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VOORWOORD - DE KROONRING
Alweer ruim een half jaar zijn we inwoner van
de gemeente Vught, al blijven we natuurlijk in
de eerste plaats Helvoirtenaar. Echt zichtbaar is
er in ons dorp nauwelijks iets van deze overgang te merken.
Of toch, als oplettende medeburger ontdekte ik
een curieuze verandering in het Helvoirts straatbeeld: de afvalzakken voor plastic staan niet meer aan de straat, maar hangen
aan vernuftig geconstrueerde ophangbeugels voor afvalzakken
aan de lantaarnpalen. De officiële naam voor dit sterk staaltje
techniek is kroonring.
Dit gepatenteerde product bestaat in diverse variëteiten: met 3
tot zelfs 6 knoppen op een ring die een ophangmogelijkheid bieden voor afvalzakken. In onze gemeente is gekozen voor het
aantal van 4 knoppen, waarbij ik me onmiddellijk afvraag door
wie en op welke wijze de keuze voor dit specifieke aantal tot
stand gekomen is. Iemand moet tenslotte deze knoop hebben
doorgehakt.
Maar ja, gelukkig beschikt Helvoirt nu ook definitief over kroonringen: klemvast dankzij een roestvrijstalen band, die ingesloten ligt in kunststof, zodat contactcorrosie aan de lantaarnpaal
is uitgesloten.
Kroonringen hebben louter voordelen:
1. Het is eenvoudiger en minder belastend voor de ophaaldienst.
2. Zakken waaien niet weg,
3. Dieren kunnen er niet bij
4. Zakken gaan minder snel stuk
5. Ze dragen bij aan een schonere omgeving en een opgeruimd straatbeeld.
Deze opsomming klinkt in eerste instantie goed, maar lees bovenstaande punten nog eens aandachtig na. Dan ontstaat er
over tenminste vier punten op zijn minst gerede twijfel.
Naast een knap staaltje techniek ook zeker een knap staaltje
marketing van de makers……… net als antirimpelcrème.
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
SEPTEMBER-OKTOBER 2021
HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

Woensdag 15 september

Computerinloop van 09.30-11.30u.

Jeu de Boules, op 't sportpark om 14.00u. of
om 19.00u.
Donderdag 16 september
Gezamenlijke lunch bij 'De Heeren' in Helvoirt aanvang
12.00u.
Dinsdag 21 september
Kaarten 20.00u.
Donderdag 23 september
Wandelen om 10.00u.
Zaterdag 25 september
Golfclinic op Golfbaan
Dinsdag 05 oktober
Klassiek met Kees om 14.00u.
Kaarten/rummikub om 20.00u.
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UITSTEL VAN DE ALGEMENE LEDENBIJEENKOMST
Het bestuur had het plan om dinsdag 14 september a.s. een
algemene ledenbijeenkomst te houden. Enerzijds om elkaar
weer te ontmoeten onder het genot van een kop koffie met wat
lekkers, dit na een periode van iedereen-lang-niet-hebben-kunnen-zien. Anderzijds om de leden te informeren over waar het
bestuur de afgelopen periode mee bezig is geweest.
De anderhalve meter afstand geldt op 14 september nog steeds,
hetgeen betekent dat er slechts een gering aantal leden bij de
vergadering toegelaten zou mogen worden.
Het lijkt erop dat de anderhalve meter afstand en de mondkapjes misschien binnenkort komen te vervallen. Op 17 september
vertelt premier Rutte daar meer over.
Dat heeft het bestuur doen besluiten om de algemene ledenbijeenkomst uit te stellen, totdat -hopelijk heel snel- deelname aan
de bijeenkomst weer onbeperkt mogelijk is.
Het bestuur
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BEZOEK
VAN

AAN DE STIJLTUIN

LANDGOED

MATTEM-

BURGH

Geïnspireerd door de verhalen van Ben Buynsters over landgoed
Mattemburgh, waar de voor zijn kas te groot geworden citrusplanten een nieuw onderkomen vinden, is besloten een excursie
naar het landgoed te organiseren. Het is een experiment en
daarom kan er slechts een beperkt aantal leden (10) aan deelnemen.
De tuin van landgoed Mattemburgh wordt gerekend tot de vijf
gaafst bewaard gebleven stijltuinen van ons land. De tuin is in
de 19e eeuw aangelegd. Franse landschapsarchitecten hielden
van strak geschoren bomen en heggen, terwijl Engelse architecten in die tijd kronkelige lijnen wilden met veel waterpartijen.
Op Mattemburgh vind je beide stijlen naast elkaar. Wij krijgen
een rondleiding door de tuin. Vervolgens kunnen we op eigen
gelegenheid rondlopen en gaan we lunchen in de Oranjerie van
het landgoed.
Datum: woensdag 15 september
Aankomst:
11:00 uur (vertrek: 10:00 uur)
Locatie:
Landgoed Mattemburgh, Antwerpsestraatweg
181-183, 4631 PN Hoogerheide (parkeerplaats P1 Berkendreef).
De afstand bedraagt circa 90 km v.v. en de bedoeling is dat we
er per auto heen rijden.
Kosten:
rondleiding: € 4,- p.p.; bijdrage aan de benzine:
€ 10,- p.p., en de kosten verbonden aan de lunch.
Aanmelden: uiterlijk 7 september bij Louise Schulte
( 06-51198742). De excursie geschiedt bij voldoende deelneming. Graag bij de aanmelding aangeven of je kunt rijden.
Deelname is op volgorde van aanmelding.
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LUNCHEN

OP DONDERDAG

16 SEPTEMBER

Voor een genoeglijk samenzijn en onder het
genot van een lunch, gaan we donderdag 16 september naar
'De Heeren' op de hoek van Torenstraat-Kastanjelaan.
De Heeren hebben voor ons 'n lekker '12uurtje' in petto, voorafgaand door een kopje soep.
De kosten zijn voor eigen rekening.
Je kunt je opgeven tot zondag 12 september bij Gerrie v.d. Ven
 06-19038860 of Mien Verbeek  641660 of via onderstaand
strookje dat men kan deponeren in de brievenbus van Vereniging 55+ in het HelvoirThuis.
Voor degenen die moeilijk naar 'De Heeren' kunnen komen bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden.
Graag duidelijk aangeven op het onderstaande strookje.

---------------------------------------------------------------Ja ik kom gezellig lunchen op donderdag 16 september bij 'De
Heeren'.
Naam:_____________________________________________
: _______________________________________________

Ik wil graag opgehaald worden
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MEEDOEN AAN DE LEYETOCHT LEVERT DRINKFLES OP
De Leyetocht verlaat dit jaar een traditie.
Meestal is er in augustus een fietsfeest in Helvoirt en dan nog op de derde zondag in die vakantiemaand. Dit jaar gaat dat niet meer op.
De organisatoren van dit sportieve gebeuren
zijn 'verkast' naar de tweede zondag van september. De reden is een beetje het knelpunt
van vrijwilligers in de vakantieperiode. De spoeling werd steeds
dunner. Bovendien hoopt de Leyetocht op meer deelnemers in
september. Er zijn meer mensen thuis dan in de vakantieperiode.
Keuze voldoende
De Leyetocht verzorgt dit jaar een toertocht op zaterdag 11 en
zondag 12 september. De mountainbiketocht op zaterdag 11
september is er voor de 14de keer met keuzeafstanden van 30,
40 of 50 km. De toertocht is dit jaar voor het eerst op twee
dagen te fietsen. Dat zijn zaterdag 11 en zondag 12 september
met de keuzeafstanden 25, 39, 50, 75, 100 of 150 km. De vergunning is binnen van de gemeente Vught en de Leyetocht
houdt zich aan de coronaregels. Je helpt de Leyetocht bij haar
43ste editie door online in te schrijven of vooraf in te schrijven
bij het nieuwe start- en finishpunt jeugdhuis d'n Inbreng aan
de Jonge van Zwijnsbergenstraat in Helvoirt, beter bekend als
de Rolschaatsbaan. Voorinschrijven is daar mogelijk op vrijdag
10 en zaterdag 11 september tussen 14.00 en 16.00 uur.
Zie www.leyetocht.nl
Fietsonderdeel
Voor de jeugd heeft de Leyetocht iets leuks bedacht. Op de gezinstochten van 25 en 39 km komen de deelnemers onderweg
een aantal letters tegen. Met die letters is het mogelijk een
woord te vormen dat een onderdeel is van de fiets. De vorige
keer bleek het woord ventiel te zijn. Het leverde de jeugd een
extra herinnering op bij hun deelname. De jeugdige volhouders
krijgen aan de finish altijd een medaille voor hun prestatie.
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Gratis bidon voor leden
Voor de deelnemers uit het ledenbestand van Vereniging 55+
staat ook een leuk hebbeding te wachten bij het finishbureau. Bij deelname krijgen deze leden een echte
drinkfles met het logo van de vereniging en de Leyetocht
erop. In wielertermen heet deze drinkfles: bidon. Je weet
wel die de renners in de Tour de France tegen het einde
weggooien als ze de einsprint moeten doen. Allemaal
ballast blijkbaar, maar ook bij het beklimmen van bergen
heeft men ze liever niet op de fiets zitten.
Handig water meenemen
Voor de gemiddelde fietser in Helvoirt zijn het wel handige dingen. Je kunt er water in meenemen voor onderweg tijdens een
fietstocht. Fietsen is gezond. En je komt nog eens ergens. Mocht
je van plan zijn de Leyetocht mee te fietsen vul dan een coupon
uit dit hofblad in dat je lid bent van Vereniging 55+. Bij de finish
lever je de ingevulde coupon in en je ontvangt de bidon. Vind je
het zelf niet leuk. Je kunt er je kleinkinderen een plezier mee
doen.

COUPON VOOR LEDEN VAN V55+
Tegen inlevering van deze ingevulde coupon ontvangt u bij het finishbureau van de
Leyetocht, op zaterdag 11 of zondag 12
september 2021, een bidon, zolang de
voorraad strekt.
Naam:
---------------------------------------------Adres:
----------------------------------------------
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GEHEUGEN CAFÉ VUGHT, HELVOIRT, CROMVOIRT
op woensdag 8 september 2021 bij WZC Theresia,
Molenrijnselaan 48, 5262 TN Vught.
Aanvang 19.30 u. Inloop met koffie / thee vanaf 19.00 uur.
De toegang is gratis.
EEN ANDERE KIJK OP DEMENTIE
door Karin Willemsen
Karin Willemsen werkt 30 jaar in de ouderenzorg in verschillende functies: fysiotherapeut, kwaliteitsdeskundige, intervisor,
coach, manager en nu als trainer en adviseur. Zij voelde zich
vanaf de kennismaking extra betrokken bij mensen met dementie.
In 2010 kreeg zij zelf geheugenklachten, viel een jaar uit in werk
en werd uiteindelijk verdacht van een vroegtijdige dementie. Zij
werd onderzocht in het Alzheimercentrum.
De oorzaak van haar klachten bleek oplosbaar. Ze herstelde en
voelt zich nu rijk met de ervaring van binnenuit. Ze kan vertellen
hoe het is om te leven met een fors geheugenverlies, oriëntatie
problemen, mensen niet meer te herkennen, de aandacht niet
meer te kunnen verdelen. Hoe de omgeving haar kon maken
(ruimte geven) en breken (overnemen, invullen). Deze ervaring
gaf haar de mogelijkheid een andere kijk op dementie te ontwikkelen. Zij wil graag haar ervaring delen om mensen met dementie een stem te geven.
Omdat er vanwege de coronamaatregelen slechts een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar is, kun je alleen deelnemen na aanmelding per email via geheugencafevught@gmail.com
Je krijgt een bevestiging als je kunt komen.
Bij te grote intekening hanteren we een wachtlijst, dus vermeldt
bij aanmelding ook een telefoonnummer waarop je bereikbaar
bent.
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Seniorenbus
Mensen die vervoerd willen worden melden dat uiterlijk op 1
september 2021 bij de Seniorenbus.  073-7113191 of per email seniorenbusvught@gmail.com.
Voor de Seniorenbus zijn de volgende corona maatregelen van
toepassing:

niet meer dan 3 passagiers in de bus,

een mondkapje is verplicht,

geen klachten,

zelfstandig kunnen in- en uitstappen en

de gebruikelijke hygiënemaatregelen.
Abonnees betalen het gebruikelijke tarief (één bonnetje per rit)
en niet-abonnees kunnen mee voor € 1,25 per rit (= enkele
reis). Contant betalen in de bus en het liefst met pin.
Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met
vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek
Vught, Ouderen Samen, Vereniging 55+ Helvoirt en ABZ.
Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de
Gemeente Vught.
Met vriendelijke groet,
De werkgroep Geheugen Café Vught, Helvoirt, Cromvoirt,
Marianne van Boxtel, Henriëtte van Lamoen, Joske Jansen, Edward de Vries, Anneke van Wijmen.
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KENNISMAKEN MET ONZE JEU DE BOULES CLUB
Op woensdag 15 september kunnen we
terecht bij de jeu de boules club op het
sportpark om te boulen. Dit kan in de
middag vanaf 14.00 uur of in de avond
om 19.00 uur.
We moeten minstens 10 liefhebbers hebben om dit door te kunnen laten gaan. Bij opgave even aangeven wat de voorkeur is (middag / avond of geen voorkeur).
Misschien hebt u tijdens de vakantie al eens een balletje geworpen, nu kunnen we dit doen op de baan in Helvoirt met de nodige uitleg van ervaren spelers.
Alle leden en niet leden die interesse hebben kunnen zich opgeven bij:
Gerrie van de Ven  06 19038860
of per mail: gerrievugts2018@outlook.com
Opgave is mogelijk tot 10 september zodat de jeu de boules club
de tijd heeft om de voorbereidingen te treffen.
De middag of avond start met een kop koffie / thee alvorens we
beginnen te spelen.
Activiteitencommissie
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BEKIJK HET MAAR: EEN RONDLEIDING EN/OF KLIMMEN?
In en om de neogotische Nicolaaskerk in Helvoirt (1903) valt veel te
genieten!
De meer dan 100 jaar oude en prachtig gerestaureerde beschildering van
het interieur van de kerk behoort tot
de top 3 van Nederlandse kerkinterieurs.
U kunt deelnemen aan een rondleiding waarbij een toelichting wordt
gegeven op de achtergrond en symboliek van de afbeeldingen, die teruggaan naar de Middeleeuwen.
Ook kunt u, met begeleiding en uitleg, het interieur van de toren bekijken. U klimt tot op 32 meter hoogte
en ziet onderweg o.a. de uur- en raderwerkkast, de bovenkant
van de gewelven en de klokkenzolder.
Vanaf de basis van de spits heeft u een prachtig uitzicht over
Helvoirt en omgeving.
De bezichtiging van de toren kost € 5,- p.p.
Voor de rondleiding wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De
bijdragen zijn voor het onderhoud van ons geweldige monument.
Rondleidingen (13.30 - ca. 15.00 uur) en torenbeklimmingen
(15.00 - ca. 16.30 uur): zondag 12 (open monumentendag) en
woensdag 22 september 2021.
De kerk is op deze dagen geopend van 13.00u. tot 17.00u.
Adres: Kastanjelaan 16 in Helvoirt.
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KENNISMAKEN MET TEKENEN EN SCHILDEREN
In deze korte cursus, bedoeld voor beginners, maak je kennis
met de verschillende manieren van tekenen, illustreren en
schilderen. Je gaat verdeeld over een aantal lessen aan de slag
met potlood, pen en inkt of fineliner, acrylverf, aquarel of
olieverf. Met deze verschillende materialen maak je kort kennis
waarbij tevens wordt ingegaan op bijvoorbeeld modeltekenen,
illustreren bij tekst of schilderen aan de hand van stilleven of
vrije expressie. In deze lessen gaat de docent samen met je op
zoek welke techniek bij je past. Persoonlijke begeleiding en
ontwikkeling staat hierin voorop. Heb je een techniek gevonden
die jou aanspreekt, dan kun je dat verder ontwikkelen.
Code H5913
Docent:
Dag en tijd:
Duur:
Start:
Prijs:
Locatie:

Saskia van Oversteeg
donderdag 09.00 – 11.30 uur
6 x 2½ uur (1 x per 14 dagen)
30 september 2021
€ 67,50
HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt
Zie www.helvoirthuis.nl

Inschrijven via www.abzvught.nl onder de kop Cursussen /
Creatieve cursussen.
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FOTOGRAFIE BASISCURSUS DIGITALE CAMERA
De cursus is toegankelijk voor alle digitale camera’s, compact,
hybride, spiegelreflex of systeemcamera.
In deze cursus leert u uw camera kennen. Waar dienen de
knoppen voor en wat betekenen ze? Hoe stel je ze in, en in welke
situatie kun je ze toepassen? We oefenen met de instellingen,
zodat u de effecten ervan meteen ziet. De cursus bestaat uit 6
lessen van 2 uur.
Eén les is een praktijkles zodat u kunt oefenen met de
instellingen. Het is een praktische cursus waarin u uw camera
beter leert bedienen en gebruiken!
Docent:
Dag en tijd:
Duur:
Start:
Prijs:
Locatie:

Denise van der Stappen
dinsdag 9.30 – 11.30 uur
6 x 2 uur (1 x per 14 dagen)
28 september 2021
€ 65,50
HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt
Zie www.helvoirthuis.nl

Inschrijven via www.abzvught.nl onder kop
Cursussen / Creatieve cursussen.
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OJEE…IK DOE AAN CABARET…..O JA?
Ja, een nieuwe theaterachtige activiteit in onze vereniging nu de
toneelclub ter ziele is.
Huub Poels en Frans van Lith hebben de handen in een geslagen
om in Helvoirt een cabaretgroep op te richten. Beide heren hebben een rijke ervaring in diverse vormen van kleinkunst, van
tonpraat tot toneelregie en van muziek maken tot amusante optredens.
Cabaret is een vorm van amusement die vaak bestaat uit een
combinatie van komedie, zang, dans, voordracht en theater. Het
kan ingaan op actuele gebeurtenissen, stelt zaken aan de kaak
maar bijna altijd wordt er een komische verwerking van gemaakt.
Er wordt gespeeld in wisselende samenstellingen: solo, duo, trio
of hele groep waarbij de persoonlijke kwaliteiten van de spelers
steeds voorop staan.
Huub en Frans hebben inmiddels al enkele spelers weten te
strikken, maar zijn met name nog op zoek naar muzikanten,
m.n. een pianist(e) en andere begeleidingsinstrumenten om een
begeleidingscombo te vormen. Tevens ondersteunende enthousiastelingen voor de bediening van het geluid / licht maar ook
voor eventuele bouw van decorstukken.
De repetities zullen zo veel mogelijk overdag plaatsvinden in het
HelvoirThuis. Definitieve dag en tijd wordt nog, in overleg met
alle deelnemers, bepaald. We starten met speloefeningen om
elkaars kwaliteiten te ontdekken om daarna samen te werken
aan een programma en dat te gaan repeteren met de bedoeling
om er mee op te treden voor publiek.
Informatie en aanmeldingen: huubpoels@hotmail.com of fransvanlith@xs4all.nl.
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LAZY SUNDAG SWING IN DE GULDENBERG
In de voormalige kapel van De Guldenberg is club Acapella ingericht. In een steampunk omgeving met elementen van de
oude kapel is het heerlijke vertoeven. Met een ruim podium en
een scala aan technische faciliteiten is alles beschikbaar voor
een muziekvoorstelling, productpresentatie of lezing.
Sunny swing
In deze nieuwe ambiance starten we weer met maandelijkse optredens: Lazy Sunday swing.
Sunny Swing is een jazzband bestaande uit, uit Helvoirt en omgeving afkomstige, muzikanten die al vele jaren dixieland muziek en oude stijl jazz spelen.
Sunny Swing speelt muziek waarbij je kunt praten met elkaar
maar eigenlijk niet stil op je stoel kunt blijven zitten. Vanwege
COVID-19 is dansen (voorlopig) niet mogelijk, u bent van harte
welkom om te komen luisteren, maar het is wenselijk vooraf te
reserveren: vol = vol (max. 55 personen).
Aanvang 15.30 uur – 17.30 uur.
Data 2021:

Zondag 3 oktober 2021

Zondag 7 november 2021

Zondag 5 december 2021
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AUTOMAATJE
Altijd zelf auto gereden, maar dit lukt niet
meer… en daardoor voor vervoer afhankelijk van anderen?
Hierdoor gaat u misschien minder gemakkelijk de deur uit?
ANWB AutoMaatje geeft u de gelegenheid om ergens naar toe
te kunnen en meer onder de mensen te zijn.
Ritten zijn overdag, in de avonduren en het weekend mogelijk,
zowel binnen de eigen gemeente, maar ook naar plaatsen daarbuiten.
Meer informatie of aanmelden is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00 uur via  073 - 206 8140 of via automaatje@welzijnvught.nl.
ANWB AutoMaatje opzoek naar een planner…!
Vindt u het leuk om te plannen en te organiseren?
Bent u sociaal maatschappelijk betrokken én beschikt u over
(basis-) computervaardigheden?
Bel of mail ons, via bovenstaande contactgegevens, voor meer
informatie of een kennismakingsgesprek!

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Echtgenoten zijn niet grof
Edelman is omgedraaide shit
Niet eerlijk krom
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fijngemalen
lord
onrecht

HET IS WEER VOORBIJ, DIE MOOIE ZOMERSCHOOL
We hebben er maandenlang naar uitgekeken, met grote onzekerheid of de Zomerschool dit jaar wel door kon gaan. Toen we
in maart bij elkaar kwamen hebben we een corona-proef programma gemaakt voor kleine groepen deelnemers. Half mei
kwam de flyer van de Zomerschool uit en het programma op de
website van ABZ en Ouderen Samen. Binnen een week waren
de meeste activiteiten uitverkocht… mensen waren er echt aan
toe om weer te ontmoeten en samen leuke dingen te doen.
Maar eindelijk, daar was ie dan, de Zomerschool 2021. Op de
dag dat de zomer begon startte ook de Zomerschool met midzomerverhalen in het Reeburgpark.
Ruim 550 mensen schreven zich in voor 45 activiteiten. Voor de
iets oudere doelgroep werden, dankzij gulle subsidies, nog drie
extra activiteiten georganiseerd.
Het is vooral het enthousiasme en de gezelligheid van de deelnemers waarvoor alle medewerkers van de Zomerschool zich
inzetten. En wat is er genoten door alle deelnemers van al die
verschillende activiteiten. Mensen reageerden enthousiast over
de sfeer, eindelijk elkaar weer kunnen ontmoeten, de mooie muziekbijeenkomsten, de sportieve wandelingen en fietstochten en
de gezellige afsluiting.
Maar lieve mensen, wat gaat het vlug, voor je het weet is heel
die Zomerschool alweer voorbij. We werden wekenlang verwend, maar ach, aan alles komt een end. Maar gelukkig hebben
we de foto’s nog! Die vind je op www.ouderensamen.nl
De Zomerschool 2021 werd mede mogelijk gemaakt door het
Oranjefonds, Stichting tot steun voor ouderen 's-Hertogenbosch, de Heijmstichting, Fonds Sluyterman van Loo en Rabobank Clubkas.
De Zomerschool wordt uitgevoerd door ABZ en Ouderen Samen.
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TYPISCH NEDERLANDS
We zijn op de landkaart maar een klein
landje, maar niet minder eigenwijs. Ook
Nederland kent zijn eigen typische voorwerpen. Voorwerpen komen en gaan.
Zeker in een tijd waarin de technologie
niet stilstaat. Herken je deze typisch Nederlandse voorwerpen nog.
Elk land heeft zijn eigen typische voorwerpen. Zo ook Nederland. Lang niet
alle voorwerpen die typisch zijn voor Nederland, zijn door Nederlanders uitgevonden. Wel zijn ze typisch
voor het gebruik in ons land. Eén van de meeste bekende typische voorwerpen van Nederland, is toch wel de fiets. We leren
het allemaal als we klein zijn en leren het nooit meer af. De fiets
is zo’n typisch voorwerp die nooit uit het Nederlandse landschap
zal verdwijnen. Het land is er compleet op ingericht. Herken je
deze typisch Nederlandse voorwerpen nog.
Wat denk je van klompen, molens en Delfts Blauw! Klompen
stammen al uit de middeleeuwen. Wie heeft ze niet gedragen.
Ook typisch voor Nederland zijn de molens. Molens zijn cultureel
erfgoed. Ze zijn er in veel soorten en maten. In aandrijving,
functie en vorm.
Dan is Nederland de uitvinder van het Delfts Blauw. We kennen
het van vazen, van tegeltjes, van servies. de naam zegt het al,
de fabriek staat in Delft. De oorspronkelijke naam is ‘De Koninklijke Porceleyne Fles’. Deze fabriek stamt uit de 17e eeuw en
is als enige nog overgebleven. Hier wordt nog steeds Delfts
Blauw met de hand gemaakt.
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Nederland schaart ook personen onder typisch Nederlands. We
hebben het dan bijvoorbeeld over Anne Frank, Jip en Janneke.
Maar ook de zonnebloemen van Van Gogh. Ook dit zijn erfstukken vanuit de geschiedenis van Nederland. Daarnaast is de tulp
ook een gezicht van Nederland. Maar ook de auto de Daf. Onze
dijken, de gulden. Maar ook bijvoorbeeld Nijntje. Allemaal typische dingen, mensen en voorwerpen waar Nederland om bekend staat. Sinterklaas vieren op 5 december is ook typisch Nederlands. Andere landen noemen het ook wel zo, maar verwijzen
dan eigenlijk naar de kerstman.
Oude gebruiksvoorwerpen
Veel gebruiksvoorwerpen die we in Nederland gebruikten, zijn
in de vergeethoek geraakt. We noemen er een aantal;

De emaillen bakjes, zand zeep en soda. Ze worden nu gebruikt als nostalgie

Een petroleumlamp. Je ziet ze nog wel, maar wie gebruikt
ze nog dagelijks

Een koffiemolen, waarmee je zelf je koffie maalde

Het ouderwetse leesplankje, aap noot mies

Een graanschop waarmee vroeger het graan in de zakken
werd geschept

Een telefoon van bakeliet, vroeger heel normaal en nu allemaal uit het beeld verdwenen

Een TV antenne, we hebben ze niet meer nodig

Een ouderwetse winkelweegschaal waar nog met gewichten
werd gewerkt

een wringer waar je de was doorheen haalde

Een beddenpan, de voorloper van de kruik

Typemachine, zijn plek is ingenomen door een computer

En natuurlijk ook de kaasschaaf, de kroket en de stroopwafel.
De lijst van typisch Nederlands is eindeloos. Want we hebben
het nog niet gehad over de typische Nederlandse koekjes en
snoepjes. En wat denk je van drop. Zeker typisch Nederlands.
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RONDLEIDING SINT JAN
Dinsdag 4 augustus 2021 was een uitstapje gepland door A.B.Z.
(Anders Bezig Zijn) uit Vught.
Deze keer ging de reis naar 's-Hertogenbosch voor een rondleiding om de St. Jan.
De titel van Kathedraal krijgt een kerk bij wijze van "gunfactor"
(wat betekent een kerk voor de omgeving)
We werden ontvangen door een heel gezellige, vrolijke, humoristische gids. Zij vertelde over de beelden aan- en om de Kathedraal, waar je geen weet van hebt bij het 'zomaar' langslopen.
Natuurlijk werd het beeldje met het mobieltje besproken. Ook
zitten er veel dieren op de gevel waarvan de gids ook niet echt
de geschiedenis kende zoals: olifanten, konijnen, honden en
draken.
Het hele kerstverhaal is gebeeldhouwd boven de ramen aan de
achterkant van de kerk. De St. Jan is de enige kerk in Europa
waar deze beelden op staan, een uniek stukje geschiedenis in
ons eigen 's-Hertogenbosch.
Ze vertelde ook waar de uitdrukking van 'rijke stinkerd' vandaan
komt: De arme mensen werden buiten op het kerkhof in een
massagraf begraven vanwege 'de pest'. De rijke mensen werden
in de kerk begraven en kregen een mooie steen op het graf.
Echter, het grondwater kwam af en toe zo hoog dat de overledenen als het ware gingen drijven en schuimen vanwege de ontbinding. Zo werden de stenen omhoog geduwd en kwam de geur
van ontbinding vrij (rijke stinkerd).
Na ongeveer 2½ à 3 uur waren we bijgeschoold en werden we
getrakteerd op koffie met een Bossche bol.
Het was een leerzame, gezellige middag.
We danken de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Riet Schey en Jos Waaijer.
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NIEUW: VUGHTS BOEREN-SOFTIJS

Sinds kort heeft Melkveebedrijf Simons in Vught heerlijk
softijs.
De ijsjes worden gemaakt van eigen melk op het melkveebedrijf
aan de Sparrendaalseweg.
Voor 2 euro kun je super makkelijk zelf je eigen ijsje tappen.
(voorlopig alleen met muntgeld).
Fiets er eens langs, je bent van harte welkom!
De ijsmachine is dagelijks open van 10.00 tot 21.00u.
Familie Simons, Sparrendaalseweg 6 in Vught.
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BOEKBESPREKING 'PIER
DOOR OEK DE JONG

EN

OCEAAN'

'Pier en oceaan' is een roman van Oek de
Jong waarin hij de periode 1944 tot 1972 beschrijft, zoals gezien door de ogen van een
gereformeerde Nederlandse jongen en zijn
moeder. Het verhaal bevat veel autobiografische elementen. Het boek ontving een nominatie voor de Libris literatuurprijs. In 2013
werd het bekroond met de F. Bordewijk-prijs.
In 'Pier en oceaan' beschrijft Oek de Jong de geschiedenis van
Abel Roorda, zijn ouders en grootouders én de grote verandering die Nederland onderging in de periode tussen de Hongerwinter van 1944 en de komst van de grote welvaart in de jaren
zestig. De roman speelt zich af in Amsterdam en op het Friese
en Zeeuwse platteland, destijds nog de 'diepe provincie'. De
aangrijpende huwelijksscènes van Abels vader en moeder tonen
de liefde in een verdwenen tijd. Pier en oceaan is de roman van
het Hollandse water: van roerloze veenplassen tot de zee die
door de paalhoofden op de Zeeuwse stranden stuift. Abel Roorda
zoekt het water, net als zijn vader en grootvader. Pier en oceaan
is de roman van het grote verlangen.
De schrijver Oek de Jong
Oek de Jong (1952) studeerde kunstgeschiedenis. Hij was redacteur bij De Revisor en doceerde aan de universiteiten van
Leiden en Berlijn. In 1977 debuteerde Oek de Jong met een verhalenbundel. Zijn doorbraak was in 1979 met de roman Opwaaiende zomerjurken, waarvoor hij de F. Bordewijkprijs kreeg.
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Het werk van Oek de Jong werd onder andere vertaald in Duitsland en Scandinavië; Een Kreis im Gras, verschenen bij Piper
Verlag in München, kreeg lovende kritieken.
De roman Pier en oceaan uit 2012 stond op de shortlist van de
Libris Literatuurprijs en werd bekroond met de Gouden Uil.
Enkele boeken geschreven door Oek de Jong

1977 Opwaaiende zomerjurken

1993 De inktvis

2002 Hokwerda's kind

2019 Zwarte schuur

MELATONINE: BEWAKER VAN UW RITME
Het slaaphormoon
Zodra het donker wordt, komt er melatonine vrij in uw lichaam.
Wordt het licht, dan stopt de productie. Kortom, melatonine regelt uw dag- en nachtritme.
Melatonine zorgt ervoor dat de lichaamstemperatuur daalt,
waardoor het lichaam weet dat het nacht is en gaat rusten. Wanneer de stof in het bloed komt, worden we doezelig en vallen we
in slaap.
Melatonineproductie
Als het licht wordt, stopt de melatonineproductie en worden we
wakker. Naarmate we ouder worden, produceert het lichaam
minder melatonine; daarom slapen senioren minder.
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Melatonine geeft rust en herstelt het lichaam, wat essentieel is
voor een optimale gezondheid. De stof ondersteunt het hart- en
bloedvatenstelsel, beschermt tegen vrije radicalen, ondersteunt
het immuunsysteem, heeft een gunstige werking op ouderdomsverschijnselen en vermindert spanningen. In de Verenigde
Staten is melatonine het meest gebruikte middel om beter te
slapen. Ook in Nederland is melatonine verkrijgbaar.
Melatoninetabletjes
Iedereen maakt het slaaphormoon melatonine
aan. Die aanmaak van uw lichaamseigen melatonine verandert bij ouder worden, dagelijkse
slaapproblemen, werken in ploegendiensten of
een jetlag.
Melatoninetabletjes helpen uw lichaam om beter te slapen; zo herstelt uw natuurlijke
dag/nachtritme. Omdat het een natuurlijke lichaamseigen stof is en geen slaapmiddel, heeft
het geen bijwerkingen zoals verslaving.
Nadelen zijn wel dat het slaperigheid overdag kan veroorzaken.
Ook heeft het invloed op de hormoonbalans en is het dus verstandig om het met mate te gebruiken. Tabletjes zijn zonder
recept verkrijgbaar bij de drogist.
Andere slaapmiddelen
Verder zijn er goede homeopathische middelen
op de markt, zoals valeriaandruppels, kruidenthee of etherische oliën. Ook het eten van bepaalde voeding, zoals melk- of moutproducten,
bevorderen de aanmaak van melatonine in uw
lichaam. Maar slechts in kleine hoeveelheden.
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BEZOEK AAN DE CITRUSPLANTENTUIN
Dinsdag 10 augustus jl. bezocht een tiental leden van onze vereniging de tuin van Ben Buynsters in Haaren.
De tuin was een openbaring en wat hebben we ons verwonderd!

Stipt 10.30 uur arriveerden we -de meesten per fiets- bij de
familie Buynsters. Ben en zijn vrouw onthaalden ons op koffie
met iets lekkers, waarna Ben uitgebreid vertelde over zijn uit de
hand gelopen hobby in citrusplanten en agapanthussen. Hij vertelde over de groei, het enten van citrusplanten waardoor
nieuwe soorten ontstaan en over de bemesting en verdere verzorging van de planten. Meerdere leden hadden wel een vraag
over de aanpak van de eigen citroenplant of agapanthus. Daarna
leidde Ben ons rond in de tuin die onverwacht groot en bijzonder
bleek te zijn. Tegen 13.00 uur gingen we weer op huis aan:
enige kennis rijker en veelal voorzien van speciale agapanthusmest of een mooie agapanthus.
Dit tuinbezoek vraagt om een vervolg en dat gaat er komen!
Lees daarover elders in dit blad.
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TUINGEDACHTEN
Ongeveer 1 juli jl. stond er
een artikel in de krant waarin
een jongeman, oorspronkelijk afkomstig van een woonwagenkamp aan het woord
werd gelaten. Het artikel
ging gepaard met een foto
van hem en zijn dochtertje.
Hij beklaagde zich erover dat
de gemeente niet zorgde voor meer standplaatsen, zodat hij kan
wonen in een gemeenschap met zijn cultuur. Hij woont nu in
een etagewoning, waar de muren op hem afkomen. Hij was getrouwd met een burgermeisje (ex?) Hij gunde zijn dochtertje
ook dat ze kon opgroeien in dezelfde cultuur, want ze had het
zo naar haar zin als ze bij oma was. (Welk kleinkind heeft dat
niet bij een verwennende oma?)
Bovenstaand verhaal deed me denken aan mijn eigen situatie
en vele andere gelijkgestemden. Ik ben opgegroeid op een vrijstaande boerderij, met allerlei dieren om me heen, die geknuffeld werden door ons en verzorgd, soms verwend. Er waren altijd allerlei dierengeluiden en we leefden in een cultuur van 'samen met de dieren'. Nu kwijn ik al meer dan zestig jaar weg
tussen burgers, zonder dat vermaak met allerlei dieren (huilie,
huilie) Mijn kinderen kwamen graag op de boerderij bij oma en
opa. Die entourage kan ik mijn kleinkinderen niet geven (snik,
snik). Had de gemeente niet kunnen zorgen dat ik mijn cultuur
kon voortzetten? Of had ik eerder medelijden moeten opwekken? Wordt het niet tijd dat 'kampers' zich ook aanpassen aan
Nederland in de 21e eeuw?
Jan van Bohemen.
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VIER HET LEVEN
Vier het Leven biedt de mogelijkheid om een kleinschalig uitje
te reserveren, namelijk naar een lokaal museum. Haar vrijwilligers hebben ontzettend veel zin om u ook hier mee naar toe te
nemen.
U kunt kiezen uit de volgende data en musea:
1. Sterrenwacht Halley - Museum
Sterrenwacht Halley staat in het Brabantse Vinkel en wel in het
deel dat tot de gemeente Bernheze behoort. De sterrenwacht
beschikt onder meer over drie koepels met telescopen, een planetarium, een auditorium, een expositieruimte, een radiotelescoop. Een bezoek is dan ook voor jong en oud een onvergetelijke ervaring. Onze eigen Vier het Leven vrijwilliger Anton Valks,
is ook hier vrijwilliger. Hij zorgt samen met zijn vrouw en collega's voor een mooi bezoek, uitleg, een heerlijk ontvangst..... EN
lunch!
Vrijdag 10 september 2021 – 11.00 uur - Sterrenwacht Halley
Vinkel - € 27,50.
Ook op vrijdag 1 oktober 2021 - 11.00 uur.
2. Vincentre - Museum
In museum Vincentre beleef je het Nuenen van 1883, toen Vincent van Gogh hier kwam wonen. Bij de permanente tentoonstelling leer je op een interactieve manier Vincent kennen als
mens en je ziet zijn ontwikkeling tot wereldberoemd kunstschilder. Ook maak je kennis met de intimi van Vincent. Enerzijds
het gezin waarin hij opgroeide, anderzijds zijn schildervrienden.
Zijn nazaten, en hun rol bij het behoud van zijn oeuvre, komen
eveneens uitgebreid aan bod.
Maandag 20 september 2021 - 14.00 uur - Vincentre Nuenen € 30,00.
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3. Museum Krona
Museum Krona maakt deel uit van een eeuwenoud, deels door
zusters Birgittinessen bewoond, abdijcomplex in Uden. In deze
unieke omgeving wordt een van de mooiste collecties religieuze
kunst van Nederland getoond. Met kunst, klooster en kruidentuin vertelt het museum religieuze verhalen. Verhalen die door
de universele thema’s als tijdloos bestempeld kunnen worden
en aanzetten tot denken. Over het verleden, het heden en de
toekomst. Over jezelf en anderen. Zo (her)ontdekken we het
religieus, cultureel erfgoed in Nederland en plaatsen we het in
de context van vandaag. Momenteel is ook de expositie 'Tussen
werelden van Chagall en hedendaagse kunstenaars' te bezichtigen.
Vrijdag 24 september 2021 – 14.00 uur - Museum Krona – Uden
- € 30,00.
De kosten van uw deelname zijn inclusief entreekaart, vervoer,
bespreekkosten, begeleiding en consumpties en een rondleiding
ter plaatse. U wordt opgehaald en thuisgebracht door een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven.
Belangrijk om nu al te vermelden: in de auto willen wij graag
dat u een mondkapje draagt. En zorgt u ook voor een mondkapje in het museum, soms is de locatie niet voldoende in de
gelegenheid om de 1,5 meter te waarborgen, dan is een mondkapje verplicht. (Daar waar het wel gegarandeerd kan worden,
hoeft u geen mondkapje te dragen.)
Wilt u graag mee? Dan kunt u mailen met versmissen@home.nl
U ontvangt uiterlijk in de eerste week van september een bevestiging (per mail, telefonisch of per post) met onze algemene
voorwaarden en eventueel corona-protocol. Wacht niet te lang
met reserveren, er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Tot twee weken voor de voorstelling kunt u reserveren.
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Als u nog vragen heeft kunt u ons bellen op werkdagen tussen
9:00 uur en 18:00 uur op telefoonnummer:
 035-5245156. Of beter nog: stuur een mail naar versmissen@home.nl.
Wij zien er enorm naar uit om u allen weer te ontmoeten en te
mogen begeleiden naar deze mooie musea in de regio.
Met vriendelijke groeten,
Will Versmissen
Locatiecoördinator den Bosch
E: versmissen@home.nl

Wilt je meer weten over hetgeen 'Vier het Leven' de komende
maanden in petto heeft? Kijk dan op onze website onder 'Activiteiten, Vier het Leven' en downloadt: Vier het Leven den Bosch
sept. tot dec. 2021.
Vier het Leven is ook op zoek naar vrijwilligers.
Dit houdt in dat je, als vrijwilliger, enkele gasten ophaalt, met
eigen auto (deze kosten voor eigen rekening) mee gaat naar het
uitje (entree en consumptie wordt vergoed) en de gasten na
afloop weer thuis brengt.
Misschien interessant voor jou?
Meld je dan aan bij mij, jmaschuurmans@hotmail.com of
 0411 643391.
Met vriendelijke groet,
Crista Schuurmans
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WATERLAND
Neem Hollands boer zijn guldens af,
Zijn centen en vierduiten;
Dan houdt hij nog zijn vette klei
En staat er bij te fluiten.
Neem Hollands boer zijn landen af;
Dan houdt hij nog zijn water;
Daar maalt hij toch weer land uit op,
Wat vroeger of wat later.
Neem Holland al zijn dijken weg
En laat het onderloopen;
Geen nood: elk kaasboerinneke
Gaat visschersnetten knoopen.
Neem Holland al zijn boomen weg
Zijn wilgen en zijn peppels;
Dan ruischt nog Hollands windezang
Door 't riet van sloot en greppels.
Maar neem je Hollands water weg,
Zijn plassen en zijn vaarten;
Dan is mijn land geen Holland meer,
Al staat het op de kaarten.
Dan wordt het duin een woestenij,
Dan dorren al de weiden,
Dan gaat mijn mooie Holland dood,
Omdat het dorst moet lijden.
Johan van Meurs
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ITALIAANSE BALLETJES MET PUREE EN GEHAKT
Aardappelpuree is heerlijk en
dat geldt ook voor gehaktballen. Dus waarom de twee niet
combineren in een balletje?
Deze polpette alle patate vind
je overal in Italië terug. Onderstaand recept is bedoeld
als snack, maar tijdens de
lunch of avondeten misstaan ze ook niet.
Nodig voor 4 personen:
- 225 gr. aardappels (kruimig) / - 450 gr. rundergehakt /
- 3 el plantaardige olie / - 1 tl knoflook (gehakt)
- 1/2 tl rozemarijn (gehakt) / - zout en peper
- 3 sneetjes witbrood / - 125 ml melk / - 2 el bladpeterselie
(gehakt) / - 2 grote eieren / - 50 g Parmezaan (geraspt) / 125 gr. paneermeel.
Bereiding:
Kook de aardappelen op matig vuur gaar en verhit ondertussen
de olie in een flinke koekenpan. Voeg de rozemarijn en een
halve theelepel knoflook toe, laat even bakken zodat de geuren
vrijkomen. Voeg dan het gehakt toe en bak het mooi bruin,
breng op smaak met zout en peper. Laat het uitlekken en leg
apart in een kom. Week nu de sneetjes brood (zonder korst!)
een paar minuutjes in de melk. Giet de aardappelen af, pureer
ze en voeg toe aan het vlees. Dan mag het geweekte brood erbij, evenals de resterende knoflook, peterselie, 1 ei en de Parmezaanse kaas. Goed mengen!
Breek het andere ei in een kom en klop het los met 2 el water.
Rol balletjes van 3 cm, haal ze dan door het ei en vervolgens
door het paneermeel. Bak ze mooi bruin in een pan met olie.
Lekker als snack, op een broodje of met frietjes.
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EEN BEETJE HULP IN DE DIGITALE WERELD
De laatste weken kwamen er, toeval of niet, best een aantal
vragen over iets met de computer, de smartphone en de iPad
op ons af. Voor ons in ieder geval reden om de koppen bij elkaar
te steken en ons af te vragen met welke cursussen we (weer)
een beetje hulp in de digitale wereld kunnen bieden.
*Kennelijk is het soms heel lastig om documenten of foto's terug
te vinden op de laptop of computer. In de cursus gaan we aan
de slag met het maken van mappen, het geven of veranderen
van de naam van een document, het zoeken naar een foto en
het versturen ervan via email en het uitwisselen van documenten of foto's via een usb stick of tussen bijvoorbeeld laptop en
iPad.
*Een andere cursus wordt 'Veiligheid en onderhoud van Windows 10'. Aan de orde komen: veilige wachtwoorden, met spam
en phishing omgaan, back-ups maken en terugzetten, Windows
up-to-date houden, internetverbindingen thuis en onderweg en
vooral ook vragen vanuit de deelnemers.
*Het knipprogramma in Windows 10 is een heel gemakkelijk instrument om een afbeelding te maken van wat er op uw scherm
te zien is. Denk bijvoorbeeld aan een leuk moment tijdens videobellen, een afbeelding van hetgeen je vond op internet of
een tekst die je zeker wil bewaren. Maar hoe doe je dat? En hoe
sla je dat dan op of hoe verstuur je het dan?
Op de website vind je onder 'Activiteiten, computeren' het aanbod aan cursussen. Download het formulier, vul het in en stuur
het vóór 20 september naar:
info@55plushelvoirt.nl
Graag tot ziens bij een van de cursussen!
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VAKANTIEFOTO'S VERBETEREN?
Het bewerken van foto's is al menig jaar een van de bezigheden
binnen de computerclub. Inmiddels vormen we een vaste groep
van een achttal enthousiastelingen. En het mag gezegd: menige
foto heeft juist die aandacht gekregen die 'm bijzonder heeft
gemaakt.
In september gaat de groep weer aan de slag en in de bijeenkomst op vrijdag 24 september van 9.30 – 11.30 uur wil zij
jou de mogelijkheid bieden om die foto, die voor jou speciale
betekenis heeft, waar nodig, te verbeteren.
Zet je foto op een usb stick of SD kaart en kom op de 24ste naar
de Hofkamer in het HelvoirThuis en geef aan wat je graag veranderd zou willen zien. Wij zullen dan ons best doen om je wens
te vervullen. Omdat we geen idee hebben of hier grote belangstelling voor bestaat verzoeken we je om je voor 20 september
aan te melden via info@55plushelvoirt.nl of bij Edward de Vries,
 0411 643794.

COMPUTERINLOOP
Lang geleden was er nog ooit een inloop…,
maar we mogen weer en wel op woensdag 15
september van 9.30 – 11.30 uur. In het eerste
uur zullen we de vraag beantwoorden: Hoe kun
je via je mobiele internetverbinding van je
(Samsung)telefoon veilig op andere apparaten,
zoals je iPad internetten of bijvoorbeeld je digitale krant downloaden. We kozen dit onderwerp omdat het verblijven in een
andere omgeving vaak betekent dat je aangewezen bent op een
niet al te veilige internetverbinding en dat is iets wat je niet wilt,
toch?
In het tweede uur zullen we weer ingaan op de computervragen
die bij jullie leven.
Je bent van harte welkom en het kost je € 3,-.
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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
Hobby-handwerk
Kaarten
Kienen
Klusjesdienst
Lezingen
Line-dance
Luisteren naar
Klassieke Muziek
Reizen
Wandelen

Crista Schuurmans
Lucie van de Pas
Riet Scheij
Jan van Zon
Nico Hes

64
60
64
64
06

33 91
79 21
13 87
14 00
54343249

Vacature
Edward/Ria de Vries
Mien van Asten
Chrit van Enckevort
Edward de Vries
Kees van Haaren
vacature

---64 37 94
64 18 04
64 21 79
64 37 94
06 12325783

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

64
64
64
64
64
64
64
64

Kees van Rijt
Lucie van de Pas
Jan Tielemans

60 75 32
60 79 21
06 27086113

14
12
23
17
26
11
37
27

15
72
89
73
06
09
93
72
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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:
Huub Poels, Helvoirtsestraat 17A, 5268 BA, Helvoirt,  06 2469 6084
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
Gerda van Vianen, Helvoirtsestraat 30, 5268 BB, Helvoirt  64 3885
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

