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VOORWOORD
Het Coronavirus zorgt voor onzekerheid
voor alle mensen in de wereld. Ook wij in
Helvoirt ontkomen hier niet aan. Het bestuur
van Vereniging 55+ Helvoirt heeft moeten
beslissen om voorlopig al onze activiteiten in
het HelvoirThuis te stoppen en wij kunnen nog niet overzien
wanneer we onze activiteiten kunnen hervatten. Wij zullen jullie
hierover blijven informeren, vooral via onze website.
Wij begrijpen dat het Coronavirus en de genomen maatregelen
van de Nederlandse regering een negatieve invloed kunnen hebben op het leven van onze leden. Het bestuur heeft het initiatief
genomen om zoveel mogelijk alleenstaande leden telefonisch te
benaderen en te vragen of zij hulp nodig hebben. Voorlopig komen wij tot de conclusie dat veel leden de verenigingsactiviteiten missen, maar dat veel leden elkaar helpen en dat velen ook
terug kunnen vallen op familie en vrienden. Voor meer informatie over deze telefonische benadering verwijzen wij naar het artikel in dit hofblad.
Als bestuur denken wij dat er voorlopig geen einde komt aan de
ongewenste situatie. Als iemand problemen ervaart waar wij
mee kunnen helpen dan zullen we elkaar moeten helpen. Natuurlijk kunt u hiervoor het bestuur benaderen. Binnen onze gemeente zijn er verschillende initiatieven om dorpsgenoten te informeren en / of te helpen. Op onze eigen website www.55plushelvoirt.nl is (regelmatig aan te vullen) informatie te vinden en
ook hoe ondersteuning gegeven kan worden bij hulpvragen. Ook
in dit hofblad is veel informatie te vinden die ons kan helpen.
Wij spreken de hoop uit dat we elkaar kunnen ondersteunen in
deze moeilijke tijd.
Namens het bestuur van Vereniging 55+ Helvoirt
Peer van Hoof
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WEL OF GEEN ACTIVITEITEN?
In deze editie van 't hofblad wordt u nog uitgenodigd om mee
te gaan lunchen en jeu de boulen, maar of dat doorgaat is allerminst zeker. Datzelfde geldt voor activiteiten als wandelen, badminton, fotobewerking, computerinloop en kaarten. Omdat 't
hofblad niet eerder weer zal verschijnen dan op 7 mei zullen we
u zoveel mogelijk op de hoogte houden via onze website
www.55plushelvort.nl
Mocht u echter toch persoonlijke informatie willen, neem dan
contact op met de contactpersoon van de activiteiten. Zijn of
haar naam staat bij de activiteit vermeld op pagina 35.

ENNUH…
Als uw activiteit niet doorgaat kunt u toch nog wel even lekker
bezig zijn met de 'woordzoeker' op de bladzijde hiernaast.
We hebben veel activiteiten die we in onze vereniging kennen
verstopt in deze woordzoeker. Het is aan u om ze allemaal te
vinden!
Heel veel succes ermee, maar vooral een heerlijk ontspannen
moment toegewenst!
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HET FIETSEN MET DE VERENIGING OP DE LANGE BAAN ?
Het voorjaar is nog aan de gang als de maand april op de kalender verschijnt. Het is de maand waarin vaak de eerste gezamenlijke fietstocht van onze Vereniging 55+ van stapel loopt.
Dat is dit jaar niet het geval. Maandag 27 april zou dat zijn maar
dan is er de koningsdag gepland die door het gevreesde coronavirus niet doorgaat. De volgende maandag die eventueel geschikt zou zijn is maandag 4 mei. Het is de dag van de dodenherdenking uit de Tweede Wereldoorlog. Deze dag valt daardoor
ook af. Dan komt maandag 11 mei in beeld. En jawel dan zijn
er geen bijzondere dagen. Alleen onze premier Mark Rutte verbiedt op 23 maart j.l. groepsvorming van meer dan 3 personen
tot 01 juni 2020 en dat is Tweede Pinksterdag. Daarmee vervalt
ook de maandag op 25 mei.
De eerste gelegenheid is maandag 8 juni 2020. De kans voor
het eerst de maandagfietsavond te houden met een vertrek op
het Kerkplein. Klokslag 19.00 uur springen de fietsers in het zadel op pad naar een onbekende bestemming. Daar aangekomen
is er een half uur pauze voor koffie, thee of geestrijk vocht. Er
is tijd voor een bezoek aan het toilet. Tijdens de pauze komt
vaak het laatste nieuws in de groep. Alles is echter onzeker vanwege het coronavirus. Houd dus 't hofblad van juni in de gaten.
Planning
Maandag 8 juni, is de eerste rit, daarop volgt
Maandag 22 juni,
Maandag 6 juli,
Maandag 20 juli,
Maandag 3 augustus,
Maandag 17 augustus,
Maandag 31 augustus is de laatste rit.
Christ Pijnenburg
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HEEFT HET CORONAVIRUS ONZE ALLEENSTAANDE VERENIGINGSLEDEN IN DE PROBLEMEN GEBRACHT?
Het bestuur van Vereniging 55+ Helvoirt heeft het initiatief genomen om de alleenstaande leden telefonisch te benaderen om
te inventariseren of zij in de problemen zijn gekomen door het
Coronavirus. Namens het bestuur hebben Annemarie en Peer
van Hoof in de week van 15 t/m 20 maart ruim 150 telefoontjes
gepleegd en met ruim 100 leden gesproken.
Hierbij onze indruk
Niet iedereen hebben we kunnen bereiken. Deels omdat na herhaaldelijk bellen de telefoon niet werd opgenomen, deels omdat
het telefoonnummer niet langer in gebruik was. Op basis van de
gesproken leden krijgen wij op dit moment het volgende beeld:
In het algemeen hebben wij geen echt grote problemen geconstateerd. Wel hebben veel leden hinder van het Coronavirus. De
hinder concentreert zich op de volgende gebieden: beperking
activiteiten, minder contacten, minder en voorzichtiger met het
naar buiten gaan en het boodschappen doen.
Minder activiteiten

Men mist de activiteiten van de vereniging maar men heeft
er begrip voor dat het bestuur deze activiteiten heeft opgeschort.

Ook activiteiten met vrienden en familieleden worden bij
veel leden beperkter.
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Sommigen gaan wel wandelen in de buurt. Anderen besteden aandacht aan de tuin of een hobby in huis.
Sommige leden geven aan dat zij bereid zijn om anderen te
helpen die problemen ervaren.

Minder contacten

Door afname activiteiten

Door het vermijden van contacten vanwege gevaar besmetting.

Wel wordt door familie en vrienden aangeboden eventueel
te helpen.

Sommige leden geven aan dat het niet te lang moet duren.
Voorzichtiger met naar buiten gaan

Door gevaar besmetting

Door voorlichting van onder meer het RIVM
Boodschappen doen

Zij die het zelf kunnen, blijven zelfstandig boodschappen
doen.

Sommigen worden door familie of vrienden geholpen of laten de boodschappen thuis bezorgen.
Voorlopige conclusies

We hebben niet alle alleenstaanden kunnen bereiken. Het
zou kunnen zijn dat juist sommige van die leden wel hulp
nodig hebben.

Het is hartverwarmend hoe aangegeven wordt dat buurtgenoten, vrienden en familie de bereidheid tonen om elkaar te
helpen.

We hebben geen schrijnende problemen geconstateerd
maar we moeten ons realiseren dat dit een momentopname
is en dat het Coronavirus nog niet verdwenen is.
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Aanbevelingen

Laten we als vereniging onze oren en ogen gebruiken om
eventuele problemen te signaleren en gezamenlijk elkaar te
helpen.

Signalering niet alleen bij alleenstaanden maar ook bij leden
waarbij de partner ziek is of verblijft in een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis.

Bekijk regelmatig onze website waar in de rubriek 'corona'
allerlei tips te vinden zijn, maar ook bij wie je hulpvragen
kunt stellen en hoe je je beschikbaar kunt stellen om anderen te helpen.
Namens het bestuur 55+ Helvoirt
Annemarie en Peer van Hoof

FILM 'DARKEST HOUR' DOORGESCHOVEN NAAR HET NAJAAR

Vanwege de noodzakelijke maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus kon de filmvertoning 'Darkest Hour', die gepland stond in het HelvoirThuis op
2 april, niet doorgaan.
De film wordt verschoven naar het najaar.
Vanaf oktober gaan we weer een filmcyclus opstarten.
De film 'Darkest Hour' is een van de titels, die we dan in het
pakket gaan opnemen.
Namens de Filmclub van Vereniging 55+
Chrit van Enckevort
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7 TIPS TEGEN STRESS TIJDENS DE CORONACRISIS
ZO BLIJF JE RUSTIG IN ONZEKERE TIJDEN
Nu de hele wereld in de ban is van
het coronavirus, neemt de spanning
en ongerustheid onder de bevolking
toe. Wat als ik (ernstig) ziek word
door het virus? Wat voor gevolgen
hebben de overheidsmaatregelen
voor mijn werk, de operatie die nu niet doorgaat, mijn portemonnee? Vragen die allemaal tot onzekerheid en stress leiden.
Zeven tips tegen stress tijdens de coronacrisis.
1. Beperk nieuwsupdates en focus op positieve berichten
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) begrijpt dat de virusuitbraak tot paniek en stress kan leiden. Daarom heeft de organisatie richtlijnen opgesteld om de geestelijke gezondheid van
mensen te ondersteunen in deze tijden. Een van deze richtlijnen
is om nieuws dat je angstig of gestrest laat voelen zoveel mogelijk te beperken. Volg dan ook niet continu het nieuws, maar
doe dit hooguit één of twee keer per dag.
Een andere richtlijn is om je te focussen op positief nieuws
rondom het coronavirus. Lees bijvoorbeeld positieve verhalen
van mensen die COVID-19 – de ziekte die het virus veroorzaakt
– al hebben ervaren, of van mooie initiatieven voor ouderen in
verzorgingstehuizen.
2. Vertrouw op de feiten
Er wordt veel gezegd en verspreid over het coronavirus online
en op sociale media. Veel daarvan is onjuist en niet gebaseerd
op betrouwbare bronnen. Dit kan alleen maar leiden tot meer
onrust en paniek. Volgens de Europese Commissie is het wél
belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, maar je kunt dan het beste terecht bij de nationale en
lokale gezondheidsautoriteiten als het RIVM.
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3. Bescherm jezelf en anderen
Het virus hebben we helaas niet zelf in de hand, maar we kunnen wel onze verantwoordelijkheid nemen. Zo kun je jezelf én
anderen beschermen door je aan de hygiëne- en overheidsmaatregelen te houden. Blijf je handen goed wassen, zit niet
aan je gezicht, werk waar mogelijk thuis en houd twee meter
afstand van anderen.
4. Zorg goed voor jezelf
Het is altijd al belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, maar in
deze tijden nog meer. Probeer je weerstand op peil te houden
of te verbeteren door gezond te leven. Doe rustig aan en probeer niet te stressen. Bij stress maakt je lichaam namelijk het
hormoon cortisol aan dat de weerstand kan verminderen. Verder: eet gezond en gevarieerd, probeer voldoende te slapen, ga
elke dag even wandelen (als dat mogelijk is natuurlijk) of doe
een kleine workout.
5. Help anderen
Om een gevoel van controle te krijgen, hamsteren veel mensen
levensmiddelen en medicijnen als paracetamol. Hierdoor grijpen
ouderen, (chronisch) zieken en mensen met vitale beroepen,
zoals medisch personeel, vaak mis. Houd rekening met deze
groepen en help bijvoorbeeld eens je buurvrouw door een boodschap voor haar te doen. Zo heb je meteen ook minder tijd en
behoefte om te piekeren.
6. Zoek afleiding en houd contact
Richt je aandacht op iets anders dan het coronavirus. Afleiding
verlicht de spanning. Ga bijvoorbeeld dat ene boek lezen waar
je niet eerder aan toekwam en blijf vooral je sociale contacten
onderhouden om eenzaamheid tegen te gaan. Tegenwoordig
zijn er gelukkig genoeg manieren om in contact met elkaar te
blijven, zoals WhatsApp, Skype en Facetime.
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7. Houd een vast dagritme aan
Nu veel mensen thuis moeten blijven, komt de ‘normale’ dagindeling te vervallen. Dit kan bij sommigen voor onrust zorgen.
Ons advies is om structuur in je dagen aan te brengen en je
dagelijkse bezigheden zoveel mogelijk aan te houden. Tegelijkertijd kun je deze periode ook gebruiken om rustiger aan te
doen en stil te staan bij de mooie, kleinere dingen in het leven.
Let op: check voor alle actuele informatie rondom het coronavirus de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM).
Heb je last van psychische klachten in tijden van het coronavirus? Bij MIND kun je terecht voor steun, advies en hulp.
Bron(nen): World Health Organization (WHO)
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VIDEOBELLEN VIA WHATSAPP
Komt u tijdelijk niet meer in contact met de (klein)kinderen? Er
is een oplossing om ze toch te kunnen zien: videobellen via
WhatsApp!
WhatsApp heeft sinds enige tijd een belfunctie die behalve bellen ook de mogelijkheid biedt om videogesprekken te voeren.
Deze functie is te vergelijken met bijvoorbeeld FaceTime en
Skype. Dit zijn telefoongesprekken (VoIP) die via het internet
verbinding maken.
U betaalt geen extra kosten voor het bellen, maar verbruikt wel
data. Behalve op de WiFi, kunt u uiteraard ook bellen over een
mobiel netwerk. Dit gaat dan van uw databundel af. Wel kost
het veel minder dan bij de andere diensten: het gemiddelde ligt
op 250 KB per minuut. Wilt u weten hoeveel bytes je al gebruikt
hebt? Dan kunt u dit controleren via WhatsApp ▸ Instellingen ▸
Data- en opslaggebruik ▸ Datagebruik.
Zo werkt het
Open een gesprek in WhatsApp
Tik bovenin op de telefoon om te bellen
Tik op de camera om het videobellen te starten
Direct wordt het telefoongesprek gestart en zal WhatsApp een
verbinding tot stand brengen!
Bellen via groepen
Niet alleen kunt u individuen bellen, ook kunt u groepsgesprekken op een soortgelijke manier starten. Tik bovenin een groepsgesprek op de telefoonhoorn met plus-knop en vink de personen
aan die met wie u wilt bellen. Kies vervolgens voor een audioof videogesprek.
Helaas is het niet mogelijk zelf gebeld worden helemaal uit te
schakelen, wel kunt u vervelende bellers blokkeren via WhatsApp ▸ Instellingen ▸ Account ▸ Privacy ▸ Geblokkeerd.
Bron: Appletips.nl

11

OVERWEGING BIJ DE COVER…
Vliegen zijn opruimers. Zij zijn een van de vele helpers van Moeder Aarde om haar te ontdoen van restmaterialen. Anders dan
slakken zijn vliegen meer gericht op dierlijk afval, waaronder
ook uitwerpselen. Hier is een mooie brug te maken naar de
mens. Wat gooien wij allemaal wel niet weg?
Onze 'uitwerpselen' vinden we overal om ons heen op straat, in
parken, bossen, weilanden, stranden, rivieren en de zee. Overal
waar je kijkt zie je wel achteloos weggegooid of verwaaid afval
liggen. Als wij vlieg waren, dan zouden we erop duiken en zorgen dat het opgeruimd werd.
Moeder Aarde heeft naast de gewone vliegen vliegen, zoals wij
mensen, nodig om haar te helpen helen.

Of je in karma gelooft
of niet,
elk gevolg heeft
een oorzaak,
iedere reactie
een eerdere actie.
Elk moment is keuze en
elke keuze bepaalt
je leven
en de wereld om je heen.
Kies dus wijs en
leef gelukkig.
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GEZELLIG SAMEN LUNCHEN IN EIGEN DORP
We hopen dat we weer gezellig samen kunnen gaan lunchen en
dat het coronavirus bedwongen is. Het lijkt net of je lunch beter
smaakt als je samen met anderen in een gezellige sfeer aan het
eten bent. Deze maand gaan we dat doen bij 'De Keizer' (Bolle
is eraf) in Helvoirt. Laat u verrassen en gastvrij ontvangen aan
de Lindelaan te Helvoirt.
Kom ook eens een keer mee lunchen, donderdag 16 april vanaf
12.00 uur, het is gezellig, je ontmoet anderen, krijgt nieuwe
kontakten en deze keer in een ambiance in eigen dorp. De kosten zijn voor eigen rekening. We willen in verband met het reserveren graag van te voren weten hoeveel deelnemers er komen.
Daarom s.v.p. opgeven, als je wilt deelnemen, door vóór 10 april
het onderstaande, ingevulde strookje, in te leveren in de brievenbus van V55+ in de Huiskamer van het HelvoirThuis.
Maak je gebruik van een dieet, vermeld dat dan op het opgavestrookje. Ook wanneer je geen vervoer hebt en opgehaald wilt
worden, laat het ons weten door uw telefoonnummer in te vullen.
De volgende gezamenlijke lunch is op dinsdag 19 mei bij ' ’t
Gommelen' in Biezenmortel.
---------------------------------------------------------------Ja ik kom gezellig samen lunchen op donderdag 16 april bij 'De
Keizer' te Helvoirt.
Naam:_____________________________________________
Ik wil graag opgehaald worden. :_______________________
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ONZE WEBSITE EN CORONA
Natuurlijk wordt er op dit moment door velen nagedacht over
de vraag hoe we hen die het nodig hebben kunnen helpen. Ook
binnen onze vereniging is die vraag nadrukkelijk gesteld en dat
heeft ertoe geleid dat onze website www.55plushelvoirt.nl is uitgebreid met de rubriek 'corona'.
In die rubriek geven we steeds opnieuw tips om deze periode
goed door te komen. Dat betekent dat we doorverwijzen naar
spelletjes, maar ook melden welke ondernemers in Helvoirt nu
graag uw boodschappen thuis willen bezorgen. En natuurlijk
verwijzen we ook bij wie u terecht kunt met een hulpvraag of
hoe u een aanbod om te helpen kunt aangeven.
Nieuwe tips zijn uiteraard ook welkom via info@55plushelvoirt.nl
We hopen van harte dat u deze tips kunt gebruiken!
Om dat gemakkelijker te maken hierbij nog een tip:
Zet onze website op het Bureaublad en maak 'm via een snelkoppeling in één klik bereikbaar.
Open de internetbrowser en ga naar onze website www.55plushelvoirt.nl
Klik in de adresbalk.
De URL (https://www.55plushelvoirt.nl) krijgt nu een blauwe
achtergrond en is geselecteerd.
Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde URL
Klik in het menu dat verschijnt, op Kopiëren.
Ga naar het Bureaublad.
Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op het Bureaublad.
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Klik in het menu dat verschijnt, op Nieuw > Snelkoppeling.
Klik met de rechtermuisknop in het vak onder 'Geef de locatie
van het item op'.
Klik op Plakken.
De URL (https://www.55plushelvoirt.nl/) staat in het veld.
Klik op Volgende.
Typ als naam voor de snelkoppeling: Vereniging 55+
Klik op Voltooien.
De snelkoppeling staat nu op het Bureaublad. U herkent het aan
de naam 'Vereniging 55+'.
Klik daar op en u komt meteen op de website!

CORONA LEIDT TOT REIS WIJZIGINGEN!
Deze week zou de reis naar Anastasia plaatsvinden, maar deze is verzet naar 1 juli.
Verder gaat de voorjaarsreis, georganiseerd op
12 mei met de 4 kernen, ook niet door. Deze wordt verschoven
naar 7 of 14 oktober.
De mensen die zich hebben opgegeven voor deze reis worden
allemaal gebeld en bij akkoord blijven ze op de lijst staan.
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ZOEKTOCHT

NAAR MATERIAAL OVER

KEIESPELLERSDURP

GAAT DOOR

Beste keiespellers,
We zijn nu bijna twee maanden onderweg met
onze zoektocht naar (foto)materiaal over de
Helvoirtse Carnaval. Onze eerdere oproepen
hebben er voor gezorgd dat er al veel foto’s en
ander materiaal wat met de carnaval in
Keiespellersdurp te maken heeft bij ons is binnengekomen. Dank daarvoor! Maar wij willen
graag meer!!!
Nu het normale leven stil valt, heeft u wellicht wat (meer) tijd,
om op zoek te kunnen gaan naar Carnavals materiaal. Brieven,
foto’s, bekers, onderscheidingen, stickers, dia’s, verslagen, filmpjes, medailles, draaiboeken, statuten, rekeningen, posters,
kaartjes, plakboeken en uitnodigingen. Wij kunnen alles gebruiken als het maar betrekking heeft op Carnaval in Keiespellersdurp. Kent u nog buurtgenoten, vrienden, familieleden die actief
waren tijdens het Helvoirtse Carnaval maar nu niet meer in Helvoirt wonen? Laat hen weten dat wij er naar op zoek zijn. Breng
ze op de hoogte, zeg het voort, kortom iedereen moet het weten.
Als u het zelf kunt kopiëren of scannen (jpg bestand minimaal
300dpi) of misschien is het al digitaal, dan graag toesturen en /
of mailen. Een vermelding van datum of het jaartal is fijn, dat
maakt ons werk een stuk makkelijker. Maar u mag het ook afgeven zodat wij het voor u kunnen digitaliseren. Vergeet dan
niet naam en adresgegevens erbij te vermelden zodat we het
weer netjes aan u kunnen retourneren.

16

Tevens zijn we op zoek naar verhalen van de oprichters, wagenbouwers, carnavalsverenigingen, buurtschappen van toen en
nu, tonpraters, de cafés van het verleden en heden. Kortom alles wat met carnaval in Helvoirt te maken heeft. We hebben al
wat mensen gesproken en er gaan er zeker nog meer volgen
zodra dat weer kan.
Heeft u informatie, ideeën of vragen wij komen graag met u in
contact. De komende tijd zullen wij hieraan steeds bekendheid
blijven geven. Waarbij we hopen dat het steeds meer gaat leven
onder de Helvoirtse inwoners en alle carnavalsvierders. Alleen
zo kan er een mooie boekwerk ontstaan over ons Keiespellersdurp!
Denk vooral niet dat wat u hebt niet interessant is, want dat is
het zeker wel. Wij rekenen op jullie.
Bellen kan naar
 0411-645071
mailen mag naar
tisihooft@hetnet.nl
inleveren
Kerkstraat 30.
Theo Hooft, Mariska Wolfs en Edwin Pijnenburg
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GEWOON GEZOND = BEWEGEN MET PLEZIER
Er zijn veel manieren om lichamelijk actief bezig
te zijn. Het gaat erom waar jij plezier aan beleeft
en wat tegelijkertijd bijdraagt aan meer beweging en jouw gezondheid.
Misschien vind je samen bewegen leuker dan alleen en geeft het je extra motivatie.
Wil je meer gaan bewegen en ben je op zoek
naar welke mogelijkheden er bij jou passen?
Neem voor advies contact op met Lieke Raaijmakers of Carla
Schoot (zie de contactgegevens).
Gewoon Gezond = regelmatig je handen wassen
Via de handen kunnen makkelijk ziekteverwekkers worden verspreid. Door regelmatig je handen te wassen met water en zeep,
verklein je de kans dat jezelf of iemand in je omgeving ziek
wordt.
Was je handen in ieder geval:
Als je handen vuil zijn - voor het (klaarmaken van) eten en na
aanraken van rauw vlees - na een toiletbezoek - na hoesten,
niezen in de handen (tip: nies of hoest in de arm) - na het snuiten van de neus - na het buitenspelen - na het verschonen van
een kind - na het aaien of knuffelen van (huis)dieren - na het
schoonmaken.
Zo was je je handen:
Maak je handen goed nat - Neem wat vloeibare zeep uit een
pompje - Wrijf je handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de
boven en onderkant goed bedekt zijn met zeep - Wrijf hierbij
goed alle vingertoppen in - Wrijf ook tussen de vingers - Neem
ook de polsen mee - Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend
water - Droog je handen goed af, vergeet hierbij niet de huid
tussen de vingers.
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Bij het drogen van de handen kunnen er ziekteverwekkers op
de handdoek komen. Doe stoffen handdoeken daarom regelmatig in de was.
Wist je dat de GGD een Gezondheidspanel heeft?
Het Gezondheidspanel van GGD Hart voor Brabant verzamelt de
meningen van inwoners over allerlei onderwerpen. We springen
in op actualiteiten of onderwerpen die in de regio leven. Hiermee
peilen we hoe het ervoor staat in onze regio rondom allerlei onderwerpen, om de gezondheid en omgeving weer net wat beter
te maken.
Het delen van jouw mening is heel belangrijk. Het enige wat je
hoeft te doen is meerdere keren per jaar een online vragenlijst
in te vullen. Dit duurt nooit lang, en kan gemakkelijk via je computer, tablet of telefoon. Deelname is mogelijk vanaf 16 jaar.
Wil je hier meer over weten neem dan contact op met Lieke
Raaijmakers of Carla Schoot (zie de contactgegevens).
Doe je ook mee met Gewoon Gezond?
Samen op weg naar een gezonde leefstijl in de
gemeente Haaren.
Hoe leef je fitter, gezonder en bewuster? Heb je
een vraag of een idee over jouw leefstijl of mis
je activiteiten in je dorp? Wij, Lieke Raaijmakers
en Carla Schoot, informeren en ondersteunen je
graag. Wij zijn op verschillende manieren te bereiken: stuur een mailbericht naar:
lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl of c.schoot@ggdhvb.nl
óf bel naar  088-3686758 of 088-3686151.
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HERINNERING AAN HOLLAND
Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hoge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens
kerken en olmen –
in een groots verband
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.
Hendrik Marsman

(1899-1940)
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JEU DE BOULES
Op 22 april willen we graag nog een activiteit organiseren voor alle 55+ers. We
hopen dat het coronavirus zover teruggedrongen is dat deze activiteit plaats kan
vinden. We gaan jeu de boulen bij de jeu
de boules vereniging op het sportterrein.
De datum is woensdag 22 april en we beginnen om 13.30
uur. De kosten voor deelname zijn € 1,- p.p.
Wanneer je mee wil boulen, graag opgeven vóór 20 april door
onderstaand strookje in te vullen en in leveren in de bekende
brievenbus van Vereniging 55+ in het HelvoirThuis.
---------------------------------------------------------------Ja ik kom mee boulen op woensdag 22 april om 13.30u.
Naam: ________________________________________

21

NOTEN

OP DE

NOENCONCERTEN

GAAN NIET DOOR VAN-

WEGE DE CORONA CRISIS

Soms verloopt iets heel anders dan gepland.
Zondag 15 maart zou in de concertreeks Noten op de Noen een optreden zijn van Merel
Vercammen en Dina Ivanova. Twee fantastische internationale artiesten die pas nog op
de televisie waren bij Paul Witteman. Helaas
een corona crisis maakte dat alles anders werd. Eerst werden
alle evenementen boven de 100 personen afgelast en daarom
hebben wij naar ampel beraad besloten dit unieke concert af te
lasten. We gaan echter proberen ze terug te halen voor het volgende seizoen. Ik hou u op de hoogte.
Zondag 19 april zouden de prijswinnaars komen van het Internationaal Vocalistenconcours. Maar helaas weer is alles anders.
Het duo dat naar Helvoirt zou komen Vincent Kusters (zang) en
Charlie Bo Meijering (piano) komt ook niet. Vandaag maakte het
kabinet bekend dat alle evenementen tot 1 juni afgelast worden.
Dat betekent dat het concert van 17 mei waarin trio Tridvaras
(zang, gitaar en cello) ook niet door kan gaan.
Volgend seizoen bestaat Noten op de Noen 50 jaar, dat gaan we
uitgebreid vieren. Hopelijk gooit Corona geen roet in het eten.
Namens het bestuur van Noten op de Noen wens ik u alle goeds
toe en we zien u uiteraard graag weer fris en fruitig bij het begin
van ons jubileumjaar.
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TUINGEDACHTEN
Mijn gedachten over de hooiberg bij ons thuis, brengt natuurlijk
ook 'de barg' als speelplaats in de herinnering. In de volgepakte
barg werd bij het begin van de staltijd eerst een rond gat gestoken met een doorsnede van ongeveer vier meter, waardoor een
verticale ronde wand ontstond. Het ronde gat was zodanig gesitueerd dat het ruim de buitenkant van de barg raakte, waardoor een opening van ongeveer 1½ meter ontstond. Als er zoveel hooi was opgebruikt dat het gat tot onderaan reikte, werd
dagelijks zoveel hooi in het gat (wij noemde het 'hoekgat', anderen 'hoefgat') gegooid als nodig was voor een dag. Er hing
een stevig touw vanaf het dak, juist langs de wand van het
hoekgat. Dit touw werd gebruikt om langs de steile wand naar
boven te klimmen. Voor ons kinderen was het een sport om zo
snel mogelijk omhoog te klimmen. Dan werd er een flinke hoeveelheid los hooi in het hoekgat gegooid, zodat je zonder gevaar
naar beneden kon springen. Er werd natuurlijk ook veel geravot
met vriendjes en vriendinnetjes. Op den duur durfden we zelfs
met een salto naar beneden te springen. Wegkruipen onder het
hooi was ook favoriet. En wedstrijdjes, wie het snelste naar beneden (durfde) te springen en weer omhoog klimmen met behulp van het touw. De steile wand bestond uit stoppels van afgesneden hooi en de schoenen en klompen waren uit, dus je
snapt wel hoe snel de kousen sleten. Wie geen uitbrander riskeerde over gaten in de sokken, deed die ook maar uit. Ravotten
en verstoppen in het hooi veroorzaakte veel kaf en graszaad in
je kleren, vooral in je trui. Wij noemden dat 'hooiluizen'. Die
moesten er wel zoveel mogelijk uit, voor je in de huiskamer verscheen. Het was winter, dus een trui was wel gewenst.
Jan van Bohemen.
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CORONAVIRUS EN DEMENTIE
We (=Alzheimer Nederland) houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen de
richtlijnen van het RIVM. Wij krijgen veel vragen over hoe het zit met het coronavirus en dementie. Hoe kwetsbaar is iemand met dementie? In hoeverre
zijn extra voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus nodig?
Wij schreven een artikel over wat u kunt doen, hoe u corona
kunt herkennen bij iemand met dementie en geven daarin ook
nog wat andere tips zoals ideeën voor activiteiten om samen te
ondernemen.
Omgaan met mensen met dementie tijdens de corona-uitbraak
De zorg voor mensen met dementie gaat ondanks alles gewoon
door, thuis en in het verpleeghuis. Wat kunt u doen om mensen
met dementie de komende tijd zo goed mogelijk te ondersteunen? Hoe gaat u om met gevoelens van onveiligheid en minder
sociaal contact? En hoe blijft u goed voor elkaar en ook voor
uzelf zorgen? Op dementie.nl geven wij u antwoord op deze vragen en aanvullende tips.
Wat kunt u als buurman of -vrouw, kind, kleinkind, vriend doen
voor iemand met dementie?
Veel mensen met dementie (en hun naaste/mantelzorger) zijn
kwetsbaar en ontvangen nu geen of veel minder bezoek. En dat
terwijl ze vaak afhankelijk zijn van het contact met anderen.
Wat kunt u doen voor uw buurvrouw, tante, opa, oma of vriend
met dementie? Dat leest u op samendementievriendelijk.nl.
Tips tegen eenzaamheid
Geen bezoek, geen dagopvang, geen clubjes en geen sport. Dat
vergroot de kans op eenzaamheid.
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Hoe houdt u contact? Hoe laat u weten dat u uw naaste niet
vergeet? In deze tijd van smartphones en tablets is digitaal contact een handig alternatief. Op eentegeneenzaamheid.nl vindt u
allerlei goede tips voor online contact. Of doe het op de ouderwetse manier en verras iemand met een (liefdes)brief of gedicht.
Tips voor passende activiteiten
Zo veel mogelijk binnenblijven zonder goed te begrijpen
waarom, is erg lastig voor iemand met dementie. Hoe leidt u af?
Hoe komt u samen de dag door? Structuur en ritme helpen om
deze uitdaging aan te gaan. We geven u tips op dementie.nl die
u hopelijk kunnen inspireren. Stuur ons vooral uw tips, dan geven wij die weer door. Zo helpen we elkaar.
Alle Alzheimer Café bijeenkomsten en trainingen geannuleerd
In verband met de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus vanuit het RIVM hebben wij besloten alle bijeenkomsten
en trainingen te annuleren de komende maand om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Online blijven we actief.
Heeft u een vraag, wilt u uw verhaal met anderen delen of op
de hoogte blijven van nieuws en informatie rondom dementie? Ga dan naar ons forum, Facebook en / of Instagram.
Forum: dementie en het coronavirus
Ook op het forum van Alzheimer Nederland wordt volop gesproken over het coronavirus. Vragen die voorbij komen zijn: "Hoe
kan ik contact houden als bezoek niet mag?" en "Moet ik mijn
naaste vertellen wat er aan de hand is?" Op het forum kunt u
uw eigen tips en ervaringen delen, maar ook vragen stellen aan
anderen.
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VIRTUEEL

EEN MUSEUM BEZOEKEN

Zin in een middagje kunst kijken, maar kan een museumbezoek
even niet? Wandel dan met Google Arts & Culture virtueel door
bijvoorbeeld het Rijksmuseum.
Wat is Google Arts & Culture?
Het Google Arts & Culture Project is een online verzameling van
afbeeldingen van kunstwerken uit musea over heel de wereld.
Ook zijn er virtuele rondleidingen mogelijk, die op dezelfde manier werken als Google Street View. Het project is een unieke
samenwerking met gerenommeerde kunstinstellingen. Het stelt
mensen in staat om online en tot in het grootste detail kunstwerken te ontdekken en te bekijken. Zoom in tot in de poriën
van Botticelli's Venus of bekijk de penseelstreken van De Sterrennacht van Van Gogh. Bezoek het Louvre in Parijs zonder minimaal een uur in de rij te moeten wachten of ga op bezoek bij
museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam dat tot 2026
gesloten is wegens verbouwing. In totaal staan tienduizenden
werken online en staat de virtuele deur naar duizenden musea
open.
Museum vinden
Google Arts & Culture is toegankelijk via het internetprogramma
én een app op de smartphone en tablet. Wij gaan nu via het
internetprogramma kunst bekijken. Via de app werkt het soortgelijk.
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Open het internetprogramma.
Ga naar https://artsandculture.google.com
Klik aan de linkerzijde op het pictogram met de drie liggende streepjes.
Klik op Collecties.
Er verschijnt een overzicht van diverse musea. Scrol door
de afbeeldingen en bekijk het aanbod.
Klik eventueel direct op een museum om de locatie te bezoeken. Wij doen dit nu niet, want we willen graag een museum uitkiezen op de landkaart. Klik op het tabblad Kaart.
Klik op een rondje met een getal (meerdere musea) om in
te zoomen op de kaart. Doe dat eventueel een paar keer.
Klik op een locatie (rode stip met een tempel).
Een informatieblokje verschijnt. Klik erop om naar het museum te gaan.

Door het museum lopen
Een overzichtspagina over het museum verschijnt. Lees en bekijk hier verhalen over de kunst in het museum en de collectie.
Door een flink aantal musea kunt u ook online wandelen. En zo
alle kunstwerken op uw gemak bekijken!





27

Zoek onderaan op de museumpagina naar het kopje 'Museum View-weergave'. Hier staat ook een pictogram van
een poppetje bij (Google Street View-poppetje).
Klik op de foto van het museum met daarin het bekende
Google Street View-poppetje.
U staat meteen virtueel in het museum. Ga met de muisaanwijzer over de muren en gangen van het museum.
Er verschijnen pijlen op de muren en in de gang. Klik op een
pijl om die kant op te wandelen. Of gebruik de pijltjestoetsen op het toetsenbord: pijltje naar rechts is naar rechts,
pijl naar links is naar links, pijl naar boven is naar voren en
met de pijl naar onderen loopt u achteruit.






Klik eventueel op de cijfers aan de rechterzijde om naar een
andere verdieping van het museum te gaan.
Klik aan de rechterkant op + of - om in of uit te zoomen.
Handig bij naambordjes of als u het kunstwerk wat dichtbij
wilt bekijken.
Direct naar een kunstwerk? Klik dan op een foto in de rij
met miniaturen, onder de gangen van het museum.
Staat u recht voor een werk, dan verschijnt bij beroemde
kunstwerken een informatiekader met afbeelding en titel.

Inzoomen op kunstwerken
Topstukken hebben dus hun eigen informatiepagina. Ook kunt
u tot in detail inzoomen op deze kunst.
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Klik op het informatiekader.
Er verschijnt een beschrijving van het werk inclusief titel,
afmetingen, materiaal, jaartal en kunstenaar. In welke taal
de omschrijving is gemaakt, hangt af van het museum.
Soms in het Nederlands (zoals bij het Rijksmuseum) en
soms in het Engels. Er verschijnt dan vaak een knop 'Vertalen met Google'. Handig als u het Engels niet machtig
bent.
Bij het kunstwerk staat een vergrootglas met een plusje.
Klik erop om op het schilderij in te zoomen.
Dubbelklik op de foto om verder in te zoomen tot aan de
verfstreken, barsten en afgebladderde vernislagen toe.
Navigeer over het schilderij: klik op het schilderij, houd de
muisknop ingedrukt en beweeg over het schilderij. In een
klein venster ziet u de locatie op het schilderij.
Klik onder het venster op het minteken om uit te zoomen.
Ziet u geen minteken? Ga dan met de muisaanwijzer over
het venster. Uiteindelijk bereikt u weer de overzichtspagina.

UW VERKEERSKENNIS OPFRISSEN?
Bent u senior, inwoner van de gemeente Haaren en wilt u als
ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu uw kans. Veilig
Verkeer Nederland organiseert in opdracht van de gemeente
Haaren een opfriscursus verkeersregels.
In een bijeenkomst van 2 uur wordt u onder leiding van een
gecertificeerde rijinstructeur van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn.
De cursus vindt plaats op dinsdag 14 en 21 april van 09.15 –
11.30 uur
Is dit iets voor u?
U kunt zich tot 1 week voor aanvang voor één van de cursussen
aanmelden via de link: www.vvn.nl/opfriscursushaaren (hier
vindt u alle aangeboden cursussen in Haaren) of tijdens kantooruren bellen met het telefoonnummer 088 – 5248850 van
Veilig Verkeer Nederland.
VVN heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het
organiseren van deze cursussen. De populariteit van de cursus
is de afgelopen jaren flink toegenomen. Schrijft u zich daarom
op tijd in want vol is vol!
U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief met de locatiegegevens.
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COMMISSIE BOS: GA (VER)BOUWEN!
De overheid moet meer investeren in nieuwe, passende woonvormen voor ouderen. Nu is het beleid te veel gericht op ouder
worden in eigen huis. Dat concludeert oud-minister Wouter Bos
in het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies’.
Langer zelfredzaam blijven in een zelfstandige woning is nu een
belangrijk doel van de overheid. Dat is nodig omdat verzorgingshuizen zijn verdwenen. Wie nu ´te goed´ is voor het verpleeghuis, kan nergens anders terecht.
Meer ouderen, te weinig huizen
Het aantal thuiswonende ouderen groeit hard. In 1980 woonde
37 procent van de 80-plussers zelfstandig. Nu is dat 89 procent.
Maar als mensen ouder worden, zijn veel huizen niet geschikt
om in te blijven wonen. De komende decennia groeit het aantal
ouderen door. In 2030 zullen er ruim twee miljoen 75-plussers
zijn, 600 duizend meer dan nu. Daarom kreeg Commissie Bos
de opdracht om te kijken wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen op peil te houden.
Reis
In het rapport van de Commissie Bos staan 35 aanbevelingen
aan de verantwoordelijke minister Hugo de Jonge. De commissie
heeft de 35 aanbevelingen samengevat met de vier letters REIS:
Regie: vergroot de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te
voeren.
Eenvoud: vereenvoudig de ondersteuning en zorg voor ouderen,
zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals.
Integrale benadering: het zou voor ouderen niet moeten uitmaken onder welke wet of uit welk potje hun zorg en ondersteuning
worden betaald.
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Samenwerking: bevorder de samenwerking in de zorg voor ouderen.
De 35 aanbevelingen hebben allemaal te maken met drie belangrijke adviezen.
1. Ga (ver)bouwen
Er moet meer worden gebouwd en verbouwd voor ouderen. Ook
moeten er meer nieuwe woonvormen komen tussen het eigen
huis en het verpleeghuis in. Want zelfstandigheid tot op hoge
leeftijd hoeft niet te betekenen dat iedereen ‘langer thuis’ blijft,
constateert de commissie letterlijk. Voorbeelden zijn hofjes,
woongemeenschappen, zorgvilla’s en kangoeroewoningen. De
Commissie Bos heeft ook een advies voor ouderen zelf. Zij moeten op tijd nadenken over de aanpassing van hun woning of over
een andere, meer geschikte woning. De 50+woontest helpt u
om na te denken over toekomstige woonwensen. Een andere
geschikte woning vinden, is niet zo eenvoudig. Drie jaar geleden
deed Plus Magazine onderzoek naar beschikbare huurwoningen
voor ouderen. Slechts 7 procent daarvan was aantrekkelijk voor
55-plussers. De afgelopen jaren is daar geen verandering in gekomen. Er zijn nauwelijks huizen bijgebouwd, terwijl het aantal
ouderen blijft groeien. Bos pleit daarom voor verandering.
2. Ga digitaal
Digitale hulpmiddelen kunnen het dagelijks leven makkelijker en
aangenamer maken. Ouderen kunnen daarmee de regie in eigen
hand houden, zorg op afstand krijgen en een hogere kwaliteit
van leven bereiken. Een voorbeeld is digitaal contact met de
huisarts of andere hulpverleners. Daarvoor moeten zorgaanbieders meer gebruik gaan maken van digitale technieken maar
ook de ouderen zelf moeten daar meer mee aan de slag. Zij
kunnen bijvoorbeeld online sociale contacten zoeken en onderhouden. Voor mantelzorgers zijn er verschillende apps om afspraken in bij te houden.
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3. Werk samen
Zorgorganisaties moeten samenwerken. Nu doen ze dat niet altijd, omdat ze met elkaar moeten concurreren. De Commissie
Bos stelt dat lokale en regionale samenwerking nu belangrijker
is dan concurrentie en keuzevrijheid. Uiteindelijk moet ieder loket waar iemand voor hulp aanklopt, het goede loket zijn. Iedere
hulporganisatie moet hetzelfde doel voor ogen hebben. Nu staan
de verschillende wetten en financieringsregelingen dat nog in de
weg. Ook mantelzorgers moeten betere ondersteuning krijgen.
Dit artikel is onderdeel van de dossiers: Langer thuis wonen
Bron: IkWoonLeefZorg

Soms is advies overbodig en is alles wat iemand nodig heeft een
hand om vast te houden, een oor dat luistert en een hart dat
begrijpt.
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CORONA LEGT ONZE KWETSBAARHEID BLOOT…
Hoe kan zoiets kleins en onzichtbaars als een virus binnen enkele maanden de hele wereld ontwrichten? Antwoorden op deze
vraag kunnen ons helpen bij het voorkomen van herhaling.
Vanuit de duurzaamheid bekeken valt ons het volgende op:
1. Mensen en goederen verplaatsen zich massaal, vaak, supersnel en over grote afstanden.
2. Opnieuw ging er (na Sars en Mers) een (onbekend!) virus
over van dier naar mens.
3. Mensen dragen het ongemerkt op elkaar over, door gewone
dagelijkse contacten.
Valt hier wat van te leren?
Wat dichterbij (binnen Europa) onze producten bestellen, zaken
doen en vakanties doorbrengen? Niet persé onze agenda 7 dagen in de week ’s-morgens, ’s-middags én ’s-avonds vullen met
alles en iedereen, overal, waar ook ter wereld?
Minder sjouwen en meer stilstaan bij wat écht belangrijk voor je
is? Je spullen dichterbij halen? Vaker vegetarisch eten? Je vertier meer in je eigen dorp en regio zoeken? Iemand bellen in
plaats van erheen tuffen met de auto? Rust, een boek, alleen
zijn en niks doen. We moeten nu wel! Misschien gaat er wel een
wereld voor ons open.
Met groene groet,
Tiny en John Vermeer,
voor duurzame Diensten
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GEROOKTE ZALMROLLETJES, GEVULD MET PADDENSTOELEN

(voorgerecht voor 4 personen)
Benodigdheden:
8 plakken gerookte zalm
150 gram champignons
125 ml crème fraîche
4 eetlepels crème fraîche (voor de
garnering)
2 eetlepels fijngehakte dille
4 takjes dille
1 uitje
50 gram boter
zout en versgemalen peper
Bereidingswijze:
Pel en snipper het uitje. Borstel de champignons goed schoon,
was ze en snij ze in plakjes. Doe een beetje boter in een koekenpan en bak het uitje zacht en glazig. Schep de ui uit de pan
en laat die afkoelen. Doe de rest van de boter in de pan en bak
–op een vrij hoog vuur- de champignons knapperig en lichtbruin. Schep de champignons uit de pan, hak ze in kleine stukjes. Doe ze dan in een kom en laat ze afkoelen. Roer de fijngehakte dille, crème fraîche en het uitje erdoor. Breng het geheel
op smaak met zout en peper. Leg de plakjeszalm op een werkplank en schep op ieder plakje iets van het paddenstoelenmengsel. Rol de plakjes op en leg op ieder bord 2 gevulde zalmrolletjes. Garneer ieder bord met een lepel crème fraîche en een
takje dille. Zo u wilt, serveer er dan in driehoekjes gesneden
warme toast bij.
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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 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

