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VOORWOORD
De Vereniging weer op stoom
Het lijkt wel alsof we geen twee jaar hebben
stilgezeten. Onze vereniging draait weer als
een tierelier en……..er komt nog meer. Het
uitje met 'de Karel' bracht herinneringen terug aan de schoolreisjes van weleer. Meer
dan 100 mensen hebben genoten van de
reis, de vrolijkheid, het Spoorwegmuseum en de stad Haarlem.
Een prachtige dag die geweldig goed georganiseerd is. Ook ben
ik naar 'Klassiek met Kees' geweest: anderhalf uur klassieke
muziek met professionele toelichting van Kees van Rijt, waardoor je echt met andere oren luistert. Een aanrader dus. De gezamenlijke lunch valt natuurlijk altijd in de smaak. De filmavond
werd druk bezocht en de lezing van Cees Slegers over 'Helvoirt
na de oorlog' nam me mee terug naar mijn jeugd. De handwerkclub is wekelijks volop dassen en mutsen aan het breien voor
het goede doel: en ik heb gemerkt dat ze kunnen praten en
breien tegelijk, goed werk dames!! De cabaretclub op maandagochtend is lekker bezig. Om negen uur zijn we al aan het zingen,
een bevrijdend gevoel; we stoppen wel op tijd, want er moet om
elf uur plaats gemaakt worden voor de line-dancers. De biljarters zijn weer alle dagen in opperste concentratie hun partijtjes
aan het spelen. De wandelclub loopt er weer op los en ook bij
het vierkernenwandelen was het weer een drukte van jewelste.
En dan zijn er natuurlijk nog veel meer activiteiten, die zich deze
maand buiten mijn gezichtsveld afspeelden.
En dan gaan we nog meer organiseren, dat hebben we afgesproken op de jaarlijkse ledenvergadering. Maar daar lees je
meer over in ons mooie hofblad, dat bijna 25 jaar (mede) wordt
verzorgd door Ria de Vries. Een ongelooflijke mijlpaal: Ria bedankt voor jouw geweldige bijdrage aan de communicatie van
onze vereniging.
Huub Poels.
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OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
MEI 2022

HelvoirThuis
Kloosterstraat 30
5268 AC Helvoirt
 0411-202010

Woensdag 4 mei
Kienen om 14.00u.
Maandag 9 mei
Fietsen vanaf Kerkplein om 19.00u.
Donderdag 12 mei
Excursie kamp Vught om 14.00u.
Dinsdag 17 mei
*Gezamenlijke lunch in 'Lots' aanvang 12.00u.
*Lezing Marjan Kemps om 19.30u.
Woensdag 18 mei
*Inloop computeren (LastPass) van 09.30u.-11.30u.
*Fietsen vanaf Kerkplein om 13.00u.
*Kienen om 14.00u.
Maandag 23 mei
Fietsen vanaf Kerkplein om 19.00u.
Donderdag 26 mei
4-kernen wandelen om 10.00u.
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OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
Maandag:
Ojee.. Cabaret
Line-dance
Biljartcompetitie
Dinsdag:
Hobbyen &
Glas-in-lood
Vrij kaarten &
Biljarten
Woensdag:
Bewegen Moet 1
Bewegen Moet 2
Gymnastiek
Donderdag:
Naaiklusjes &
Breien
Wandelen
(vier kernen)
Vrij kaarten &
Biljarten
Driebanden
Vrijdag:
Vrij biljarten
Vrij bridgen

09.00u.–11.00u.
11.00u.–12.00u.
13.00u.–17.00u.

Van Goghzaal
Van Goghzaal
Huiskamer

09.00u.–11.30u.

Huiskamer

13.00u.–17.00u.

Huiskamer

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

Gymzaal
Gymzaal
Gymzaal

09.00u.–12.00u. Huiskamer
10.00u.
(zie maandelijkse activiteiten)
13.00u.–17.00u.
19.00u.–21.00u.

Huiskamer
Huiskamer

09.00u.–12.00u.
13.30u.

Huiskamer
Van Goghzaal
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MOGELIJK NIEUWE ACTIVITEITEN
In de Algemene Ledenvergadering van 22 maart jl. hebben de
leden aan kunnen geven waarnaar hun interesse uitgaat.
Daar zijn een aantal opties naar voren gekomen waarvan we
willen gaan bekijken of er genoeg animo voor is.
We willen met de volgende activiteiten gaan beginnen:
 meezingen of meezingavonden
 museum bezoeken
 tuinen bezoeken
 naar de Efteling
 naar de Beekse Bergen
 leesclubje
Wilt u graag in contact gebracht worden met mensen met dezelfde interesse meld u dan vóór 17 mei aan bij
Gerda van Vianen,
Email: gerda@vvianen.nl
: 0629137987.
Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer
en de activiteit. Dan zullen wij proberen u bij elkaar te brengen,
zodat mensen met een gezamenlijke interesse samen leuke
nieuwe activiteiten kunnen gaan ondernemen.
Wat is er nu leuker om passies / hobby’s met anderen te delen?
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BEZOEK KAMP VUGHT
Kamp Vught is een herdenkingsplaats met museum over het
concentratiekamp Vught dat daar in de Tweede Wereldoorlog
gevestigd was. De herdenkingsplaats werd gesticht in 1990, in
2020 werd een tentoonstellingsgebouw toegevoegd waar rondleidingen worden gegeven. Wat de rondleiding betreft: bij nader
inzien denken wij dat het voor velen moeilijk te verstaan zal zijn,
wanneer we een gezamenlijke rondleiding krijgen. Een audiotour is een goed alternatief. Hierbij ontvangt elke bezoeker een
'oortje' (koptelefoon) waardoor ieder op eigen wijze en in eigen
tempo de tentoonstelling kan bezoeken. De audiotour is ook geschikt voor mensen met een gehoorapparaat.
We gaan, met eigen vervoer (fiets / auto) op donderdag 12
mei. Graag opgeven vóór 5 mei. Als u graag mee wilt en vervoer
een probleem is, kunt u contact opnemen met Thea van Lith
 642635. We verzamelen ons bij de ingang van Kamp Vught
om 14.00 uur.
De kosten zijn voor eigen rekening en bedragen €11,- per persoon. Let op: betaling alleen per pin of creditcard. Deze entree
is inclusief plattegrond.
Voor een audiotour (oortje) betaalt u € 1,25 extra.
VIP-kaart Bank Giro Loterij, Rembrandtkaart en ICOM-kaart zijn
niet geldig. Vrij entree is er voor de Museumkaart, Veteranenpas
en Postactieven Pas van Defensie.
Er is een museumcafé waar u een kopje koffie / thee wordt aangeboden door de Vereniging.
Opgeven voor het bezoek aan kamp Vught kan via onderstaand
opgavestrookje vóór 5 mei te deponeren in de brievenbus van
V55+ in het HelvoirThuis of via email: theavanlith@xs4all.nl.
---------------------------------------------------------------Hierbij geef ik mij op voor deelname aan het bezoek aan Kamp
Vught op donderdag 12 mei.
Naam:_____________________________________________
:_______________________________________________
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LUNCHEN OP 17 MEI
Na een heerlijke en gezellige lunch bij 'De Heeren', gaan we
deze maand naar restaurant Lots. Ook zij hebben beloofd dat
het hier aan niets zal ontbreken. Deze gezamenlijke lunch vindt
plaats op dinsdag 17 mei, zoals gewoonlijk om 12.00 uur.
Voor deze lunch kun je je opgeven tot 10 mei bij de volgende
personen: Gerrie van de Ven  06 19038860 of Mien Verbeek
 0411 641660
Ook kun je je opgeven met onderstaand strookje. Dit kun je
deponeren in de brievenbus van Vereniging 55+ in het HelvoirThuis. Je vindt deze brievenbus bij de boekenkast. De kosten voor de lunch zijn voor eigen rekening.

------------------------------------------------------Ja ik kom gezellig lunchen op dinsdag 17 mei bij Lots
Naam:______________________________________
: ________________________________________
Ik wil graag opgehaald worden
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EN DAAR GAAN WE WEER…. FIETSEN MET JAN EN THEA
Nu het eindelijk mag en het weer ook beter
wordt, hebben Jan Tielemans en Thea van Lith
4 fietstochten uitgezet voor de komende
maanden.
Deze tochten zijn 30 – 35 kilometer lang.
We vertrekken iedere keer om 13.00 uur
vanaf het Kerkplein en U hoeft zich niet van
te voren op te geven. Halverwege houden we
een stop voor de koffie en thee of andere versnaperingen.
Wanneer?
Op 18 mei gaan we fietsen in de richting van Vlijmen/ Nieuwkuijk waar we bij de Emmamolen zullen pauzeren.
Op 13 juli fietsen we naar Spoordonk.
Op 28 september combineren we de tocht met een bezoek aan
een tuin.
En op 28 oktober is onze laatste tocht. Waar we naartoe gaan
weten we nog niet. Wellicht heeft u een suggestie?
Graag tot dan. Noteer de data!
Met vriendelijke groet,
Jan Tielemans en Thea van Lith.
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ALGEMENE
HELVOIRT

LEDENVERGADERING VAN

VERENIGING 55+

Dinsdag 22 maart jl. vond in het
HelvoirThuis de algemene ledenvergadering 2022 plaats. Zo’n 50
leden woonden de vergadering
bij. Vanaf 19:00 uur werden zij
gastvrij ontvangen.
De voorzitter, Huub Poels, opende de vergadering en heette de
aanwezigen van harte welkom. Hij memoreerde dat in 2019
voor het laatst een gewone algemene ledenvergadering kon
worden gehouden en dat we nu na drie jaren eindelijk weer zonder beperkingen- bijeen kunnen komen. Vervolgens vroeg
Huub de aanwezigen enige ogenblikken stilte om de leden van
onze vereniging te gedenken die ons de afgelopen drie jaren zijn
ontvallen.
Daarna keek Huub terug op 2021 en blikte hij vooruit naar 2022.
Lucie van de Pas deed verslag van de activiteiten in 2021 en
stelde vast dat, hoewel het coronavirus bleef rondwaren, er
vanaf juni tot november veel activiteiten weer mogelijk waren.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie lichtten penningmeester Adrie van Hattum en Huub Poels de jaarstukken 2021
en de begroting 2022 toe. De kascontrolecommissie, bestaande
uit Tjieu Zeelen en Mariet Bogaerts, heeft de boekhouding en de
onderliggende stukken gecontroleerd en in orde bevonden, zodat de jaarstukken 2021 konden worden vastgesteld. Tjieu en
Mariet werden bedankt voor hun inspanningen. Voor de controle
van de jaarstukken 2022 werd een kascommissie samengesteld
bestaande uit Mariet Bogaerts en Willy Bergman.
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Een volgend agendapunt betrof de contributie voor 2023. Het
bestuur stelde voor die niet te verhogen. De vergadering stemde
daarmee in. De contributie voor 2023 blijft dus op € 25,- staan.
Volgens het rooster van af- en aantreden waren Adrie van Hattum en Lucie van de Pas aftredend. Ze hadden zich beiden herkiesbaar gesteld. Omdat er zich geen tegenkandidaten meldden
zijn Adrie en Lucie opnieuw benoemd voor drie jaren. Dit werd
door de aanwezigen met applaus begroet. Huub benadrukte nog
eens dat er vacatures zijn in het bestuur en in de activiteitencommissie en vroeg belangstellenden zich te melden om deze
vacatures in te vullen.
Het volgende en laatste agendapunt betrof 'nieuwe activiteiten'.
Huub nodigde de aanwezigen uit om op formulieren die werden
uitgereikt aan te geven met welke activiteiten zij de vereniging
graag aangevuld wilden zien.
Tot slot dankte Huub Poels de aanwezigen voor hun bijdrage aan
de vergadering en nodigde hen uit om te kijken en luisteren naar
het muzikaal optreden van Eric Potters.

WAT 'STROOIGOED' VAN JAN:
Op het oog een keurig vel
Draagbaar dier
Heupwiegende twijfelaar

netvlies
das
draaikont
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START KIENEN OP WOENSDAG 4 MEI
Op woensdag 13 april zijn de liefhebbers van het kienen bij elkaar geweest in het HelvoirThuis.
Anny van de Ven en Harrie Sterke hebben aan hen voorgelegd hoe men vanaf
nu het kienen wil organiseren.
Er zijn wat regels veranderd. Maar alle
deelnemers waren het met hun voorstellen eens.
Dit houdt in dat men vanaf 4 mei a.s. weer gaat starten.
Het kienen is op de 1e en 3e woensdag in de maand.
Valt er in een maand ook een 5e woensdag dan wordt er op die
woensdag NIET gekiend. Men begint om 14.00 uur en iedereen
is welkom. Er wordt gespeeld in de Huiskamer van het HelvoirThuis.
De nieuwe afspraken zijn:
Een kaart kost € 5.-, daar kan men de hele middag mee spelen.
Deze moeten contant worden afgerekend bij de leiding.
De koffie / thee wordt afgerekend bij de beheerder, dit kan alleen per pin.
Alle aanwezigen waren blij dat men binnenkort weer gaan starten. Mocht u op 13 april niet aanwezig zijn geweest en toch
graag komen kienen, aarzel niet, loop binnen en doe mee!! U
hoeft zich vooraf niet op te geven.
Veel plezier.
Namens bestuur en organisatoren,
Lucie van de Pas.
.
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FITTESTDAG BRENGT VEEL OUDEREN HELVOIRT OP DE BEEN
De kalender geeft woensdag voor Pasen aan in het jaar 2022.
In Helvoirt is dan het traditioneel paaseieren ophalen door de
leerlingen van de Dr. Landmanschool. Terwijl de leerlingen van
de basisschool huis aan huis aanbellen om paaseieren op te halen gaan onverwacht veel Helvoirtenaren naar het gezondheidscentrum aan de Broekwal. Daar nemen ruim 80 ouderen in de
leeftijd van 65 tot 75 jaar deel aan de zogenaamde fittest. Later
gaan de deelnemers die zichzelf hebben aangemeld een gesprek
aan in het gebouw van de voetbalclub Helvoirt op het sportpark.
Studenten fysiotherapie bespreken de resultaten en nemen ze
samen met de deelnemers door. Ook de antwoorden op vragen
met betrekking tot de gezondheid krijgen aandacht. De gemeente Vught zorgde voor de uitnodigingen en betaalde de kosten. De GGD verzorgt veel werkzaamheden rond de talrijke testen. Het initiatief kwam van de alom bekende voetbalfan Joseph
Pennings uit Helvoirt.
De secretaris van voetbalclub Helvoirt nam een keer deel aan
een soortgelijke fittest in Den Bosch. Hij vertelt: "Al tijdens die
test kwam bij mij het idee op om dit ook in Helvoirt op te zetten.
Hiermee ben ik op pad gegaan en kwam uit bij de GGD Hart
voor Brabant die mij daar mee zou kunnen helpen. Niet eenvoudig in het coronatijdperk. Iedereen druk en druk zich te vrijwaren van mogelijk coronaleed. Vereniging 55 + Helvoirt schoof
met Adrie van Hattum aan tafel om een breder draagvlak te
krijgen. Vanwege de privacy is alle correspondentie verzorgd
door de gemeente Vught. In de dorpen Vught en Cromvoirt zijn
al eerder soortgelijke fittests gehouden. Uit het overleg tijdens
de voorbereidingen kwam een sterk punt naar voren om daar
aandacht aan te schenken: de deelnemers kennis laten maken
met verenigingen waar men zich bij kan aansluiten mocht men
op zoek zijn naar een activiteit, die een positieve draai kan geven aan hun leven. Helvoirt telt best wel verenigingen gericht
op ouderen. Uit de reacties van de mensen hoor ik dat ze het
leuk vonden om mee te doen. De GGD maakt een eindrapport
en mogelijk krijgt het een vervolg. Zelf ben ik heel benieuwd
naar de resultaten."
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Bij de kantine van de voetbalclub zijn vertegenwoordigers van
verschillende clubs om hun sport in het voetlicht te zetten. De
voetbalclub zette in met het Walking Football. Volgens beoefenaars hiervan is wandelvoetbal vooral ook voetbal met veel lol.
De Leye Boule Helvoirt deelde een flyer uit met info over de club.
Vertegenwoordigers van de badmintonclub voerden gesprekken
met belangstellenden naar de activiteiten in het HelvoirThuis op
vrijdagmiddag waar, volgens bestuursleden, het soms fanatiek
aan toe gaat bij het badmintonnen. Daarnaast is volgens ingewijden ook tijd voor een praatje en een kopje koffie. Vereniging
55 + Helvoirt en de tennisclub Helvoirt ontbraken niet bij deze
geslaagde dag. Net als Move Vught die talrijke beweegactiviteiten en sportactiviteiten ondersteunt en organiseert in Vught,
Cromvoirt en Helvoirt.
Positieve gezondheid
Het scoreformulier met de testgegevens kwam nog een keer in
beeld bij het nagesprek met studenten van het Gezondheidscentrum Helvoirt waarbij eventueel een advies aan de betrokkenen werd aangereikt. In datzelfde nagesprek kwam een lijst
op tafel met antwoorden van de deelnemer aan de fittest. De
vooraf ingevulde vragenlijst ging over zes pijlers van positieve
gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving,
kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Een
vrijwillige hoortest was mogelijk na afloop van het slotgesprek
over de resultaten. Belangstellenden konden ook een gesprek
voeren met een aanwezige leefstijlcoach.
Metingen
In totaal stonden tien metingen op het programma. Drie keer
werd de kracht gemeten van de linker en de rechter hand. De
scores legde men vast op het scoreformulier. De uitslag leverde
bij elke meting na afloop het antwoord op van onvoldoende, gemiddeld of uitstekend.
De lenigheid kreeg aandacht door zittend op een behandeltafel
met gestrekte benen je vingertoppen van beide handen zo ver
mogelijk voor je uit te steken parallel aan je benen.
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De conditie, een niet onbelangrijk onderdeel voor iedereen,
werd gemeten met behulp van een wandeling op eigen snelheid
langs pylonnen op afstand in een fitnessruimte. De gelopen afstand in zes minuten leverde een beoordeling op.
Het reactievermogen testen medewerkers van het gezondheidscentrum met het opvangen van een liniaal die men met de hand
moest opvangen. De plaats waar de hand de liniaal vast pakte
leverde het een waardering op.
Een goede balans in het leven is aan te raden voor iedereen. De
metingen van de balans van de personen kregen ruimschoots
aandacht met het lopen over een rechte streep op de vloer, omkeren en opnieuw terug lopen.
Tanden poetsen op een been
Dat bleek niet altijd eenvoudig. Net als het staan op één been
en daarbij je evenwicht bewaren. Menigeen had er moeite mee
om dit goed uit te voeren. Letterlijk raakten de deelnemers uit
balans waardoor de personen beide voeten op de grond moest
zetten om niet om te vallen. Als huiswerk kregen een aantal
deelnemers de opdracht mee voor thuis: oefen de balans door
staande op één been voortaan de tanden te poetsen. Met een
glimlach beloven de personen in kwestie deze raadgeving op te
volgen.
Christ Pijnenburg.

Joseph Pennings initiatiefnemer tot een fittestdag
voor ouderen Helvoirt
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Op woensdag 18 mei vindt het Geheugencafé plaats van 19.30
– 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur, bij Huize Elisabeth, Sint
Elisabethstraat 2, 5261 VM Vught.

KIJKEN DOOR DE OGEN VAN IEMAND MET DEMENTIE
met Jos Cuijten, dementiedeskundige en auteur van het boekje
'Is dementie erg?'
Programma:
 Jos vertelt. Wat is dementie? Hoe help je
iemand met dementie?
 En dan nu de praktijk. Jos kruipt in de huid
van iemand met dementie.
Méér dan een workshop, voor iedereen die
met dementie in aanraking komt.
Nieuwsgierig?
Ga naar Jos’ website www.fortia.nl en lees
meer over haar bijzondere en persoonlijke werkwijze.
De bijeenkomst bijwonen?
Mail naar geheugencafevught@gmail.com.
Zij kunnen ons niet
goed begrijpen maar
wij kunnen wel leren
hen te begrijpen.
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Contact met mensen
met dementie kan verrassend eenvoudig
worden.

DE BEWEEGROUTE
De toestellen van de beweegroute staan inmiddels al 3 jaar in Helvoirt. De toestellen
worden door vele sporters gebruikt. Zo is het
ook bedoeld om mensen van alle leeftijden
uitnodigen om te bewegen.
Het blijft een drempel om alleen aan de toestellen te gaan sporten. En er zijn vele vragen zoals: wat kan ik met dit toestel? En
welke oefeningen kan ik uitvoeren op dit toestel? Met deze vragen zaten een aantal mensen en zodoende zijn we met een
groepje gestart op de vrijdagochtend om samen te bewegen.
Een sportinstructrice zet deze groep in beweging en verzorgt
elke week een nieuwe les. Aan creativiteit geen gebrek: elke
week een ander programma met een variëteit aan oefeningen,
een andere route en andere toestellen. In de les komen alle
spiergroepen aan de orde en door de verplaatsing door het dorp
wordt er ook aan de conditie gewerkt door middel van loopoefeningen (hardlopen doen we mondjesmaat maar er kan ook
stevig gewandeld worden). Het leuke van de beweegroute is dat
er op elk niveau gesport kan worden: is een oefening te zwaar
dan zorgt de instructrice voor een lichtere variant of andersom.
Niks moet, alles mag!
Wegens succes kwam er al snel een tweede groep bij. Echter de
groepjes willen we niet te groot maken omdat we dan optimaal
gebruik kunnen maken van de toestellen en geen wachtrijen
hebben.
De tijden zijn op de vrijdagochtend: 9.00 uur – 10.00 uur en
10.15 uur – 11.15 uur.
De doelgroep is dames en heren van 55 plus.
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De start en finish is bij het HelvoirThuis waar we na afloop een
kopje koffie drinken.
We bezoeken ook wel eens andere locaties in en rondom Helvoirt, dit wordt tijdig medegedeeld.
Heb je zin om aan te sluiten, dan mag je een proefles meedraaien. Let op: de groepen zitten vrij vol er zijn nog maar enkele plekjes over.
Info: Carla Poppelier,  06 20339600.

Zo werkt het
Wilt u gezellig een middag of avond uit? Dat kan met Vier
het Leven!
U wordt thuis opgehaald door een vrijwilliger en samen met leeftijdsgenoten (gemiddelde leeftijd 80+) gaat u gezellig naar een
theater, filmhuis, bioscoop of museum bij u in de buurt. U geniet
van een drankje tussendoor en wordt na afloop weer veilig
thuisgebracht. Samen uit, samen genieten.
Alle stappen:
1. U meldt zich aan bij Vier het Leven
Aanmelden kan kosteloos en eenvoudig via het digitale inschrijfformulier op de website. Ook kunt u zich telefonisch ( 035 5245156) of per e-mail aanmelden. U ontvangt dan per post
een informatiepakket van Vier het Leven met hierin een inschrijfformulier, onze werkwijze en het programmaboekje met
hierin het aanbod voor uw regio. Wij versturen u daarna ongeveer driemaal per jaar een programmaboekje met het culturele
aanbod voor uw regio. Daarnaast sturen wij incidenteel nog een
speciale uitnodiging voor bijvoorbeeld films of een matinee.
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2. U maakt uw keuze uit het programmaboekje
Na ontvangst van het informatiepakket stuurt u ons het ingevulde inschrijfformulier retour. Ook kunt u dan een keuze maken
welke voorstelling(en) u graag wilt bezoeken en vervolgens telefonisch, schriftelijk of online (via onze website) reserveren.
Daarna krijgt u van ons een bevestiging van uw reservering.
3. Contact met vrijwilliger
Twee dagen voorafgaand aan de activiteit wordt u gebeld door
een Vier het Leven-vrijwilliger om even kennis te maken, eventuele details met u door te nemen en om de juiste ophaaltijd
met u af te spreken.
4. U wordt thuis opgehaald
De vrijwilliger komt u thuis ophalen en samen met de vrijwilliger
en één of twee andere ouderen gaat u gezellig een middag of
avond uit. De vrijwilliger parkeert de auto zo dicht mogelijk bij
de ingang van de locatie zodat u niet ver hoeft te lopen. Wij
houden bij de planning natuurlijk ook rekening met uw mobiliteit. Dus als u een rollator of stok heeft dan kunt u dit bij uw
reservering aangeven en kunt u deze gewoon meenemen.
5. Zorgeloos genieten
Eenmaal in het theater drinkt u eerst een drankje samen met
de andere gasten van Vier het Leven aan een speciaal voor ons
gereserveerde tafel, waarna u zorgeloos kunt genieten van de
voorstelling. Vier het Leven reserveert altijd de beste plaatsen
in het theater. In de pauze staat er op dezelfde tafel een drankje
voor u klaar. Na de voorstelling wordt u weer veilig thuisgebracht door de vrijwilliger.
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ZEVENBLAD
Al vroeg in het voorjaar verschijnen de
zeventallige, frisgroene, ovaalpuntige
blaadjes met gezaagde rand. Later
groeit de holle, krachtige, gegroefde
stengel die wel een meter hoog kan
worden. Tenslotte verschijnen van
mei tot augustus de 12- tot 20-stralige bloeischermen die doen denken
aan fluitekruid. De bloemblaadjes
hebben een mooie hartvorm, maar als
het aan de meeste tuinmannen/-vrouwen onder ons ligt, komt het niet zover…
Zevenblad heet namelijk ook wel tuinmansverdriet omdat het zo’n woekerende en lastig te bestrijden
plant is. Eigenlijk is dat een goed teken, want dan is de grond
vruchtbaar en stikstofrijk. Echter hoe ijveriger de aarde bewerkt
wordt, hoe uitbundiger het zevenblad groeit, want elk stukje afgebroken wortelstok groeit uit tot een nieuw exemplaar.
De beste manier om deze gezonde bodembedekker uit te roeien
is uitputten door het vaak en veel te consumeren! Dat het gezond is wisten de Romeinen al, want die hebben deze natuurgroente meegebracht en overal geplant zodat ze er volop van
konden eten. Het Aegopodium podagraria wordt dan ook wel
Romeinse kervel of Romeinse spinazie genoemd. Het ruikt weliswaar naar wortel, maar het lijkt uiterlijk op kervel en vooral
het volgroeide blad is te bereiden als spinazie. Het jonge blad
kan prima gegeten worden als salade en is overal te gebruiken
waar peterselie wordt toegepast.
Vooral het jonge zevenblad is erg rijk aan vitamine C (ongeveer
70 mg. per 100 gr.) en bevat verder o.m. vitamine A en E, silicium, ijzer, kiezelzuur, caroteen, calcium, kalium en magnesium.
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Vooral te laatste twee inhoudsstoffen hebben antidepressieve
eigenschappen, maar met zoveel gezonde ingrediënten en de
signatuureigenschap 'onuitroeibaar' is het logisch dat Chinese,
Tibetaanse en Europese monniken zevenblad vroeger al beschreven als goed voor de weerstand ofwel het immuunsysteem.
Verder werd het gekneusde blad gebruikt bij insectensteken en
als pijnstillende omslag bij pijnlijke gewrichten, m.n. van de
voeten. Dat zien we dan weer aan de Latijnse naam waarvan
het deel podagra voetjicht betekent. Zevenblad versterkt ook de
werking van de nieren, is urinedrijvend en daarmee worden afvalstoffen afgevoerd. Artritis, jicht, reuma en ischias zouden
daardoor verlicht kunnen worden. Hopelijk hebt u daar geen last
van, maar desondanks is het zevenblad als ingrediënt op het
menu dagelijks toe te passen in o.a. thee, soep, pesto, salade,
kruidenboter en fijngesneden op het brood.
Zo kan het 'tuinmansverdriet' zelfs tot vreugde worden.
Gesmoord zevenblad.
Ingrediënten:
800 gr. bladeren van het zevenblad, 3 el olie,
3 uien, 3 teentjes knoflook, mespuntje foelie,
3 aardappelen, zout, 3 el room.
Bereiding:
De bladeren wassen; in een zeef begieten met
kokend water en laten uitlekken. De gehakte
ui en de knoflook glazig bakken in de olie, de bladeren toevoegen en even laten meesmoren. Geraspte aardappelen, room en
zout toevoegen en alles op smaak brengen met gemalen foelie.
Het mengsel al roerend dikker laten worden. Serveren bij vlees,
vis of gekookte eieren.
Smakelijk eten.
Marjan Kemps.
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ONZE TAAL
"Vorige week ik kon niet komen, omdat ik was ziek" zei mijn
Griekse hulp vanmorgen. De lieve schat woont al meer dan tien
jaar in Nederland, heeft een dochtertje in groep zeven, maar
"vorige week ze kon niet komen, omdat ze was ziek." Al die tijd
in een Grieks restaurant gewerkt. Lekker eten, dat wel, maar
voor Nederlands moet je daar niet wezen. Toen ik dat tegen
haar zei, zei ze: "Wezen zijn toch kinderen die geen ouders meer
hebben?" Nee, ze is niet op haar Griekse mondje gevallen. Nu
wil ze dat ik haar tijdens het koffiedrinken ga bijspijkeren in
onze taal. Ik heb haar nog maar niet gevraagd wie dan wie gaat
betalen. Het zal wel weer vrijwilligerswerk worden.
Iets wat ik trouwens al jaren doe. Als vrijwilliger Nederlands geven aan vluchtelingen en stagiaires uit het buitenland. Eens een
schoolfrik, altijd een schoolfrik, zeg ik maar. Je komt dan dingen
tegen waarvan je denkt: "Hoe leg ik dat in vredesnaam uit aan
iemand uit Syrië of Litouwen?"
Om een voorbeeld te geven: Waarom zeggen we "We hebben
de hele middag gezwommen", maar "we zijn naar de overkant
gezwommen?" Ik ga daar een regel bij bedenken. Die hoort u
de volgende maand.
In mijn rubriek 'Onze Taal' ga ik voortaan elke maand eigenaardigheden belichten die ik in mijn lessen tegenkom. Ook ga ik
lekker mijn gal spuwen over taalfouten die ik in de krant zie.
Enige tijd geleden op de voorpagina van het Brabants Dagblad:
Voor hun….. "En nee, er kwam geen zelfstandig naamwoord
achter. 'Hun' waren mensen uit Oekraïne. Ik hoop dat ze dat
niet gelezen hebben, anders zijn ze meteen op het verkeerde
taalbeen gezet.
Tot de volgende keer.
Cornelis van Delf0t.
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NOTEN OP DE NOENCONCERT
Zondag 22 mei is alweer het laatste concert van het seizoen
2021/2022. Maar zoals het spreekwoord is: Lest Best. We sluiten af met een bijzonder concert. Voor u gaat optreden een trio
met de naam: TriDvaRas en dat betekent: een, twee, drie!
TriDvaRas is een ensemble met een unieke samenstelling. Zang,
cello en gitaar is een combinatie die je niet snel tegenkomt in
de muziekwereld. Om die reden bestaat de meerderheid van
hun programma’s uit eigen arrangementen. Hiermee geven ze
een persoonlijke toets aan zowel bekende als minder bekende
werken, zonder daarbij de eigenheid van de muziek uit het oog
te verliezen. Drie instrumenten, drie personen met een eigen
karakter en een eigen muzikale voorkeur. Dit resulteert in een
smeltkroes van muzikale invloeden en stijlen. Enide (zang),
Gert-Jan (zang, cello en gamba) en Arne (gitaar) nemen je
graag mee op een reis doorheen de muziekgeschiedenis, waarbij geen enkel tijdperk overgeslagen wordt. Toch vind je in het
programma een rode draad terug die alles verweeft tot een mooi
geheel.
Zoals u van ons gewend bent begint het Noten op de Noenconcert om 12.15 en vindt het plaats in de Oude kerk van Helvoirt.
Kom genieten van dit unieke concert.
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NEEM OUDEREN MEE UIT!
DE MUSEUM PLUS BUS GAAT WEER RIJDEN
Weet je het nog? In juli 2019 startte Stichting Vier het Leven met een unieke samenwerking met Stichting Museum Plus
Bus. Door deze samenwerking kunnen gasten van Vier het Leven mee met de bus naar één van de 14 aangesloten musea in
Nederland. Met dank aan de Vrienden Loterij kunnen de uitjes
tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden.
Vanaf de eerste gezamenlijke rit op maandag 3 juni 2019 tot
aan de (tijdelijk) laatste rit maandag 9 maart 2020 hebben we
maar liefst 103 dag-uitjes georganiseerd en zijn er in totaal
1298 gasten en vrijwilligers van Vier het Leven mee geweest.
Een periode vol mooie herinneringen. Helaas kregen we toen
met COVID-19 te maken en sloten musea hun deuren; de Museum Plus Bus kwam tot stilstand en werd in de garage gestald.
Inmiddels zijn we in 2022 aanbeland en zijn wij heel blij om te
kunnen melden dat dé bus weer gaat rijden. Vanaf april gaan
we gefaseerd weer op pad.

22

WIE HEEFT DE HOOGSTE ZONNEBLOEM
VAN HELVOIRT?
In samenwerking met de Dr. Landmanschool organiseren wij
voor de groepen 5 en 6 een zonnebloemwedstrijd. Welke leerling kweekt de hoogste zonnebloem? Dit sluit aan bij het kunstproject, waar de leerlingen net mee zijn gestart. Maar wij zouden het nog veel leuker vinden als heel Helvoirt wordt opgefleurd met zonnebloemen. Daarom kun je bij het Toeristisch Informatiepunt in het HelvoirThuis gratis een zakje met enkele
zonnebloempitjes ophalen om deze thuis te zaaien. Als je ons
na de zomervakantie laat weten hoe hoog jouw zonnebloem is
geworden, kunnen wij bepalen wie de hoogste zonnebloem van
Helvoirt heeft. Voor diegene hebben we een kleine verrassing in
petto. Alle verdere informatie hebben we bij het zakje met de
zonnebloempitjes gedaan.
Doe je mee? Ga dan snel naar het HelvoirThuis. Het is nu tijd
om te zaaien!
Stichting Van Gogh Helvoirt.
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LEZING OVER KRUIDENGENEESKUNDE DOOR MARJAN KEMPS
Op dinsdag 17 mei geeft Marjan Kemps een lezing
over kruidengeneeskunde in het HelvoirThuis.
Marjan leert ons hoe je op een andere manier kunt
kijken naar zogenaamd onkruid. Ook hoe met kruiden vroeger werd omgegaan en hoe we kruiden nu
kunnen gebruiken. Marjan vertelt over hoe de 'oude
intuïtieve wijsheid' tegenwoordig wordt bevestigd
door 'de wetenschappelijke bewijzen'. Marjan: "Ik hoop de toehoorders wat bewuster te maken van kennis die verloren is gegaan en hen aan te zetten zich daar wat verder in te verdiepen."
Marjan neemt ook kruiden mee en vertelt daar natuurlijk over.
De lezing in het HelvoirThuis begint om 19.30 uur en duurt, inclusief een korte pauze, ongeveer anderhalf uur. Inloop vanaf
19.00 uur.
Voor deze lezing is de entree € 4,- voor leden van Vereniging
55+, voor niet-leden € 6,-, contant te voldoen op 17 mei in het
HelvoirThuis. De koffie / thee is inclusief. Belangstellenden uit
Helvoirt die geen vervoer hebben, kunnen dit laten weten via emailadres: annemarievh1@hotmail.com. U wordt dan opgehaald en thuisgebracht.
Wij hopen u te ontmoeten bij deze lezing.
De werkgroep Lezingen Vereniging 55+
Annemarie van Hoof, Edward de Vries, Andries Weitenberg,
Peter Corvers.
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VRIJWILLIGERS DAGJE THUIS
GEZOCHT!
Dagje Thuis, een dagactiviteit voor zelfstandig wonende ouderen uit de gemeente Vught, zoekt vrijwilligers! Elke maandag
vindt dit plaats in het HelvoirThuis onder begeleiding van een
medewerker en vrijwilligers van Welzijn Vught.
Begeleiding
Om de groep deelnemers te begeleiden, zoeken we vrijwilligers
die wekelijks een dagdeel willen helpen.
De dagdelen zijn van 09.15 tot 13.00 uur of van 13.00 tot 16.30
uur. Het houdt in dat je mee activiteiten bedenkt en organiseert,
waar nodig de mensen tijdens de activiteit helpt, een gezellig
praatje maakt en zorgt dat de mensen een leuke dag hebben.
Hulp tijdens en na de lunch
Rond 12.00 uur wordt door de deelnemers de warme lunch gebruikt. Om de lunch goed te laten verlopen, zoeken we mensen
die hierbij willen ondersteunen. Een praatje maken met de deelnemers, alsook het opruimen van alle gebruikte spullen. Dit alles vindt plaats tussen 12.00 en 13.30 uur.
Vervoer tijdens uitjes
Ook zoeken we mensen die af en toe de deelnemers willen vervoeren als er een uitje gepland is. Bijvoorbeeld op 20 juni is er
een activiteit natuurbeleving gepland. We gaan dan met de
groep de natuur in. Hiervoor zoeken we chauffeurs met auto die
het leuk vinden om te rijden. Je kunt meedoen met de activiteit,
krijgt een kopje koffie / thee en de gemaakte reiskosten worden
vergoed.
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Vertellen over jouw hobby
Heb jij een leuke, interessante hobby? Wil je onze deelnemers
hier over vertellen of laten proberen? Dan ben je van harte welkom.
Ben je geïnteresseerd in één van bovengenoemde? Neem contact op met Esther Schellekens van Welzijn Vught,
 06-30042286 of mail naar:
estherschellekens@welzijnvught.nl

BOEKBESPREKING 'DE
'T HART

NACHTSTEMMER' DOOR

MAARTEN

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw krijgt een
Groningse orgelstemmer de opdracht een beroemd kerkorgel te stemmen in een Zuid-Hollands havenstadje. Hij komt terecht in een wonderlijke wereld, bevolkt door eigenaardige, merendeels xenofobe dwarsliggers wier liefste bezigheid het is zowel elkaar als mensen van buiten ertussen te nemen. De stemmer maakt
kennis met een Braziliaanse weduwe en haar
eigenaardige dochter die zich ontpopt als een vaardige helper
bij het stemmen. Dankzij de weduwe en haar behulpzame dochter raakt de stemmer echter in grote problemen die uiteindelijk,
tamelijk onverwacht, toch nog opgelost lijken te worden.
De schrijver Maarten 't Hart
Maarten t' Hart werd op 25 november 1944 geboren te Maassluis. In 1957 ging hij naar het Groen van Prinsterer Lyceum in
Vlaardingen waar hij koos voor de H.B.S. opleiding. Hij deed
eindexamen in 1962 en ging in september van dat jaar biologie
studeren aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
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In 1966 deed hij zijn kandidaatsexamen en in 1968 studeerde
hij af met als hoofdrichting Ethologie (gedrag van dieren). In
1978 promoveerde hij op een proefschrift over het doorkruipgedrag van de driedoornige stekelbaars.
Zijn schrijverscarrière begon hij in 1971 toen hij de roman 'Stenen voor een ransuil' bij De Arbeiderspers publiceerde (toen nog
onder de naam Martin Hart
Zijn werk is omvangrijk en geniet een enorme belangstelling.
Niet alleen zijn romans en verhalenbundels worden goed verkocht, ook zijn essaybundels gaan grif over de toonbank. Met
de verschijning van de roman 'Het woeden der gehele wereld'
zag de twee miljoenste 'Maarten 't Hart' het licht. Deze roman
werd bekroond met de Gouden Strop voor het spannendste boek
en ontving ook in Zweden een prijs voor het spannendste boek.
Maarten 't Harts werk werd onder andere vertaald in het
Zweeds, Duits, Frans, Pools, Bulgaars, Italiaans, Hongaars en
Russisch.
Maarten 't Hart is gehuwd met Hanneke van den Muyzenberg.
Hij woont in Warmond.
In januari 2021 kreeg 't Hart een herseninfarct. Later dat jaar
onderging hij hartchirurgie. Naar eigen zeggen herstelde hij redelijk goed.
Enkele boeken geschreven door Maarten 't Hart
1978 - Een vlucht regenwulpen
1993 - Het woeden der gehele wereld
2004 - Lotte Weeda
2015 – Magdalena
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TUINGEDACHTEN
Na wat zware kost nu weer wat nostalgische gedachten. Ik wilde
het eens hebben over de vakanties. Eerst als schoolkind. Niet
naar school hoeven was al een feest, want geen school betekende ook géén huiswerk, geen catechismus leren (en overhoren door m'n moeder). Dan de uitjes. Vaste prik was een dagje
strand, soms naar Scheveningen met de interlokale tram en
toen we fietsen hadden naar de Wassenaarse Slag. Zo heette
het strand bij Wassenaar. Aan het strand was het heerlijk,
zwembroek aan en verder niks. Feest voor de zon, die zijn uitwerking had op je bleke huid. Je kwam anders nooit uit de kleren, zodat je geen enkele weerstand had opgebouwd. Dus blank
ván huis en rood náár huis (nog dagen nagenieten). Overigens
zwembroek aantrekken werd thuis gedaan, maar uittrekken (op
het strand) was een apart probleem, want de omstanders zouden toch eens zien dat je een jongetje bent!!
Een ander uitje (niet jaarlijks hoor) was een boottochtje van een
halve dag op de Kagerplassen. We vertrokken met dezelfde interlokale (blauwe) tram richting Leiden en stapten daar op een
grote rondvaartboot welke naar en over de plassen bij De Kaag
voer. Heel indrukwekkend, zo'n groot meer en toch geen zee
met golven door de branding. Boerderijen op de oevers en dorpen in de verte. Limonade, ook een feest.
Volgende keer nog meer vakantie.
Jan van Bohemen.
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31 MAART 2022

TREINREIS MET 'DE KAREL'

Bezoek aan het Spoorwegmuseum in Utrecht met aansluitend
een bezoek aan Haarlem.
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Deze onvergetelijke dag werd mede mogelijk gemaakt door
onderstaande sponsoren.
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UW

RIJBEWIJS VERLOOPT OP UW 75E VERJAARDAG:

DE PROCEDURE IN HET KORT

1.

Begin op tijd: 6 maanden voordat uw rijbewijs verloopt of 7
maanden als u wellicht ook langs een specialist moet.
Koop een Gezondheidsverklaring, vul deze in en verstuur
deze naar het CBR. Ga naar mijncbr.nl. U heeft hiervoor een
DigiD account en internetbankieren nodig.
U ontvangt van het CBR een verwijsbrief, een keuringsbrief
voor de keuringsarts en eventuele (afhankelijk van uw medische situatie) hulpformulieren:

2.
3.

*

Keuringsverslagen moeten worden ingevuld door de keuringsarts.
Eventuele rapporten moeten worden ingevuld door medisch specialisten.

*
4.
5.

U maakt een afspraak bij de arts en laat de formulieren invullen. De huisarts kan u helpen bij het vinden van een keuringsarts.
De medisch adviseur van het CBR beoordeelt uw dossier. U
ontvangt reactie van het CBR, dit kan zijn:


Beslissing: verklaring van medische rijgeschiktheid,
waarmee u uw rijbewijs bij de gemeente kunt verlengen



Aanvraag voor aanvullende medische informatie



Aanvraag voor een rijtest.
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EEN MIDDAG LANG
Een middag lang naar elkaar liggen kijken
met niets dan liefde aan. Zijn wat je hebt:
stilte die een schouder voor stilte schept,
lippen en handen die adem aanreiken.
Even soms huiveren, niet van gedachten,
maar van verlangen dat zichzelf niet kent:
een kind van aarde. Hebben wat je bent:
trage honger, klein niemandsland van wachten.
Werkelijkheid proeft aarzelend droom:
beiden komen tot nieuw verwisselend leven;
vraagtekens die elkander antwoord geven,
buigende oevers van eenzelfde stroom:
de eeuwigheid tussen ons ingeschoven.
Dat wij dat zijn, het is niet te geloven.
Michel van der Plas (1927-2013)
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CHINESE TOMATENSOEP
Ingrediënten:
5 Roma tomaten - 1 rode paprika - 1½ eetlepel bruine basterdsuiker - 1 ui - 1 teentje knoflook = 1 kipfilet 1 kleine winterwortel - 2 bosuitjes - 2 eetlepels zonnebloemolie
- 1 blikje tomatenpuree - 1 liter hete bouillon
2 eieren - 1½ eetlepel balsamicoazijn - 2 handjes taugé
Bereiding:
Verwarm de oven op 200 °C. Snij de tomaten in kwarten en
driekwart van de paprika in stukken. Verdeel over een bakplaat,
bestrooi met de basterdsuiker en bak 25-30 minuten in de voorverwarmde oven.
Pel en snipper de ui en knoflook. Snij de kipfilet in 4 gelijke
stukken. Snij de rest van de paprika en de winterwortel in kleine
blokjes. Verhit 1 eetlepel olie in een soeppan en fruit de ui en
knoflook tot ze glanzen. Voeg de tomatenpuree toe en verhit
even mee. Schenk de hete bouillon in de pan, voeg de stukken
kip toe en kook de bouillon 5 minuten tot de kip gaar is. Haal de
kip uit de pan en laat iets afkoelen. Verhit ondertussen de rest
van de olie in een kleine koekenpan, kluts de eieren en bak er
een dunne omelet van. Pluk de kip in stukjes. Rol de omelet op
en snij dan in reepjes. Voeg de tomaten en paprika uit de oven
toe aan de bouillon en pureer de soep met een staafmixer. Breng
op smaak met de azijn en versgemalen peper. Voeg de blokjes
paprika en winterpeen toe en kook enkele minuten tot beetgaar.
Verwarm de laatste minuut de kip en de omeletreepjes mee.
Verdeel de soep over 4 kommen. Snij de bosui in ringen. Overgiet de bosui en taugé met kokend water en garneer er de soep
mee.

Bron: Gezondheidsnet.
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COGNACTAART
Benodigdheden:
½ liter melk / 1 pakje Blue Band (250gr.) op kamertemperatuur
/ 3 eierdooiers / ½ pond suiker / 1 pakje vanillepudding van 1
liter (met suiker) / 3 borrels cognac of vieux / paneermeel / 2
pakken lange vingers.
1 bakblik van 24 cm. / 1 mixer met kom en cakehaken.
Bereidingswijze:
Eierdooiers scheiden van het eiwit. Het eiwit is niet meer nodig.
Eierdooiers mixen met de suiker. Gedeelte van de melk lauw
verwarmen en de vanillepudding er door doen, hierna de pudding mixen met de suiker met eierdooiers. Restant van de melk
doorkoken en de gemixte massa er bijvoegen, onder voortdurend roeren het geheel op een laag pitje aan de kook brengen.
Het geheel goed koud laten worden. In de schoongemaakte mix
kom de boter zacht mixen ,de koud geworden pudding en 1 borrel cognac/vieux er bij voegen en het geheel goed mixen. Op de
bodem van het bakblik een dun laagje
paneermeel strooien. Dan de helft van
het beslag in het bakblik doen. Langs de
kant van het bakblik lange vingers plaatsen tegen elkaar aan zodat er een gesloten geheel ontstaat. Op het beslag ook
lange vingers leggen. Over dit geheel 1
borrel cognac/vieux gieten. De rest van
het beslag in het bakblik doen. De bovenkant ook weer afdekken
met lange vingers. Over de lange vingers 1 borrel cognac / vieux
gieten.
Het geheel tenminste 24 uur in de koelkast op laten stijven. Na
het opstijven de cognactaart omgekeerd op een cakeschaal
plaatsen, en in de koelkast bewaren.
Bij het aansnijden plakken ter dikte van een lange vinger snijden.
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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
Ojee.. cabaret
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
06
64
64

14 15
12 72
23 89
17 73
26 06
27528268
37 93
27 72

Kees van Rijt
Frans van Lith
Lucie van de Pas
Jan Tielemans

60
64
60
06

75 32
26 35
79 21
27086113
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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
Thea van Lith, Biestakkerstraat 16, 5268CL Helvoirt,  06 83553191
IBAN Bankrekeningnummer NL44RABO0121194167
Kopij inleveren vóór de 24ste v.d. maand via:
info@55plushelvoirt.nl en bij:
Huub Poels: e-mailadres: huubpoels@hotmail.com
Ria de Vries-Algra: e-mailadres: riadevries-algra@ziggo.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

