag 17 maart. U bent
welkom vanaf 12.00 uur.
Fine food in hun naam staat voor alles behalve pannenkoeken.
Dat wil zeggen een uitgebreide lunchkaart met een keur aan
gebak, rijk belegd oerbrood, uitsmijters en salades.
De kosten zijn voor eigen rekening. We willen in verband met
afspraken graag van te voren weten hoeveel deelnemers er komen. Daarom opgeven als je wilt deelnemen door vóór 10 maart
het onderstaande, ingevulde strookje, in te leveren in de brievenbus van V55+ in de Huiskamer van het HelvoirThuis.
Maakt u gebruik van een dieet, vermeld dat dan op het opgavestrookje. Ook wanneer u geen vervoer hebt en wilt worden opgehaald, laat het ons weten door uw telefoonnummer in te vullen.
Eerst volgende gezamenlijke lunch is op 16 april.
De activiteitencommissie.
---------------------------------------------------------------Ja ik kom lunchen op dinsdag 17 maart in restaurant LOTS in
Helvoirt.
Naam:________________________________________
Ik wil graag opgehaald worden ________________________
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NIEUWS VANUIT DE DR. LANDMANSCHOOL
20 Maart gaan de kleuters pannenkoeken
bakken. Alle opa’s en oma’s die regelmatig
op school te zien zijn om te helpen worden
hiervoor apart uitgenodigd. Ook alle andere
opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Het
pannenkoekenfestijn begint om half elf, laat
even weten of je wilt komen.
8 April is het paaseieren ophalen. Hiervoor zoeken
we ook nog opa’s en oma’s die een groep willen
begeleiden of andere werkzaamheden willen verrichten zoals eieren verdelen, geld tellen.
Voordat er paaseieren opgehaald kunnen worden
moeten er eerst paasstokken versierd worden.
Hiervoor heb ik al enkele vrijwilligers gevonden, maar zijn er
nog opa’s of oma’s die mee willen helpen: graag.
Bel even naar Gerrie van de Ven  06 19038860

Als je het even niet meer weet
laat het dan gebeuren
ruimte geven aan dat wat is
opent nieuwe deuren.
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LEZING OVER ONTDEKKINGSREIZEN EN DE NIEUWE ZIJDEROUTE

Op donderdag 26 maart geeft Ingrid van Leeuwen uit Esch een
lezing over ontdekkingsreizen en de Maritieme Zijderoute. Ingrid is historicus en werkzaam als cultureel ondernemer. Het is
de derde lezing die Vereniging 55+ elke twee maanden in het
HelvoirThuis organiseert.
Waar gaat de lezing over?
In het begin van de 15e eeuw kent China een periode van grote
economische en culturele bloei. De ambitieuze Ming-keizer
Yongle geeft opdracht voor een aantal 'Grote Projecten', zoals
de bouw van een enorme vloot van 100 schepen!
Hiermee
vertrekt
admiraal
Zheng He voor een ongelooflijke reis rond de wereld. Onderweg vestigt hij op vele
plaatsen nieuwe strategische
steunpunten voor China. Hier
wordt tevens handel gedreven. Het is het begin van de
maritieme Chinese zijderoute,
die later in verval raakt.
Maar zo’n 600 jaar later, in het
begin van deze eeuw, rond 2010 worden dezelfde steunpunten
van eeuwen geleden weer opgepakt door China! Hoe een 15 e
Eeuwse ontdekkingsreis nu opeens weer heel actueel is door De
Nieuwe Zijderoute, het grootste infrastructurele project ooit.
Het betreft de aanleg van havens, spoorlijnen, oliepijpleidingen
en andere infrastructuur in ongeveer 65 landen.
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China heeft honderden miljarden vrijgemaakt voor dit project
met als doel vergroting van haar (economische) invloedssfeer in
de rest van de wereld.
Ingrid van Leeuwen kan boeiend vertellen. Deze lezing over
China en de (historische) drang naar uitbreiding van haar invloedssfeer is dan ook zeer de moeite waard. Mis deze lezing
dus niet!
Voor deze avond is de entree € 4,- voor leden van Vereniging
55+, voor niet-leden € 6,-. De koffie / thee is inclusief.
Belangstellenden uit Helvoirt die geen vervoer hebben, kunnen
dit laten weten: mail dan naar: annemarievh1@hotmail.com. U
wordt dan opgehaald en thuisgebracht.
De lezing in het HelvoirThuis begint 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 26 maart.
De werkgroep Lezingen Vereniging 55+.
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FILM 'DARKEST HOUR' IN HELVOIRTHUIS
Als voortzetting van de reeks films, die de Filmclub van Vereniging 55+ heeft gepland voor de eerste maanden van dit jaar,
wordt op donderdag 2 april de film 'Darkest Hour' vertoond.
De film 'Darkest Hour' is een meeslepend oorlogsdrama, dat zich
afspeelt in Engeland op het moment dat Winston Churchill het
bewind overneemt van de falende premier Chamberlain. Churchill neemt de strijd op tegen Hitler, ondanks veel wantrouwen
binnen zijn eigen partij.
De film, uit 2017, wordt getypeerd als een vol vaart en humor
verteld oorlogsdrama, met in de hoofdrol een grandioze Gary
Oldman.
De film is weer voor iedereen toegankelijk en wordt vertoond op
donderdag 2 april in de Huiskamer van het HelvoirThuis. Aanvang 20.00 uur. De zaal en de bar zijn open om 19.30 uur. De
bar blijft na de voorstelling nog even open.
Leden van Vereniging 55+ betalen € 5, niet-leden betalen € 6.
Een kop koffie of thee is niet bij de prijs inbegrepen.
Wij verzoeken U met gepast geld te betalen. Pinnen is helaas
niet mogelijk.
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DINSDAG 12 MEI DAGTOCHT 4-KERNEN NAAR FRUITBEDRIJF 'DE WOERDT' EN EEN RONDRIT 'VAN HOOG TOT
LAAG' DOOR DE OOIJPOLDER
In Ressen, tussen Arnhem en Nijmegen waar vroeger de Bataven leefden en later de postkoetsen voorbij reden, is nu het
fruitbedrijf De Woerdt gevestigd. Er worden diverse soorten fruit
geteeld: appels, peren, kersen, morellen, mispels, walnoten en
pruimen.
U wordt ontvangen met koffie of thee met heerlijke cake en
krijgt een presentatie over en rondleiding door het bedrijf. Natuurlijk proeft u het heerlijke fruit en krijgt u een vers gemaakt
bekertje appelsap. Bij vertrek is er voor iedereen een 'landwinkel tasje'.

Na deze excursie rijden we naar Millingen aan de Rijn naar Restaurant 'De Gelderse Poort' voor een heerlijke lunch.
's-Middags maken we een prachtige rondrit door de Ooijpolder.
Deze polder met zijn heggenlandschap en weidse uiterwaarden
is een juweel in ons Nederlands natuurlandschap.
Via Beek-Ubbergen naar Berg en Dal op de top van de 100 m
hoge heuvelrug.
De Zevenheuvelenweg, voert u naar 'De Diamant tussen de
Heuvels' in Groesbeek.
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Hier vindt u het Canadese militaire kerkhof (waar we een korte
stop maken), wijngaarden en het Bevrijdingsmuseum.
De dagtocht sluiten we af met een heerlijk diner in 'Restaurant
de Remise' in Drunen.
Het programma is als volgt:
08.15 uur
Vertrek vanuit Helvoirt (bij de kerk).
08.25 uur
Vertrek vanuit Haaren (op het Mgr. Bekkersplein).
08.35 uur
Vertrek vanuit Esch (bij de kerk).
± 21.00 uur Thuiskomst.
De kosten voor deelname bedragen € 70,- per persoon; incl.
bezoek aan fruitbedrijf 'De Woerdt', koffie of thee met appelcake, rondleiding en het proeven van het fruit, appelsapje, tasje
met wat lekkers, uitgebreid lunchbuffet, rondrit o.l.v. een gids,
diner en vervoer per luxe touringcar.
Deze tocht gaat alleen door bij minimale deelname van 50 personen!
Aanmelding en directe betaling op IBAN rekeningnummer NL47
RABO 0118 1940 97, ten name van KBO Haaren onder vermelding van 'Voorjaarsdagtocht 2020' en uw telefoonnummer.
Opgeven vóór 1 mei -bij voorkeur per e-mail- bij:
Ton van Steen, e-mail: elstonvansteen@ziggo.nl
 0411 – 62 20 94
Mieke van Boxtel, e-mail: jmvanboxtel@home.nl
 0411 – 62 21 88
Let op!: Indien na aanmelding geannuleerd wordt (ongeacht de
reden) wordt er € 15,- p.p. administratiekosten berekend.
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KOMT U OP DE KOFFIE BIJ 'DAGJE THUIS'?
Op maandag 16 maart houden we bij 'Dagje Thuis' in het HelvoirThuis een inloopochtend.
Deze ochtend nodigen we iedereen uit die graag een kijkje wil
komen nemen wat 'Dagje Thuis' precies in houdt. U kunt vragen
stellen, eventueel aansluiten bij een spelletje, of onder genot
van een kopje koffie een praatje maken met de gasten of de
vrijwilligers.
Door 'Dagje Thuis' kunnen mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg een keer per week een leuke dag doorbrengen met anderen. Tegelijkertijd hebben de mantelzorgers dan een dagje
voor zichzelf. Maar ook als u niet meer zoveel buiten de deur
komt, bent u van harte welkom om op deze manier een gezellige
dag te hebben.
De gasten vinden het fijn om zo (weer) onder de mensen te
komen; ze kijken er naar uit! Zodanig zelfs dat enkele deelnemers spontaan elkaar opzochten toen het 'Dagje Thuis' rond de
kerstdagen even stil lag.
Het project kan bestaan dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers. Samen met hen en de professionele coördinator bepalen de gasten zelf wat ze op hun speciale dag willen doen. Denk
aan wandelen in het dorp, bewegingsactiviteiten, muziek maken, een bezoek van de heemkundekring, ergens koffiedrinken,
een uitje naar een museum, een kerstshow of bloemschikken.
Komt u ook gezellig op 16 maart bij ons op de koffie om kennis
te maken? U bent welkom om binnen te komen lopen tussen
10.00 en 11.30 in de Hofkamer. Dit is op de eerste verdieping
van het HelvoirThuis.
Hopelijk zien we u dan.
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ACTIVITEITENPROGRAMMA
MAART IN RESTAURANT

LEYENHOF
Vaste activiteiten:
Dinsdag
Dagbesteding van 10.00 tot 16.00 uur.
Pianomuziek van 12.00 tot 13.00 uur door Kees
van Rijt.
Woensdag
Bingo, aanvang 14.30 uur,
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 maart:
Dinsdag 3 maart: vanaf 14.00 uur: schoenen verkoop Carma
Comfortschoenen (ook schoenen voor reuma / diabetici)
Vrijdag 13 maart: om 14.30 uur: 'Muziek doet je goed' met
optreden, mogelijk door de actie 'Nederland Doet'. (consumpties
voor eigen rekening)
Dinsdag 24 maart: vanaf 14.00 tot ± 16.30 uur: damesmode
verkoop door de firma Vincken mode.
Natuurlijk bent u van harte welkom!
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OOK IN HET NAJAAR 2020 WEER FILMS IN HELVOIRTHUIS
De Filmclub van Vereniging 55+ startte in februari met het vertonen van films in het HelvoirThuis. Films, die recent in de bioscoop te
zien waren en daar goed ontvangen zijn. Films,
die beantwoorden aan wat veel mensen een
goede film vinden: aangenaam ontspannend,
romantisch en/of vol humor, spannend, niet al
te diepgravend.
Het is altijd spannend of het aanbod voor een film ook veel toeschouwers trekt.
Daar kunnen wij, als Filmclub van de Vereniging, heel kort en
positief over zijn: het aantal toeschouwers bij de eerste film,
"De Dirigent", overtrof echt onze verwachtingen. In totaal ruim
60 betalende toeschouwers, waarvan 15 niet-leden van V55+.
Ook over dat laatste aantal zijn we heel tevreden. We hadden
immers de bedoeling om vanuit de Vereniging een breder aanbod aan activiteiten te presenteren, ook aan belangstellenden
buiten de Vereniging.
Op basis van de gebleken belangstelling bij de eerste film hebben we besloten om in het najaar weer met een nieuwe cyclus
films te starten. Op de eerste donderdag van de maanden oktober, november en december 2020 en de eerste donderdag van
de maanden februari en maart 2021 en de tweede donderdag
van de maand januari 2021 gaan we weer films vertonen in HelvoirThuis. We starten binnenkort al met het samenstellen van
een lijst met films, die beantwoorden aan de criteria die we eerder opstelden. Maar over die lijst hieronder meer.
Na afloop van de eerste film hebben we onze oren te luisteren
gelegd bij de reacties van toeschouwers. Veel gehoord: mooie
film, goed Nederlands product, helder beeld, goed geluid.

14

Maar ook kritische opmerkingen hebben we goed gehoord:
lange zit, een pauze was op zijn plaats, harde stoelen, storend
omgevingsgeluid, het was heel druk aan de bar na afloop van
de film, de film was door de lange duur en het aarzelende begin
later afgelopen dan gedacht en gepland, inleiding was moeilijk
te volgen.
Zoals al gezegd: we gaan door met het vertonen van films. Op
dezelfde manier geselecteerd als de films, die we in februari
hebben vertoond en die we nog in maart en april gaan draaien.
De films die we gaan selecteren, zullen meestal tussen de anderhalf en 2 uur gaan duren. En niet langer. In principe plannen
we geen pauze in de film. Mochten we toch een film selecteren,
die heel erg goed is en binnen onze selectiecriteria valt maar die
langer dan 2 uur duurt, dan beslissen we van te voren of we bij
uitzondering een pauze in de film houden. Dat laten we uiteraard bij de aankondiging al weten. Wat de stoelen betreft: het
grootste gedeelte van de stoelen die we klaarzetten, heeft een
zacht zitvlak; voor de stoelen met een harde zitting zullen we
zitkussentjes klaarleggen, die toeschouwers mogen gebruiken
als ze dat willen.
Het storende omgevingslawaai gaan we zo veel als mogelijk beperken door de clubs en verenigingen, die ook aanwezig zijn en
tijdens de film pauzeren in de bar, vriendelijk te vragen rekening
te houden met de filmvertoning; bovendien zal de film eerder
afgelopen zijn dan het tijdstip waarop de bar massaal bezocht
wordt door de sporters. En nog dit: we weten nu hoe we de film
moeten starten op het geplande tijdstip (!) en we zullen bij de
inleiding een microfoon gebruiken.
Tot slot: binnenkort gaan we als filmclub weer lijstjes met filmwensen en –voorstellen uitwisselen. We blijven intussen goed
luisteren naar kritische geluiden over wat beter kan. En we nodigen U graag bij deze uit om dat ook per mail te doen. Naar
een van de leden van de filmclub:
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Jeanette Poels (jampoels@gmail.com)
Jolanda Moelands (j.moelands@telfort.nl)
Marian van Houten (houtje4528@gmail.com)
Louise Schulte (l.schulte.van.amelsfoort@kpnmail.nl) en
Chrit van Enckevort (chritvanenckevort@home.nl).
En uiteraard zijn suggesties voor films ook zeer van harte welkom.
Namens de Filmclub van Vereniging 55+,
Chrit van Enckevort

BOEKBESPREKING' MAMA TANDOORI'
ERNEST VAN DER KWAST.

DOOR

In deze roman komt een reeks bonte personages
voorbij, van Bollywood-ster Uncle Sharma tot de
talentvolle meerkampster tante Jasleen. Maar Van
der Kwasts even tirannieke als liefhebbende moeder vormt de spil waar deze aanstekelijke verhalen om draaien. Een vrouw met een ijzeren wil, een hilarische
doortastendheid, en een diep verdriet om haar gehandicapte
zoon Ashirwad. Mama Tandoori intrigeert, verbaast, ontroert, en
tovert van begin tot eind een glimlach op je gezicht.
De schrijver Ernest Roelof Arend van der Kwast; Pseudoniem(en) Yusef el Halal, Sieger Sloot (1 januari 1981, Bombay,
India)
Zijn vader is er zeker van: het wordt een meisje. De geboortekaartjes voor Eva van der Kwast liggen al bij de drukker. Als
Ernest in 1981 in het hospitaal van Bombay, India, geboren
wordt, is de consternatie dan ook groot. Vanaf dat moment zal
de verhouding met zijn ouders gecompliceerd blijven.
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Van der Kwast debuteerde in 2005 met de roman 'Soms zijn
dingen mooier als er mensen klappen'. Van der Kwast was ook
verantwoordelijk voor de verhalenbundel 'Man zoekt vrouw om
hem gelukkig te maken' (2003), die hij onder het pseudoniem
Yusef el Halal publiceerde met een groep collega-schrijvers
(waaronder Steven Verhelst, Ronald Giphart, Ingmar Heytze en
Jacob van Duijn). Zijn tweede volledige roman, 'Stand-in', verscheen in 2007. Het boek werd destijds echter gepresenteerd
als geschreven door de acteur Sieger Sloot. Een jaar later
meldde Van der Kwast dat hij de auteur was. Hij had de roman
opzettelijk geschreven in de stijl van Arnon Grunberg in de hoop
hiermee de indruk te wekken dat het om een nieuw pseudoniem
van deze auteur ging. De hoofdpersoon, een man van twaalf
ambachten en dertien ongelukken, treedt op als stand-in voor
schrijvers die uit de schijnwerpers willen blijven.
Van der Kwast was enige tijd hoofdredacteur van het literaire
tijdschrift 'Passionate' en organiseert de literaire evenementen
'Nur Literatur' en 'Gooi een tomaat naar een schrijver en een
roos naar de zangeres'.
Daarnaast presenteert hij elke maand 'De Unie Late Night' in
Rotterdam. Hij woont en werkt beurtelings in Nederland en Italië.
Boeken geschreven door Ernest van der
Kwast

Giovanna's navel (2012)

De familie Lazuriet (2014)

De ijsmakers (2015)

Het wonder dat niet omvalt (2016)
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UITNODIGING
LEDEN VAN DE

RONDLEIDING

REBIRTH FESTIVAL

VOOR

KBO

In het weekend van 10, 11 en 12 april is het tijd voor de 12de
editie van Rebirth Festival! Na de toevoeging van een festival
camping in 2019, ontwikkelt Rebirth Festival zich dit jaar wederom verder. Zo heeft Rebirth Festival zich in de afgelopen 11
jaar ontpopt van klein evenement tot een begrip in Nederland!
Naast het organiseren van een spetterend feest, wil de organisatie ook haar sociale betrokkenheid in en rondom Haaren vergroten.
Om deze reden organiseren we speciaal voor leden van de KBO
een rondleiding op het festivalterrein. Tijdens deze rondleiding
nemen we je mee achter de schermen en geven we toelichting
op de verschillende aspecten van de organisatie. Hier willen we
jullie graag voor uitnodigen!
Wanneer:
woensdag 8 april 2020
Tijd:
14:00 – 15:00 uur
Locatie:
Op de fiets / te voet: vanuit Haaren, rechtdoor op het zandpad
van de Antwerpsebaan vanuit de kruising Oude Baan / Hoge
Raam.
Vanuit Helvoirt, volg de borden 'P Crew' vanaf de Molenstraat.
Met de auto: rijdt via de Molenstraat naar de Gestelstraat (zijstraat van de Molenstraat), volg vanaf hier de borden met 'P
Crew' erop en parkeer op de Crew parkeerplaats.
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We zullen iedereen ontvangen in de vrijwilligerstent waar een
kopje koffie of thee klaar zal staan, waarna we het festivalterrein op gaan.
Om mee te doen met deze rondleiding kunt u kunt zich inschrijven vóór 1 april via de onderstaande contactpersonen:
Mieke van Boxtel

jmvanboxtel@home.nl
 62 2188
Elly van der Heijden famvd.heijden@home.nl
 62 3562
Ton van Steen
elstonvansteen@ziggo.nl
 62 2094
Cobie v Liempd
gerritencobie@kpnmail.nl
 62 1722
Tot dan!
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OUDE BOERDERIJEN
Als door toeval staan ze goed
de boerderijen in het land.
Schakel tussen grond en lucht.
Vastberaden in de aarde
geven ze, door er te zijn,
de geschiedenis zijn waarde
en het landschap zijn verband.
Als in willekeur gestrooid,
de boerderijen in het veld.
Het symbool van vruchtbaarheid.
Aangeraakt door zon en regen,
met de geur van mist en mest,
hebben ze een ziel gekregen
die van duurzaamheid vertelt.
Door onzichtbare hand geplaatst,
in een tijd die is vergelden.
Woningen van mens en dier.
Ankerpunten van hun tijd.
En naast stijl en harmonie
toonbeeld van doelmatigheid.
Boerderijen van ’t verleden.
Jan Terlouw.
Uit de bundel 'Gedichte gedachten'.
Naast o.a. politicus en commissaris van
de koningin, was Jan Terlouw vooral
schrijver van kinderboeken.
Verschillende van zijn boeken zijn
Verfilmd, waaronder 'De Koning van
Katoren'. Een boek uit de beginjaren
zeventig, nu nog actueel!
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NESTKASTLIVE,
gemaakt door een handjevol Alphenaren, is een kijkcijferkanon: In één jaar tijd
van 2.000 naar 7.000 bezoekers per dag. Wie zitten er achter dit succes?
"Niks achter het scherm naar vogeltjes koekeloeren, je moet
naar buiten!'' TV-bioloog Midas Dekkers vindt het maar niks:
vanuit je leunstoel beelden bekijken van een paartje pimpelmezen dat hun kroost voert. "Maar hij is dan ook de enige die negatief is'', zegt Arie Kwakernaak. En als je ziet hoeveel mensen
er plezier aan beleven. Jarenlang hadden we zo'n 2.000 bezoekers per dag. Het laatste jaar is dat meer dan verdrievoudigd
naar 7.000 gemiddeld.
De 53-jarige Alphenaar Kwakernaak, werkzaam bij het waterschap, is met zijn nicht Trudy Groen de drijvende kracht achter
de site: hij is het technisch brein en zij verzorgt de jaarverslagen, boekhouding en administratie. Het dagelijks bijhouden van
al het vogel lief en leed op de website doen ze samen.
En er gebeurt nogal wat. NestkastLIVE heeft dit jaar - twaalf
jaar nadat de eerste beelden te zien waren - beeld en geluid van
16 nesten. Onder andere van de buizerd, slechtvalk, huis- en
boerenzwaluw, spreeuw, tortel, roodborst, pimpel- en koolmees
en de torenvalk.
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WANDELEN

IS DE GROOTSTE PROBLEEMOPLOSSER DIE ER

BESTAAT

We moeten veel meer wandelen.
Het is goed voor lichaam en geest.
Dat betoogt de Ierse neurowetenschapper Shane O'Mara. "Ongeveer
een eeuw geleden liep de mens gemiddeld vijftien kilometer per dag,
dat is wat ik met mijn stappen ook
nastreef," zegt hij in een interview
met NRC.
Zittend leven
Vroeger moesten we veel lopen om eten te verzamelen of omdat
we werk deden waarbij we bewogen. "Nu loopt de mens dagelijks niet meer dan twee kilometer, desastreus weinig. We leiden
een zittend leven op kantoren achter beeldschermen. Sterker
nog: we hebben onze wereld en onze leefstijl zo ingericht dat er
geen noodzaak is voor bewegen. Terwijl wandelen de grootste
probleemoplosser is die er bestaat," zegt de hoogleraar experimenteel breinonderzoek aan Trinity College in Dublin.
Wandelen als medicijn
O'Mara: "Ik prijs de dag waarop huisartsen het wandelen beschouwen als een medicijn, maar dan zonder bijwerkingen. Op
de Shetlandeilanden gebeurt dat al: artsen schrijven strandwandelingen voor als preventieve behandeling voor lichamelijke en
geestelijke aandoeningen. Vier keer per week op pad gaan, vijftien kilometer lopen: dat maakt ons zowel fysiek als mentaal
gezonder. Vele duizenden weten dat al, en wandelen is populair."
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Ruige paden
Wandelen in de stad kan net zo goed als in de natuur, mits de
stad voetgangersvriendelijk is ingericht, aldus de wetenschapper. "Maar voor wie echt wil lopen en zich wil oefenen, raad ik
toch aan een meer ruwe ondergrond te kiezen, lekker veel stenen en ruige paden. Dan maak je het moeilijker voor je hersenen waardoor ze harder moeten werken."
Een gevoel van geluk
Waarom wandelen zo goed is voor de hersenen? "Als wij in beweging zijn, is ons brein ook in beweging. We zijn cognitief mobiel. Ik noem dat mindwandering: we laten onze geest de vrije
loop en juist daardoor zijn we in staat herinneringen, gedachten
en gevoelens in een nieuwe context te plaatsen. Onderzoek met
MRI-scanners en andere technische apparatuur toont aan dat
wandelen onze cognitieve vermogens enorm doet toenemen.
We zijn ons bewuster van onze omgeving, waardoor onze sensibiliteit verhoogd wordt. Ook willen we aldoor weten waar we
ons bevinden, dat maakt ons alert […] Lopen schenkt ons endorfine, een gevoel van welbevinden en geluk. Dat maakt ons
weerbaarder tegen depressies en ouderdom.
Use it or lose it
O'Mara vervolgt: "Wij ontdekten dat een van de belangrijkste
hersenonderdelen, de hippocampus, feitelijk een spier, sterker
en krachtiger wordt naarmate we meer bewegen. Use it or lose
it is onze gevleugelde uitspraak. Wanneer je spieren achteruitgaan, gaan ook je hersenen achteruit. Het beeld dat uit onderzoek naar voren komt is dat lopen onze hersenactiviteiten stimuleert. Alles wordt sneller, scherper, alerter: ons gehoor, gezichtsvermogen, reactiesnelheid, geheugen."
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Griekse filosofen
O'Mara is niet de enige die er zo over denkt. "De Griekse filosofen gaven wandelend les. Romantische dichters als Wordsworth
en Goethe maakten dagenlange tochten en schreven daarna
feilloos, zonder enige correctie, hun gedichten op. Ik schrijf al
wandelend." De hoogleraar besluit: "Lezen scherpt onze geest,
evenals wandelen. En wandelen heeft een herstellend en genezend vermogen. […] Je wordt oud als je niet stopt met bewegen,
als je stopt met bewegen word je niet oud."
Bron(nen):

NRC

MIDGETGOLFEN IN SPOORDONK
Van april tot en met oktober kun je op
de eerste dinsdag van de maand midgetgolfen op de baan in Spoordonk.
De baan is dan speciaal gereserveerd
voor senioren.
Men begint om ongeveer 14.00 uur.
De kosten bedragen € 4,- p.p.
Het adres is: Broekstraat 4d te Spoordonk.
Parkeren kan op de parkeerplaats naast voetbalveld 'het Horstje'. Van te voren aanmelden is niet nodig.
Activiteitencommissie,
Lucie van de Pas.

24

TUINGEDACHTEN
In mijn vorige 'tuingedachten' heb ik de hooiberg ('barg') globaal beschreven. Ik zou terugkomen op het apparaat dat gebruikt werd om het dak omhoog of omlaag te bewegen, het
'heeft' dus.
Het bestond uit een L-vormige houten constructie, met ongeveer de afmetingen: een voet van 1½ meter lang en het opstaande deel was twee meter en de hele breedte was 1½ meter.
Bovenin zat een dikke ronde balk, een soort rol, met aan één
eind, net buiten de L-constructie een stel wieken, waarmee de
rol rondgedraaid kon worden. Aan de rol zaten een viertal dikke
touwen die er omheen draaiden als je de rol ronddraaide. Onderin de constructie zat een zware balk, die aan de touwen omhoog getrokken werd als de rol gedraaid werd. De balk had van
boven enkele holten, waarin een stevige paal gezet kon worden,
die dus omhoog geduwd werd als de balk omhoog gedraaid
werd. Het dak rustte ter plaatse van de vaste paal (roe) op een
stalen pen, welke in een gat van de roe was gestoken. Tijdens
het 'heffen' of laten zakken van het dak, zat er een helper op
het hooi in de barg, om de stalen pen in een ander gat te steken.
Om de pen uit het gat te kunnen trekken werd het dak eerst een
klein beetje omhoog geduwd. Dan kon de stalen pen uitgenomen worden. Moest het dak naar beneden, dan werd de stalen
pen een gat lager (ongeveer 30 cm) in de paal gestoken en liet
men het dak langzaam op de stalen pen zakken. Moest het dak
omhoog, dan werd het dak ruim boven het hogere gat geduwd
en kon de stalen pen meteen in een hoger gat gestoken worden.
Je begrijpt dat er beweging in het dak mogelijk moet zijn als je
één van de vijf hoeken verticaal verplaatst. De helper moest dan
ook uit veiligheid midden onder het dak gaan zitten.
Jan van Bohemen.
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NIEUWS VAN HET ALZHEIMER CAFÉ
REGIO 'T GROENE WOUD
Op maandag 23 maart 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:
Dementie en menswaardig leven
Gastspreker: Mathieu Hendriks, geestelijk verzorger van Zorggroep Elde-Maasduinen
Toelichting:
Als men met de ziekte dementie wordt geconfronteerd roept dit
voor de patiënt en naasten vaak intense gevoelens op van verdriet, pijn, onzekerheid en machteloosheid waar je niet altijd
raad mee weet.
Vragen kunnen naar boven komen zoals: waarom overkomt ons
dit, is dit nog zinvol leven, kan ik dit wel aan?
Mensen in je omgeving willen je vaak wel helpen maar weten
soms ook niet hoe. Wellicht wil jij alleen maar even een luisterend oor.
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.
shertogenboschbommelerwaard@alzheimer-nederland.nl
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DEZE 10

KANALEN OP

YOUTUBE

ZIJN EEN BEZOEKJE

WAARD

Op videosite YouTube is van alles te vinden. Gekke filmpjes of
juist leerzame. Een overzicht van een aantal kanalen die de
moeite waard zijn.
Wat is YouTube?
YouTube is met meer dan twee miljard maandelijkse gebruikers
de grootste videosite van de wereld. Google is de eigenaar. Elke
minuut wordt er op YouTube meer dan vierhonderd uur aan video's online gezet. De video's staan niet alleen op YouTube,
maar ook op websites. En via Facebook en andere sociale media
delen mensen YouTube-video's die ze leuk vinden.
YouTube heeft zogeheten kanalen. Hierop staan video's van één
aanbieder of over een bepaald onderwerp bij elkaar. Ook SeniorWeb heeft een eigen kanaal.
Beter fotograferen
Iedereen die graag fotografeert en er meer over wil leren, is bij
het kanaal van Zoom aan het goede adres. Er staan tientallen
video's die ingaan op onder meer instellingen van de camera,
fotograferen van dieren of mensen en zwartwit-fotografie.
Nieuwe camera's staan ook centraal in een deel van de filmpjes.
Bekijk ook eens de video's met tips van de bekende fotograaf
William Rutten.
Ziggo Sport
Sportliefhebbers opgelet! Op het kanaal Ziggo Sport staan genoeg video's om uren en uren te vullen met belangrijke momenten uit allerlei sportwedstrijden. De meeste video's gaan over
voetbal, maar er zijn ook volledige uitzendingen van programma's over andere sporten te bekijken, zoals Formule 1 Café. Er
is geen abonnement op Ziggo nodig om de video's af te spelen.
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Nederlandse natuur
Natuurmonumenten beheert allerlei natuurgebieden in ons land.
Op het kanaal van de vereniging zijn uiteenlopende films te zien,
maar uiteraard met als gemeenschappelijk onderwerp de Nederlandse natuur. Mensen vertellen over hun band met de natuur, er zijn video's over acties van Natuurmonumenten en allerlei fragmenten die bepaalde gebieden centraal stellen. Via
een van de afspeellijsten (playlists) ziet u filmpjes rondom hetzelfde onderwerp.
Klussen met Henk
Wie zelf een klus in huis wil doen, kan op het kanaal Klussen
met Henk inspiratie opdoen. Deze fanatieke hobbyklusser pakt
de meest uiteenlopende projecten aan en laat zien hoe het
moet. Van het maken van een kastje en het vervangen van de
gasslang tot een filmpje over reparatie van een koffieapparaat:
er staat van alles.
'Oudjes'
Dit kanaal moet u maar met een knipoog nemen. Oudjes is een
kanaal waarop senioren in grappig bedoelde video's moderne
fenomenen onder de loep nemen. Dat kan gaan over van alles,
van straattaal tot de zangeres Glennis Grace en van rijexamen
tot heliumballonnen. Het is allemaal niet erg serieus bedoeld,
maar als u zin hebt in een video over een luchtig onderwerp best
de moeite van het kijken waard.
Knutselprojecten in 5 minuten
Allerlei uiteenlopende video's zijn te vinden op het kanaal 5 minuten knutselen. Niet alleen knutselprojecten, maar ook zogeheten life hacks. Dat zijn trucjes om iets heel anders te doen
met een bepaald voorwerp, waardoor ons leven een stuk makkelijker wordt gemaakt. Bijvoorbeeld creatieve ideetjes voor het
recyclen van plastic rietjes. De video's zijn kleurig en qua taalgebruik gericht op de jeugd, maar er staan leuke tips tussen die
van pas komen.
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Polygoonjournaal
Het kanaal van het Polygoonjournaal staat vol met oude video's
die het instituut voor Beeld en Geluid online zet. Die organisatie
bezit een archief met meer dan een miljoen uur radio, televisie,
film en muziek. Op dit kanaal vindt u thematisch op onderwerp
geordende afspeellijsten met daarin korte filmpjes uit de collectie Polygoon Nieuws, de bioscoopjournaals van vroeger. Toen
mensen nog geen televisie thuis hadden, kon men in de bioscoop het nieuws uit binnen- en buitenland zien. De filmpjes doen
vaak nostalgisch aan en roepen herinneringen aan vroeger op.
Koninklijk Huis
Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de andere royals
hebben geregeld openbare activiteiten waar video's van worden
gemaakt. Deze en andere filmpjes zijn te bekijken via het kanaal
van het Koninklijk Huis. U vindt er van alles, van registraties van
Prinsjesdag tot openingen. De video's zijn gerangschikt in afspeellijsten.
NOS
De NOS is de grootste nieuwsorganisatie van Nederland. Op internet brengen verslaggevers het laatste nieuws gebracht in uitzendingen en video's. Op het YouTube-kanaal van de NOS is van
alles te vinden. Niet alleen nieuwsvideo's over belangrijke onderwerpen uit binnen- en buitenland maar ook live video's en
hele uitzendingen. Wie het nieuws op de voet volgt, vindt hier
een brede verzameling aan nieuwsonderwerpen.
Consumentenbond
De Consumentenbond is bij het grote publiek vooral bekend van
de tests. Van wasmachines en stofzuigers tot aan mobiele telefoons: van alles wordt uitgeprobeerd. Op het kanaal van de Consumentenbond vindt u tientallen video's met besprekingen.
Handig is om de afspeellijsten te gebruiken, zo vindt u de snel
de video's over onderwerpen waar u meer over wilt weten.
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GEMAK DIENT DE MENS…
Gaan we met de fiets of met de auto?
Kiezen we voor een tuin vol groen of tegels?
Koken we zelf of kiezen we voor kant-en-klaar en thuisbezorgd?
De meesten van ons hebben het geluk om zelf te kunnen kiezen.
En dat is natuurlijk een groot goed. Het scheelt je veel tijd en
moeite, maar is het op de langere duur écht dienstbaar aan de
mens?
Voor de economie is 'gemakkelijk' en 'snel' de beste keus: je
moet er immers meestal wat meer voor betalen, maar dan héb
je ook wat!
Maar hoe die levensstijl uitpakt voor je gezondheid en welzijn is
een ander verhaal. Dan is gezond bewegen en zelf vers eten
maken waarschijnlijk beter.
En hoe duurzaam is gemak? Kant-en-klaar betekent extra productiekosten, transport en verpakkingsmateriaal, dus veel afval.
Tegeltuinen geven hittestress en zijn een ramp voor insecten en
vogels. En voor korte stukjes de auto pakken kost onnodig veel
brandstof en uitstoot.
Kortom, ons 'gemak' bezorgt natuur en milieu veel ongemak.
Met groene groet,
Tiny en John Vermeer,
voor Duurzame Diensten

30

HEERLIJKE, VERWARMENDE MOSTERDSOEP

Ingrediënten voor 4 personen
 2 eetlepels boter
 1 eetlepel mosterd
 1 eetlepel geroosterd mosterdzaad
 mespunt kurkuma
 1 theelepel gemalen koriander
 50 gram bloem
 1 liter bouillon
 100 ml room
 peterselie of tijm
Bereiding
Smelt de boter in een pan en bak hierin ongeveer 1 minuut
zachtjes de mosterd het mosterdzaad, kurkuma en gemalen korianderzaad.
Voeg de bloem toe en roer het door de boter. Verhit het mengsel
een paar minuten en blijf goed roeren. Voeg beetje bij beetje
500 ml bouillon toe. Roer steeds alles goed glad. Voeg vervolgens nog 500 ml bouillon toe en laat de soep nog 5 minuten
doorkoken.
Roer vlak voor het serveren de room door de soep. En garneer
met fijngeknipte platte peterselie of met tijm.
Tip: Ook lekker met blokjes spek of ham; houd het vega met
blokjes gesmoorde courgette of preiringetjes.
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TE LEVEN EN DAT LEVEN TE VERGETEN
Te leven en dat leven te vergeten
met zijn gedonderjaag en doe-maar-dik
voorgoed verstrikt geraakt in eigen ik
en toch weer kleren aan en toch weer eten.
En in het hoofd een weggedreven weten
en in de ogen die verdwaalde blik
van vaag verbazen, van onvaste schrik
om wie er op bezoek zijn, hoe die heten.
Zij die hun namen kennen, schuiven aan
en zitten daar van levenslust te blaken.
De zinnen die op de repeatknop staan
proberen ze welwillend af te maken.
Een kus voordat ze weer naar buiten gaan.
Zo vluchtig even een bestaan aanraken.
Joke van Leeuwen (1952)
'Te leven en dat leven te vergeten’ van
Joke van Leeuwen staat in de dertiende
Dichter-bloemlezing van uitgeverij
Plint, met gedichten over dementie.
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MAKKELIJK
VIEW

DE WEG VINDEN MET

GOOGLE MAPS LIVE

Handig dat Google Maps, maar welke kant
moet ik nou op? Google Maps Live View helpt
met virtuele richtingaanwijzers bij het vinden
van de juiste looproute.
De goede kant op
We hebben het allemaal weleens gehad: de routekaart
staat op de telefoon. Maar na enkele meters lopen, blijkt u toch
precies de verkeerde kant te zijn opgelopen. Zou het niet handiger zijn als er herkenningspunten in beeld verschenen tijdens
het volgen van een routebeschrijving? Dat is precies wat Live
View doet. De nieuwe functie projecteert virtuele witte pijlen in
Street View, zodat u geen afslag mist of de verkeerde kant opgaat.
Mocht de functie niet beschikbaar zijn, download dan de laatste
versie van Google Maps. Zorg dat de Google-locatieservice van
het apparaat aanstaat.
Wandelen met Live View

Open Google Maps op de telefoon of tablet.

Typ een bestemming in de zoekbalk of tik op de kaart.

Tik op Route.

Tik boven de kaart op het pictogram 'Lopen'. Dat is het wandelende poppetje.

Tik onderaan op Live weergave.

Google Maps vraagt eventueel om wat toestemmingen. De
app wil bijvoorbeeld de camera gebruiken om de buurt te
herkennen.

Richt de telefooncamera op gebouwen en borden zodat
Maps weet waar u bent.
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Er verschijnen witte pijlen op het scherm. Dat is de route die u
kunt volgen. De telefoon trilt bij elke volgende navigatiestap of
op de eindbestemming. Het is trouwens veiliger om niet de
steeds op het scherm te kijken. Berg de telefoon op zodra u
weet welke kant u op moet en haal 'm weer tevoorschijn als u
bij een volgende afslag komt. Zo houdt u aandacht voor het
verkeer.

GEVRAAGD: POPPEN VOOR ROEMENIË
Ik kleed poppen aan voor kinderen in Roemenië.
Daarvoor wil ik u vragen: wie heeft er nog poppen, waar niet
meer mee gespeeld wordt.
Ik wil ze graag hebben om aan te kleden voor de kinderen in
Roemenië. Ook barbiepoppen kan ik gebruiken.
Wilt u ze kwijt, dan kunt u ze brengen bij:
Lena Schellekens
Kerkstraat 17 te Helvoirt.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Lena.
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ACTIVITEITEN VERENIGING 55+ HELVOIRT
4 het leven
Activiteitencie
Bewegen Moet!!
Biljarten
Bridge
Consulent Thuisadministratie
Computeren
Fietsen
Films
Fotografie
Glas in lood
Gymnastiek
Haak- / breigroep
en naaiklusjes
Helvoirt Uit: vervoer
Hobby-handwerk
Kaarten
Kienen
Klusjesdienst
Lezingen
Line-dance
Luisteren naar
Klassieke Muziek
Reizen
Schilderen
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
Chrit van Enckevort
Edward de Vries
Kees van Haaren
Annie Timmermans

---64 37 94
64 18 04
64 21 79
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
Annemarie van Hoof
Marinus van Iersel

64
06
64
64
64
64
64
64
64

14 15
27086113
12 72
23 89
17 73
26 06
11 09
37 93
27 72

Kees van Rijt
Lucie van de Pas
Henk van Paassen
Jan Tielemans

60
60
64
06

75 32
79 21
40 54
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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Vereniging 55+ Helvoirt

Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
Telefoon: 0411- 202010

