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VOORWOORD
Een hele mooie tijd, de herfst. Prachtige kleurschakeringen, een overdaad aan paddenstoelen en malse buien, lekkere appels en peren,
de klok achteruit, langere avonden, stamppotten, de jas aan en naar buiten!
55+ is er ook weer helemaal, de activiteiten lopen weer, blij om
met elkaar in het oude ritme te komen. Niet meer thuis opgesloten, niet meer bang om anderen te ontmoeten, maar weer
samen dingen ondernemen.
Erop uit!
Samen wandelen, sporten, fietsen, breien, bridgen, film kijken,
muziek luisteren, hobbyen, glas in lood, lunchen, fotograferen,
dansen, reizen, computeren, lezingen, biljarten, klussen, tuinen
bezoeken, en sinds enkele weken ook cabaret maken.
Helvoirtse mensen ontmoeten elkaar via 55+ wekelijks / maandelijks om samen dingen te ondernemen: want samen is vaak
veel leuker dan alleen.
En we kunnen nog veel meer… er zijn zoveel hobby’s en bezigheden die je veel fijner samen kunt doen dan in je eentje. Daar
zijn we naar op zoek. Een vereniging van gezelligheid, ontmoeten, ondernemen.
Om dit allemaal nog beter vorm te kunnen geven hebben we
iedereen nodig op dinsdag 9 november op de ledenbijeenkomst.
Daar gaan we op zoek naar nog meer dingen die we samen kunnen ondernemen.
Het wordt een mooie herfst: weer samen genieten….
Veel leesplezier
Huub Poels
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
NOVEMBER-DECEMBER 2021
HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

Dinsdag 16 november
Kaarten/rummikub van 19.00u.-22.00u.
Woensdag 17 november
Computerinloop van 09.30-11.30u.
Donderdag 18 november
Gezamenlijke lunch bij 'De Oude Herberg' in Cromvoirt
om 12.00u.
Woensdag 24 november
Lezing Cees Slegers vanaf 20.00u.

Donderdag 25 november
Wandelen om 10.00u.

Dinsdag 30 december
Kaarten/rummikub van 19.00u.-22.00u.
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
Maandag:
Line-dance
Biljartcompetitie
Dinsdag:
Hobbyen &
Glas-in-lood
Vrij kaarten &
Biljarten
Vrij biljarten
Woensdag:
Bewegen Moet 1
Bewegen Moet 2
Gymnastiek
Driebanden
Donderdag:
Naaiklusjes &
Breien
Wandelen
(vier kernen)
Vrij kaarten &
Biljarten
Vrijdag:
Vrij biljarten
Vrij bridgen

11.00u.–12.00u.
13.00u.–17.00u.

Van Goghzaal
Huiskamer

09.00u.–11.30u.

Huiskamer

13.00u.–17.00u.
19.00u.–21.00u.

Huiskamer
Huiskamer

09.00u.–09.45u.
09.45u.–10.30u.
10.45u.–11.30u.
19.00u.–21.00u.

Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal
Huiskamer

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

Huiskamer

09.00u.–12.00u.
13.30u.

Huiskamer
Van Goghzaal
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WEET JE DAT
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Het plan om met 'de Karel' door Nederland te reizen ook
de voorpagina van het Klaverblad heeft gehaald?
Aanmelding nog steeds (maar hoe lang nog?) kan geschieden in het Schilderstraatje?
De Algemene Leden Bijeenkomst op 9 november een
boeiende happening zal worden?
Het vooral ook zal gaan over de vraag waar jij nog graag
een keer voor uitgedaagd mag of wil worden?
Het bestuur naar de toekomst wil kijken en jou daarbij
nodig heeft?
Er die avond naast ongetwijfeld veel verhalen ook bitterballen rond zullen gaan?
Er tijdens de computerinloop heel wat foto's zijn overgezet van telefoon naar laptop?
Het voortaan voor de deelnemers een koud kunstje is om
het thuis zelf te doen?
De volgende inloop gepland staat op 17 november?

VAN DE BESTUURSTAFEL
Na een periode van anderhalf jaar stilte zijn
de activiteiten van het bestuur vooral gericht op de heropstart van de activiteiten.
Na de vakantieperiode zijn de meeste activiteiten weer begonnen en vinden hun normale weg weer. Enkele activiteit vragen om
nog wat aandacht.
Daarnaast wordt er voortdurend aandacht besteed aan het vernieuwen van de vereniging en de aanwas van jongere leden.
Gesprekken met leden moeten meer inzicht geven aan welke
activiteiten meer behoefte is. De vereniging wil investeren in het
ontmoeten van elkaar op basis van dezelfde interesses, hobby’s,
passies en talenten.
't hofblad vraagt om ondersteuning in de redactie en lay-out.
Daarnaast heeft de drukker van 't hofblad aangegeven genoodzaakt te zijn de gestegen papierprijs door te berekenen. Het
maak-proces van 't hofblad is onderwerp van herziening.
Activiteiten zouden wat meer in de spotlights mogen. Verslagen,
foto’s, verhaaltjes, en misschien wel vlogs (ja we willen ook online). Ook nieuwe activiteiten staan voortdurend op de agenda.
Natuurlijk is het bestuur bezig met de voorbereiding van een
aantal bijeenkomsten: de ledenbijeenkomst, de vrijwilligersbijeenkomst en de Kerstviering.
Het bestuur is ook steeds op zoek naar talenten van leden die
ingezet kunnen worden voor nog meer mooie activiteiten.
Namens het bestuur
Huub Poels
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LUNCHEN OP DONDERDAG 18 NOVEMBER
Nu we één gemeente vormen met Vught, gaan we voor de laatste lunch van dit jaar naar 'de Oude Herberg' in Cromvoirt (gemeente Vught).
Dit gaat gebeuren op donderdag 18 november om 12.00 uur. Je
kunt je hiervoor opgeven tot zondag 14 november bij Gerrie v.d.
Ven  06-19038860 en Mien Verbeek  641660 of via onderstaand strookje met 'n duidelijke vermelding van je telefoonnummer als je vervoer wenst.
Dit strookje kun je deponeren in de brievenbus van Vereniging
55+ in het HelvoirThuis.
P.S. We zijn deze keer niet gebonden aan het aantal deelnemers
maar voor de organisatie is het wel prettig om de sluitingsdatum
te kunnen hanteren.
---------------------------------------------------------------Ja ik kom gezellig lunchen op donderdag 18 november bij 'de
Oude Herberg' in Cromvoirt
Naam:_____________________________________________
: _______________________________________________

Ik wil graag opgehaald worden
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OPNIEUW

EEN WIJZIGING VOOR DE KAART- EN RUMMI-

KUBAVONDEN

Daar er in november 5 dinsdagavonden zijn
en het vaak in december druk is met andere
activiteiten is er voorgesteld om de data in
november en december te veranderen.
Besloten is te kaarten en rummikuppen op
2, 16 en 30 november, dus drie maal in november, en eenmaal in december op de 14e.
Bijkomstigheid: op 9 november zou het niet door kunnen gaan
vanwege de Algemene Leden Bijeenkomst van onze vereniging.
Dus dat komt goed uit.
De avonden beginnen om 19.00 uur en men stopt om 22.00 uur.
Regel is wel, dat men zich pas om 19.00 uur mag melden in de
Huiskamer, dus niet voor die tijd.
Ik hoop dat alles duidelijk is.
Veel plezier met het kaarten en rummikuppen.
Activiteitencommissie
Lucie van de Pas

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Een hit die de glastuinbouw dupeert
Kist met kerstversiering voor kinderen
Serviesgoed dat de wereld bezig houdt

kaskraker
ballenbak
aardewerk
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'T HOFBLAD ZOEKT VERSTERKING
Al bijna 25 jaar valt op meer dan 400 adressen 't hofblad 12
keer per jaar op de deurmat. Een mooi, fijn en goed gelezen
blad van onze vereniging.
Al bijna 25 jaar wordt de samenstelling en lay-out met veel plezier verzorgd in huize de Vries aan de Broekwal, door Ria en
Edward.
Om de continuïteit van 't hofblad voor de toekomst te garanderen zijn we op zoek naar een of twee personen die dit werk ook
leuk vinden:
creatief bezig zijn met inhoud en lay-out.
Het werk kan op deze manier wat meer verdeeld worden. De
druk van 12 keer per jaar ligt dan niet alleen bij deze twee personen.
Lijkt het iets voor jou om hieraan enkele malen per jaar een
bijdrage te leveren, geef dit dan aan bij het bestuur of bij de
familie de Vries.
Doen!!
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CLIËNTONDERSTEUNING
Wil je ondersteuning bij een hulpvraag aan de gemeente?
Heb je van de gemeente Vught huishoudelijke hulp, een vervoersvoorziening, hulpmiddelen of woningaanpassing nodig in
het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
Of krijg je een nieuwe indicatie?
Ouderen Samen vindt het belangrijk dat senioren hierbij ondersteuning krijgen van een onafhankelijke deskundige die vertrouwd is met de wensen en behoeften van ouderen.
Misschien vind je het lastig om je hulpvraag goed in kaart te
brengen. Je hebt recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner
die ervoor zorgt dat je er niet alleen voor staat. Het is heel prettig om bij een officieel gesprek met de gemeente iemand naast
je te hebben die onafhankelijk is én verstand van zaken heeft.
Je kunt een beroep doen op de ondersteuning van deskundige
vrijwilligers die hiervoor zijn opgeleid. Deze ondersteuning is
gratis en onafhankelijk en je privacy is gewaarborgd. De clientondersteuner staat voor jouw belang!
De cliëntondersteuner helpt om je hulpvraag goed in kaart te
brengen, bespreekt hoe het proces van de aanvraag verloopt,
geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure. Desgewenst is de cliëntondersteuner aanwezig bij het gesprek met
de gemeente. Later kijkt de cliëntondersteuner samen met jou
of het verslag goed weergeeft wat er in het keukentafelgesprek
besproken is.
Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of hulpmiddelen je krijgt. De cliëntondersteuner kan, als dat nodig is, ook helpen bij het maken van bezwaar tegen een beslissing van de gemeente.
Cliëntondersteuning aanvragen
Alle senioren in Vught, Helvoirt en Cromvoirt kunnen een beroep
doen op cliëntondersteuning door de cliëntondersteuners van
Ouderen Samen en BSV.
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Wil je – eventueel naast de steun van een familielid of een bekend persoon – hulp bij het aanvragen van een voorziening van
de gemeente of bij het voeren van een keukentafelgesprek?
De cliëntondersteuners van Ouderen Samen of van de BSV komen bij je aan huis. Maak een afspraak via Ouderen Samen:
info@ouderensamen.nl

UITNODIGING VRIJWILLIGERS 26 NOVEMBER
Na een lange periode waarin we niets, dan weer een beetje en
vervolgens weer niets mochten organiseren zijn we gelukkig
weer kunnen starten met de meeste activiteiten.
Onze trouwe vrijwilligers hebben bijna allemaal hun 'taken' weer
opgepakt.
Omdat we de laatste anderhalf, twee jaar bijna geen contact
hebben gehad willen we als bestuur alle vrijwilligers van 20202021 uitnodigen op vrijdagavond 26 november om o.a. bij te
praten, te ervaren wat er onder u leeft en nieuwe ideeën op te
doen.
Misschien loopt u met vragen en / of suggesties. Die horen we
dan graag.
Alle vrijwilligers krijgen een persoonlijke uitnodiging per brief.
Zet u deze datum alvast in uw agenda?
We zien u dan hopelijk allemaal in het HelvoirThuis.
Namens het bestuur
Lucie van de Pas
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KERSTVIERING DONDERDAG 16 DECEMBER
Op donderdag 16 december gaan we als vanouds Kerst vieren
met onze leden.
We zijn erg blij dat dat weer kan.
We hebben een aardig programma voor u in petto.
In de ochtend een programma in kerstsfeer, daarna een heerlijke lunch en in de middag een vrolijk optreden van Frans van
Lith en Dinie van Haaren.
Daar er een limiet is aan het aantal deelnemers (max. 100 pers.)
moet u zich vooraf opgeven.
Dat kan in het HelvoirThuis, waar twee dames van de activiteitencommissie uw naam zullen noteren. Tevens wordt u verzocht
de eigen bijdrage van € 8,- te voldoen.
De data en tijden waarop u zich kunt opgeven zijn:
Dinsdag 7 december van 14.00 tot 15.30 uur en
Woensdag 8 december van 10.00 tot 11.30 uur.
U kunt zich ook melden via onderstaand opgavestrookje met
daarbij ingesloten de eigen bijdrage.
Dit kunt u in de brievenbus naast de boekenkast in het HelvoirThuis deponeren.
---------------------------------------------------------------Ik kom graag naar de Kerstviering:
Naam:_____________________________________________
Adres:_____________________________________________
Telnr.:_____________________________________________




ik wil graag opgehaald worden.
eigen bijdrage ingesloten.

Activiteiten Commissie
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OPROEP OPROEP OPROEP






Het Vughts Museum is een tentoonstelling aan het
voorbereiden over verdwenen schoolgebouwen en
schoolgebouwen die een andere functie hebben gekregen.
Aan mij is het verzoek gedaan om dat voor Helvoirt
uit te zoeken. Daarvoor ben ik op zoek naar foto’s
(tekeningen / schilderijen) van de oude schoolgebouwen in Helvoirt.
De school die ooit bij de Hervormde Kerk stond (is er niet
meer);
De school die op de hoek Achterstraat-Kerkstraat stond (nu
woonhuizen);
De oude dr. Landmanschool voor jongens (wordt het Huis
voor Vincent);
De St. Nicolaasschool voor meisjes (was het klooster, kleuterschool, patronaat);

Wie zou mij kunnen helpen?
Je kunt foto’s in een enveloppe met jouw naam in mijn brievenbus stoppen.
Je kunt me ook mailen (gescande foto’s of foto’s die ik kan ophalen).
Antoon van de Ven
antoonvandeven2018@outlook.com
 06-43006988
Schilderstraatje 36, 5268 EN Helvoirt
P.s. Alle foto’s e.d. worden weer terug bezorgd.

12

Op woensdag 17 november 2021 vindt het Geheugen-café
plaats bij WZC Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught. Aanvang
19.30 uur. Inloop met koffie / thee vanaf 19.00 uur.
DE MOND NIET VERGETEN
DOOR PETER DE GOEDE
Een goede mondgezondheid is belangrijk om smakelijk te kunnen eten, te kunnen praten, lachen, kussen of zingen. Een gezonde mond is van groot belang voor de algemene gezondheid.
De avond gaat vooral over het leeftijdsbestendige gebit. Een
tandartsbezoek kan belastend zijn. Als de mond gezond is, kan
het bezoek korter zijn en de behandelingen minder vermoeiend.
Speciale aandacht is er deze avond voor de veranderingen in de
samen- stelling van het speeksel van ouderen.
Peter de Goede is tandarts-geriatrie (ouderentandarts), docent
aan de universiteit van Amsterdam en verbonden aan de ouderenbond KBO Brabant waarvoor hij wekelijks spreekuur houdt
over mondzorg en ouderen.
Daarnaast is hij werkzaam voor 7 verpleeghuizen en in het Jeroen Boschziekenhuis en legt huisbezoeken af op verzoek van
huisartsen, tandartsen en de afdelingen klinische geriatrie en
neurologie van het Jeroen Boschziekenhuis.
In samenwerking met GGD en gemeente werkt Peter met diëtisten samen aan het project ondervoeding.
De toegang is gratis. Omdat we voor iedereen een zitplaats willen regelen, verzoeken we je aan te melden per email via
geheugencafevught@gmail.com
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QR code
Omdat er koffie / thee wordt geschonken, krijg je alleen toegang
met de corona QR code op je telefoon. Heb je geen telefoon met
QR code, dan kun je een code aanvragen: https://www.consumentenbond.nl/digitaalgids/digitaalgids-uitgelicht/coronacheck. Hier vind je ook hoe je telefonisch een QR code kunt aanvragen.
Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.
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.
Seniorenbus
Mensen die vervoerd willen worden melden dat uiterlijk op 10
november bij de Seniorenbus.  073-7113191 of per e-mail
seniorenbusvught@gmail.com
Voor de Seniorenbus zijn de volgende corona maatregelen van
toepassing: 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.
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4 KERNEN JUBILEUMWANDELING OP DONDERDAG 30 SEPTEMBER

Deze keer, het was de 5e donderdag van de
maand, dus een groepswandeling, in ’n ander
gebied met een afwijkende startplaats nl. de
carpoolplaats langs de A2.
De wandeling ging langs de golfbaan van St.
Michielsgestel en over buurtschap Hal terug
naar de startplaats.
Maar voordat we met 54 deelnemers vertrokken werden de wandelaars getrakteerd op
koffie / thee met warm worstenbrood en kregen allen 'n pen met
opschrift uitgereikt.
Dit alles omdat we 2 dingen vierden nl. het 12½ jarig jubileum,
wat door corona niet door kon gaan, en nu dus het 14 jarig bestaan.
De 4 kernen wandelingen 4-7-10 km. zijn elke donderdag met
start om 10 uur bij de gemeenschapshuizen van 1e donderdag
Biezenmortel, 2e donderdag Esch, 3e donderdag Haaren en 4e
donderdag Helvoirt.
Wandelen is goed voor je geest en lichaam.
Voor inlichtingen bel met  0411-622188.
Toon van Boxtel
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AANDACHT VOOR DEMENTIE
Een grote tafel, links vooraan in DePetrus,
vormt de laagdrempelige ontmoetingsplek
voor, mensen met geheugenproblemen en andere belangstellenden.
Bij een kopje koffie of thee kun je er in gesprek
gaan - indien gewenst op een discrete plek- over je eigen situatie of die van iemand met dementie in je omgeving. Er is hulp
bij het uitzoeken van boeken, spelletjes, de geheugenwijzer of
de belevenistafel. Ook voor mantelzorgers is het fijn hier even
hun hart te kunnen luchten en te praten met iemand die begrijpt
wat zij doormaken.
De geheugenbibliotheek is geopend tijdens de openingstijden
van DePetrus, Heuvel 2, te Vught.
De vrijwilligers zijn er iedere dinsdag van 13.30 uur tot 15.30
uur. Op de eerste dinsdag van de maanden november en december zijn ze ook aanwezig in het HelvoirThuis van 13:3015:30 uur. U kunt ze vinden in de gang aan de tafel.
In de Leyenhof bevindt zich de zogenaamde EHBD koffer. EHBD
staat voor Eerste Hulp bij Dementie en de koffer bevat allerlei
informatie over deze ziekte. Zo zijn er boeken, dvd's, flyers en
folders. De koffer kunt u lenen via Cora Eikelenboom, Coördinator vrijwilligers / medewerker welzijn zorglocatie Leyenhof,
Zorgstichting ’t Heem, 06 10557771 of welzijnleyenhof@theem.nl
Naast dit alles zijn er met regelmaat bijeenkomsten van het Geheugencafé, hetzij in WZC Theresia, Huize Elisabeth of het HelvoirThuis. Houdt 't hofblad of het Klaverblad in de gaten of meldt
u aan via geheugencafevught@gmail.com met de wens om op
de hoogte te blijven van deze bijeenkomsten.
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VAST WAT INFO OVER DE SENIOREN EXPO IN VELDHOVEN
De Senioren Expo is een complete beurs voor de 50-plusser met
ruim 100 stands. Men vindt er alles over sfeervol wonen en leven,
reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. De Senioren Expo is alles voor de 50-plusser onder één dak. De Senioren
Expo is voor de bezoekers een echt dagje weg.
Door een grote diversiteit aan producten en diensten wordt er aan
iedere bezoeker gedacht. Daar hoort u natuurlijk bij! De bezoekers
kunnen genieten van entertainment, waaronder een modeshow die
meerdere malen per dag plaatsvindt en optredens van diverse gezelschappen.
De BSV (Belangenvereniging Senioren Vught) heeft vrijdag 21 januari gereserveerd als eigen Senioren Expo dag. Houd deze dag
dus vrij in uw agenda.
Kosten: € 10,- voor leden en € 15,- voor niet leden. Het bedrag is
incl. de entree.
Onze bus vertrekt vanaf Station Vught om 11.00 uur en we vertrekken weer uit Veldhoven om 17.00 uur naar Station Vught.
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DAGJE THUIS VIERT HAAR EERSTE JUBILEUM!
Het Dagje Thuis vierde maandag 4 oktober haar eerste jubileum. Vijf jaar bestaat de organisatie die ouderen uit Helvoirt
een dagje opvangt en mantelzorgers ontlast. Het feest bestaat
uit koffie met gebak, een bezoek aan de bioscoop Acapella op
de Guldenberg en een feestelijke lunch. Een van de acht gasten
laat weten bij vertrek op de Guldenberg: "Ik heb het vandaag
naar mijn zin gehad en een leuke dag is voorbij gevlogen."
De gasten die maandag aanwezig zijn bij Een Dagje Thuis varieren in leeftijd. De oudste is 94 jaar en de jongste van de gasten
is 73 jaar. Zij leven toe naar de maandag waar zij elkaar ontmoeten in een lokaal in HelvoirThuis. Daar doen zij spelletjes,
kijken naar oude of nieuwe films of maken bij goed weer een
blokje om in Helvoirt. Eens per maand gaat men ergens op bezoek waar een interessant onderwerp is voor de ouderen. Het
vervoer per auto regelt het Dagje Thuis.
Voormalige kapel
Vanwege het jubileum was het oog gevallen op een bezoek aan
De Guldenberg om daar in de nieuwbakken bioscoop met de
toepasselijke naam Acapella te kijken naar een film over de muziek en activiteiten van Andre Rieu. De bioscoop is namelijk gerealiseerd in een voormalige kapel. De film gaat over de muzikale prestaties van Andre Rieu en zijn orkest op tal van plaatsen
in de wereld maar ook in Maastricht.
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Deze dirigent weet het publiek te boeien met zijn presentaties
over de muzikanten die hij voor het voetlicht brengt in ongeacht
welk land. Hij oogst daarbij veel applaus voor de optredens die
tot de verbeelding spreken.
Langdurig applaus
In feite verdienen de vrijwilligers bij een Dagje Thuis ook een
langdurig applaus voor hun inzet en de aandacht voor de gasten. Zij betrekken de gasten bij het dagelijkse leven met de nodige ontspanning. Ze bespreken de veranderingen in het dorp
Helvoirt. Zoals het verdwijnen van de Boerenbond en de Rabobank. Even binnen lopen is er niet meer bij. Opnieuw blijkt dat
je hulp nodig hebt voor een dagelijkse handeling. Die blijkt niet
altijd meer voor handen. Dat missen dan die ouderen. Doordat
de gasten opgevangen worden door een Dagje Thuis kunnen
mantelzorgers deze tijd voor iets anders gebruiken.
Vrijwilligers
Net als bij tal van organisaties in de zorg is het Dagje Thuis, dat
werkt onder de vlag van Welzijn Vught, op zoek naar vrijwilligers. Esther Schellekens trekt de kar daarbij en weet het goed
te verwoorden. Esther: "Op dit moment, nu de anderhalve meter verleden tijd is, kijken we uit naar nieuwe gasten. We hebben een groep dames en het zou leuk zijn als een man het gezelschap komt uitbreiden voor de afwisseling. Mannen brengen
toch weer andere onderwerpen aan de orde. Dan zijn we bij de
vraag zijn er gastmannen die zich in willen inzetten om ouderen
een leuk Dagje Thuis te bezorgen."
Aanmelden of informatie is te krijgen bij:
estherschellekens@welzijnvught.nl
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MARC GROET ’S MORGENS
DE DINGEN

Dag ventje met de fiets op de vaas
met de bloem ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pijp
en
dag visserke-vis met de pet
pet en pijp
van het visserke-vis
goeiendag
Daa-ag vis
dag lieve vis
dag klein visselijn mijn
Paul van Ostaijen

Leopold Andreas (Paul) van Ostaijen (Antwerpen, 22 februari 1896 – Miavoye–Anthée maart 1928) was een modernistisch Vlaams dichter en prozaschrijver. Bij het grote publiek is
hij vooral bekend om gedichten als Huldegedicht aan Singer, Rijke armoede van de Trekharmonica, Alpejagerslied, Boem Paukeslag, Avondgeluiden, Melopee en Marc groet 's
morgens de dingen.
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KRIJGEN WE IN 2022 EINDELIJK MÉÉR PENSIOEN?
Het zit al maanden mee op de beurs en dat betekent dat veel
pensioenfondsen er nu weer veel beter voorstaan. Betekent dit
dat de pensioenen volgend jaar weer meestijgen met de inflatie?
Laten we beginnen met het goede nieuws: van de ruim 250 pensioenfondsen hebben 90 fondsen hun zaken zo goed op orde dat
ze voor het eerst sinds jaren de aanvullende pensioenen niet
hoeven te bevriezen, maar mee kunnen laten stijgen. Dat geldt
onder meer voor de pensioenfondsen voor de Detailhandel (winkelpersoneel) en de Bouw.
Deze fondsen hebben een zogeheten dekkingsgraad van 110
procent. Dat betekent dat ze voor iedere euro die ze verwachten
uit te moeten gaan geven, 1 euro en 10 cent in kas hebben.
Volgens de huidige regels is dat voldoende marge om de pensioenen iets te laten stijgen, maar uiteindelijk beslissen de pensioenfondsen zelf of ze dat ook gaan doen.
Dat deze mogelijkheid weer bestaat is bijzonder, want sinds
2010 zijn er nauwelijks aanvullende pensioenen verhoogd. Eerst
door tegenvallende beursresultaten, later door een historisch
lage rente en juist die rente is een belangrijke factor of de pensioenfondsen ook in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen
voldoen. Met dank aan de beurs lijkt het nu bij een aantal fondsen mee te zitten.
Maar onlangs heeft staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken
dat optimisme een stevige knauw gegeven. Hij gaf aan dat de
twee grootste pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn nog lang
niet aan die normen voldoen. "Dus we zijn er nog steeds niet.
Ik snap natuurlijk de wens van indexering heel goed, want voor
de meeste mensen is de verhoging van de pensioenen, de afgelopen jaren niet doorgegaan.
Dat is gewoon frustrerend."
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Dat geldt ook voor de grote metaalfondsen. In sommige gevallen halen die nog niet eens een dekkingsgraad van 100 procent.
Nieuw pensioenstelsel
Of de fondsen, die dat wettelijk gezien zouden mogen, volgend
jaar ook gaan indexeren is maar de vraag. Waarschijnlijk houden ze liever wat extra's achter de hand, want op de achtergrond van het debat over indexering van de pensioenen, speelt
de behandeling van het nieuwe pensioenstel in de Tweede Kamer, dat spel gaat in 2022 op de wagen en er is nog veel onzeker. Het nieuwe pensioenstelsel maakt het voor de pensioenenfondsen gemakkelijker de pensioenen mee te laten bewegen
met de groei van de economie. In het nieuwe pensioenstelsel
gaan mensen een eigen pensioenkapitaal opbouwen. Daarmee
kopen ze op hun pensioenleeftijd, een pensioenuitkering aan.
Ook gaan pensioenen meer meebewegen met beleggingsresultaten. Pensioenen gaan eerder omhoog als het economisch beter gaat, maar ook omlaag als het economisch slechter gaat.
Daarmee wil men pensioenen in Nederland meer toekomstbestendig maken. Het is een hele ingewikkelde operatie die op 1
januari 2023 moet ingaan. Dat is alweer een jaar later dan eerder werd verondersteld. De pensioenfondsen hebben dan vier
jaar de tijd hun beleid (en systemen) aan te passen aan het
nieuwe stelsel.
Naar aanleiding van een motie heeft Staatssecretaris Wiersma
al wel laten weten: "Als de Tweede Kamer nou echt tempo
maakt met de behandeling van de nieuwe pensioenwet, zal de
indexatie in elk geval in 2023 plaats hebben. Ik ben dan bereid
ook de indexatie met terugwerkende kracht over 2022 toe te
staan."
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PIANOVIRTUOOS KOMT NAAR HELVOIRT
Zondag 21 november om 12.15 uur is er een Noten Op De Noenconcert in de Oude kerk van Helvoirt.
De 1,5 meter maatregel is opgeheven, dus u hoeft niet meer te
reserveren, maar u heeft wel een corona toegangsbewijs nodig
met een identiteitsbewijs.
Voor u speelt iemand die tot de top van Nederland behoort. De
AVRO/Tros heeft zelfs een documentaire over hem gemaakt. Hij
danst met zijn vingers over de zwart-witte toetsen, aldus Paul
Witteman in zijn tv-show.
Nikola Meeuwsen (2002) profileert zich als één van de opvallendste jonge pianotalenten in Nederland. Het Concertgebouw
heeft hem de Concertgebouw Young Talent Award 2019 toegekend. De NRC noemde hem een talent om in de gaten te houden. In 2014 won hij het Koninklijk Concertgebouw Concours,
en in 2012 het Steinway Concours en nu komt Nikola naar Helvoirt!
Nikola Meeuwsen wist dat hij professioneel musicus wilde worden toen hij een opname had gehoord van de legendarische pianist Vladimir Horowitz die Rachmaninoffs Derde pianoconcert vertolkte.
Kortom het is een bijzondere buitenkans om iemand die op grote
concertpodia speelt nu in Helvoirt te zien en naar zijn virtuoze
pianospel te luisteren.
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TUINGEDACHTEN
Mijn geboortedorp was typisch een gemengd dorp, wat betreft
godsdienst, half katholiek, half protestant. De Christelijke godsdiensten streden nog flink met elkaar, in mijn jeugd. Er waren
in mijn gedachten drie mogelijkheden, je was katholiek, protestant of heiden. Je had ook niet het lef om als katholieke jongen
naar een protestante kerk te gaan. Streng verboden! Maar als
je een protestant jongetje naar de katholieke kerk kon lokken,
moest je dat zeker niet laten. Maar die kans was erg klein, want
je ging gewoon niet om met protestante kinderen.
Dat er bij de protestanten allerlei onderscheide richtingen waren, daar hoorde je ook niet van. Daar las je later pas over. In
het zuiden hadden ze het gemakkelijk, dacht je, daar was iedereen katholiek. Daar konden ze zomaar processies houden op
straat. Ongelofelijk. Wij hadden met Kerstmis een stalletje en
een kerstkindje. De protestante buurkinderen waren daar heel
nieuwsgierig naar. En de moeder van dat kindje was Maria, ook
zo'n onbekend fenomeen voor de buurkinderen. In mijn tijd als
volwassene had ik een zeer protestante collega, waar ik de kamer mee deelde. Als ik dan binnenkwam en hij was er al, begroette ik hem met: "Wees gegroet". Hij kon de humor wel
waarderen, want hij groette terug met een brede
glimlach. Toen hij overleden was heb ik op zijn
verzoek een afscheidswoordje mogen doen,
daar heb ik het "Wees gegroet" grapje in verwerkt.
Jan van Bohemen
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WEER FILMS IN HELVOIRTHUIS?
Enige weken geleden waren we zeer hoopvol gestemd dat we, na een onderbreking van ruim anderhalf jaar, weer zouden kunnen starten met
het vertonen van films in HelvoirThuis. De anderhalve-meter-maatregel was immers verleden tijd
en de mogelijkheid bestond weer om 70 tot 75
toeschouwers per film toe te laten.
Maar de besmettingscijfers nemen de laatste weken weer onrustbarend toe. En er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd
om Covid in toom te houden. Reden voor ons om onze goede
voornemens weer even in de ijskast te zetten. Dat vinden we
oprecht jammer. Want de mogelijkheid om in HelvoirThuis naar
de film te kunnen, te voet of met de fiets er naar toe te kunnen,
op een aantrekkelijk tijdstip, en voor een aantrekkelijke prijs
blijkt voor veel mensen in een behoefte te voorzien. Dus we
pakken de draad zeker weer op als dat op een veilige manier
mogelijk is.
Is er dan helemaal niks mogelijk? Zijn er geen alternatieven te
bedenken?
Al eerder bezorgden wij bij de Leyenhof dvd’s, die vooral geschikt zijn voor een beperkte groep bewoners. We gaan binnenkort (speel)films aanbieden, die voor een bredere groep bewoners geschikt zijn en die de Leyenhof in huiselijke kring kan aanbieden.
Daarnaast is een groot gedeelte van de films, die geschikt zijn
voor vertoning in de Leyenhof ook gewoon gratis te leen. Voor
iedereen die dat wil. Beschikt U thuis over een dvd-speler?
Snuffel dan gewoon eens in de collectie dvd-speelfilms in de bibliotheek van HelvoirThuis, tegenover de trap naar de eerste
verdieping.
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Iets gevonden? Gewoon even naam en nummer of titel van de
film noteren. En vrienden of bekenden uitnodigen om mee te
komen kijken maakt het misschien nog leuker.
Tenslotte zijn we in overleg gegaan met de Guldenberg om te
bekijken of zij mogelijkheden hebben om films te draaien die wij
uitkiezen. De Guldenberg biedt die mogelijkheid inderdaad aan.
Vooralsnog niet op 'prime-time', dat wil zeggen op vrijdag of
zaterdag, maar wel bijvoorbeeld op maandag en dinsdag. En
dan op een door ons gekozen tijdstip. Voordat we zo ver zijn dat
we een filmvoorstelling kunnen aanbieden in samenwerking met
de Guldenberg zullen we afspraken moeten maken over de toegangsprijs, over mogelijkheid om te reserveren voor de film, om
een kaartje voor de film uit te breiden met vooraf een aantrekkelijk geprijsd 3-gangendiner etc. U zult begrijpen dat een en
ander een gedegen voorbereiding vraagt, maar we gaan in ieder
geval serieus aan de slag om een aanbod van films, die op onze
lijst met voor onze doelgroep geschikte en aantrekkelijke films
staan, daar te vertonen.
U leest het: wij zitten niet stil. Laten we hopen dat U er binnenkort ook daadwerkelijk iets van merkt. We houden U op de
hoogte. Via dit blad, via het Pomphuiske, via Helvoirtnet.
Namens filmclub Vereniging 55+,
Chrit van Enckevort
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WORKSHOP VILTEN
Vilten van wol is een oude techniek, een niet geweven stof
(vezel) die ontstaat met behulp van warm water, zeep en
wrijving.
Tijdens deze workshop ga je onder de inspirerende leiding van
beeldend kunstenaar Lidwina in het najaar een herfstbloem of
herfstblad maken en in het voorjaar een windlicht. Tegelijkertijd
leer je enkele basistechnieken in vilten. Op deze manier kun je
op een leuke manier kennismaken met vilten. Materiaal voor je
eigen werkstuk schaf je aan bij de docent tijdens de les
(Bloem/blad ca. € 6,- en windlicht ca. € 7,-).
Code H4813
Docent:
Start:
Dag en tijd:
Duur:
Locatie:
Prijs:

Lidwina Charpentier
12 november 2021
vrijdag 09.30 – 12.30 uur
3 uur
HelvoirThuis, Kloosterstraat 30,
Helvoirt
€ 20,- (incl. koffie / thee)
zie www.helvoirthuis.nl

Inschrijven via www.abzvught.nl onder de kop Cursussen /
Creatieve cursussen
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BOEKBESPREKING 'BOVEN
DOOR GERBRAND BAKKER

IS HET STIL'

Gerbrand Bakkers (28 april 1962 Wieringerwaard) literaire debuut 'Boven is het stil
(2006)' is een verhaal over mannen.
Mannen die met elkaar verbonden zijn, sterker nog: tot elkaar veroordeeld zijn. Hoofdpersonage is de verteller van het verhaal, de
eenzame boer Helmer van Wonderen die samen met zijn vader in het ouderlijk huis
woont. Wanneer in 1967 zijn tweelingbroer Henk verongelukt
staat zijn leven stil. Vanaf dat moment krijgt hij een rol opgelegd: zijn vader bepaalt dat hij z'n studie moet opgeven en op
de boerderij moet komen werken.
Die rol was eigenlijk weggelegd voor Henk. Henk was vaders
lieveling. Hierdoor voelt Helmer zich zijn leven lang achtergesteld: ondanks dat hij de oudste van de twee is, kreeg Henk het
'eerstgeboorterecht' (het klassieke Jakob en Ezau-motief).
De schrijver Gerbrand Bakker
Gerbrand Bakker studeerde cultureel werk in Leeuwarden, Nederlandse taal- en letterkunde, specialisatie historische taalkunde, aan de Universiteit van Amsterdam, was van 1995 tot
2002 ondertitelvertaler en voltooide in juli 2006 in Alkmaar de
opleiding tot vakbekwaam hovenier.
Daarnaast is hij schaatsinstructeur en sinds september 2007
vaste columnist bij De Groene Amsterdammer.
Voor het boek 'Boven is het stil' ontving hij het Gouden Ezelsoor,
de Debutantenprijs en de Boekdelenprijs 2008. Het boek werd
genomineerd voor de AKO Literatuurprijs, de Anton Wachterprijs, de Libris Literatuur Prijs en een aantal buitenlandse prijzen. In juni 2010 werd 'The Twin' (vertaling van 'Boven is het
stil' door David Colmer) de International IMPAC Dublin Literary
Award toegekend.
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'Boven is het stil' is in zo'n dertig talen vertaald, waaronder Engels, Duits, Frans, Italiaans, Chinees, Fins, Ests, Deens, Noors
en Grieks.
Het boek is in het voorjaar van 2009 als toneelstuk te zien geweest bij Het Vervolg te Maastricht. In 2013 kwam de film geregisseerd door Nanouk Leopold - uit, met in de hoofdrollen
Jeroen Willems, Henri Garcin en Wim Opbrouck.
Boeken geschreven door Gerbrand Bakker

Bruiloft zonder bruidspaar (2008)

Juni (2009)

De omweg (2010)

Gras om languit op te liggen (2011)

Rotgrond bestaat niet (2018)

HET IS ZO VER: 'OJEE'.. CABARET GAAT VAN START
Cabaret 'Ojee' is de opvolger van onze toneelclub 'Hier Zemme'
die door terugloop van leden moest stoppen. Voor de cabaretgroep 'Ojee' hebben zich een aantal leden aangemeld en we zijn
van start gegaan. Elke maandagochtend van 10.00 uur tot
12.00 uur komen we bijeen in de Van Goghzaal in het HelvoirThuis om samen een programma te maken en in te studeren.
Mocht je ook willen deelnemen, als speler, als muzikant of als
ondersteuner van licht en geluid etc. laat het ons dan weten.
Van harte welkom.
Info en / of aanmelden: fransvanlith@xs4all.nl of telefonisch:
 0411-642635.
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MOEDER 60

JAAR, ZIT APPELS TE SCHILLEN SAMEN MET

HAAR DOCHTER VAN
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DOCHTER STAAT

OP TROUWEN.
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Ja moeder, dit is het laatste jaar dat ik hier thuis de
appelen mee schil want na nieuwjaar ga ik naar Jan
zijn thuis.
Ja meid dat is al gauw, vorige week heeft hij de boerij
op naam gekregen en nog een paar maanden en
vader en ik zitten alleen.
Och ik kom toch elke week naar huis en zover is het
toch ook nie.
Heb je je lakens nu al gezoomd?
Ja de lakens heb ik al 48 gezoomd nog twee slopen en
dan zijn die ook klaar. Jan kwam gisteren avond al
vroeg en hij zat de hele tijd te klieren en toen ben ik
er maar mee opgehouden want het ging toch niet
meer.
Binnenkort is het erfhuis bij Mie den Heiboer, ge moet
proberen om de tafels en de stoelen van de goei
kamer te kopen dan heb je die alvast.
Moeder heb je het er met vader al overgehad welke
koe ik meekrijg?
Ja ons vader heeft gezegd dat je de Mina 3 mee mag
nemen. Dat is die koe tegen de stijl en dan ook nog
het vaarskalf van de voorste koe.
In de kelder staat nog een Keulse pot die je nooit
meer gebruikt kan ik die ook niet meenemen?
Ja, neem maar mee daar kun je wat van de slacht
in doen of snijbonen of zuurkool dat moet je maar
bekijken. En als je dan het volgend jaar goed geboerd
hebt kun je weckflessen kopen. Wat doe je eigenlijk,
neem je het ledikant van de opkamer mee of kruip je bij
Jan in de bedstee?
(verlegen) Daar hebben we het eigenlijk nog niet
over gehad; maar de peluw is wel wat slap he.
Ja maar als we de volgende week gedorsen hebben
is er weer kaf genoeg.
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Op het schoor staat nog die kleine zinke teil die
gebruik ik toch niet meer en Jan moet zelf maar een
schraag maken. Ja, ik vraag aan ons vader of hij nog
een wasmand en een schilbenneke maakt en als hij dan
toch bezig is kan hij ook wel een paar bezems maken.
En kijk uit als je de slacht opruimt want je weet als je
niet uitkijkt kun je het niet goed houden.
Ja ja dat weet ik, en hoe moet dat boteren eigenlijk?
Ja meisje dat zie je wel als het zover is. Je botert maar
net zólang tot er klontjes komen en dan maar
sprenkelen. Ik heb ook nog een huiszegen in het kabinet
liggen.
Die zal ik ook meenemen. Mag ik ook een paar schouwbordjes meenemen? Ze staan hier zo dicht op elkaar er
kunnen er best een paar tussenuit.
Ja neem maar mee. Wanneer is die cursus voor het
volle leven; is dat de volgende week al?
Nee dat is de laatste zaterdag en zondag van oktober.
Daar gaan jullie samen naar toe, dat is goed dat
moet ook zo, maar je past netjes op hè denk er om.
Och moeder dat valt wel mee, maak jezelf maar niet
ongerust.
Als we nog eens in Den Bosch komen dan moet je
maar een nieuw korset kopen. En neem het dan gerust
maar een paar maten groter. Nou kan je het wel wat
inrijgen en anders moet je zo weer aan het bijkopen.
Ik krijg toch ook nog een nieuwe mantel?
Ja ja voor het trouwen en dan moet je een mantel
kopen met twee rijen knopen, dan kun je hem wat langer doordragen als je wat onder het schortje hebt.
Ja moeder als het zover is dat ik wat onder het
schortje heb wanneer moet ik het dan tegen de dokter
zeggen?
0 dat is met zeven acht maanden tijds genoeg, en als
je eenmaal gaat uitpakken dan roep mij maar dan kijk
ik er wel In keertje over. Nee die dokter hoef je dat
niet zo vroeg onder zijn neus te draaien.
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Dat de pastoor het weet is veel belangrijker. Want als het
een paar maanden duurt voor er wat loos is komt hij al
heel gauw vragen of jullie je huwelijksplichten wel goed
doen.
0 ja over die pastoor, als we slachten dan moeten er wat
karbonaadjes naar de pastorie hè, maar als we twee
keer per jaar slachten, moeten er dan twee keer per
jaar karbonaadjes naar de pastorie?
Nou nee, de tweede keer kunde het varkenshaasje
en een paar platte ribben met wat vlees geven.
Zal ik voor dat ik trouw de kasten van de opkamer en
het kabinet nog een keer schoonmaken?
Nee nee dat hoeft niet want ik denk dat ik dan niks
meer overhoud. Gij kunt alles gebruiken en ge wilt alles
meenemen behalve hete hangijzers en molenstenen
geloof ik,
Och moeder al wat ik krijg hoef ik niet te kopen,
maar het is vier uur ik zal eens koffie gaan zetten en
ons vader roepen.
Ja ik houd er ook mee op. Ik heb weer paar platen
vol in de kachel, die zal ik eerst maar eens drogen.

Ingezonden door Josef Leermakers.
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EEN SIMPEL RECEPT VAN PASTA MET TONIJN EN EEN SAUS VAN
CRÈME FRAÎCHE

voor 6 personen
Ingrediënten
500 gr. penne
2 blikjes tonijn
200 gr. champignons
1 grote ui
4 bekertjes à 125 gr. crème fraîche
snufje zout en peper
1 bakje pijnboompitten
2 teentjes knoflook
geraspte Parmezaanse kaas
Bereidingswijze:
Snij de ingrediënten, de ui gesnipperd en de champignons in
partjes.
Kook de penne volgens de bereidingswijze.
Fruit de knoflook samen met de ui en voeg hierna de champignons toe.
Bak dit zachtjes ca. 5 minuten.
Voeg de tonijn en crème fraîche toe.
Warm dit op totdat het bijna kookt.
Voeg zout en peper naar smaak toe.
Voeg de pijnboompitten toe.
Meng de al dente penne door de saus.
Een lekkere witte wijn doet het erg goed bij.
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BESTANDEN ORDENEN IN WINDOWS 10
Zoekt u zich altijd een slag in de
rondte naar het juiste bestand?
Schep dan met een duidelijke
mappenstructuur orde in uw
mappen en bestanden.
Waarom mappen?
Wie bestanden opslaat op de computer, wil er op een ander moment weer bij kunnen. Dan is het fijn om ze makkelijk terug te
vinden via de Verkenner. Daar staan allerlei mappen. Voor iedere gebruiker is er standaard een map 'Documenten' en 'Afbeeldingen'. Het is handig hier alle bestanden te bewaren. Maar
niet zomaar op een rijtje of door elkaar. Maak zelf nieuwe mappen aan. Bedenk zelf hoeveel u er nodig hebt en wat duidelijke
mapnamen zijn. Iemand die veel reist, wil misschien een hoofdmap 'Vakanties' met daarin voor alle tripjes een eigen submap.
Iemand die veel vrijwilligerswerk doet, wil misschien voor elke
organisatie een eigen map met daarin submapjes voor iets als
notulen, takenlijsten en planningen.
Map aanmaken
Het vertrekpunt is de map 'Documenten'. Er zijn twee manieren
om een nieuwe map te maken.

Open de Verkenner.

Klik links op Documenten.

Klik met de rechtermuisknop op een leeg plekje in de rechterhelft van de Verkenner> Nieuw > Map.

Klik met de linkermuisknop op een leeg plekje
binnen de rechterhelft van de Verkenner.

Klik op het tabblad Start > Nieuwe map.

Typ een naam voor de nieuwe map.

Druk op de Enter-toets.
De map is aangemaakt. Wilt u een submap aanmaken binnen
een map? Dubbelklik op die map en maak op bovenstaande manier een nieuwe map aan.
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Bestand verplaatsen
Verplaats bestanden die niet op de goede plek staan naar de
map waarin ze thuishoren.

Open de Verkenner.

Klik op het bestand dat u wilt verplaatsen. Open het bestand
niet.

Klik eventueel op het tabblad Start.

Klik op Verplaatsen naar.

Een lijst met veelgebruikte mappen opent. Staat hier de
map waarnaar u het bestand verplaatsen? Klik erop en u
bent klaar. Staat de
map er niet tussen? Klik dan onderaan op Locatie selecteren.

Klik op de gewenste map.

Klik op Verplaatsen.
Bestand of map een andere naam geven
Heeft een bestand of map een onduidelijke naam? Verander de
naam dan:

Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat of de map
die u een andere naam wilt geven.

Klik op Naam wijzigen.

Haal de tekst weg met de Backspace-toets op het toetsenbord.

Typ een naam voor het bestand of de map.

Druk op de Enter-toets.
Map verwijderen
Verwijder alleen lege mappen. Staat er nog een bestand in, dan
gaat dat mee de Prullenbak in bij het verwijderen. Verwijder zo
een map:

Open de Verkenner.

Klik op de map die u wilt verwijderen.

Klik eventueel op het tabblad Start.

Klik op Verwijderen.
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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

