
 
 

Oktober 2019 

Voorwoord van de voorzitter 
Dag Allemaal, 

Wij hebben een mooie 

zomer achter de rug. De 

herfst is met mooi weer 

gestart. Ook wij 

beginnen aan de laatste 

drie maanden van 2019 

met verschillende 

onderwerpen. Als ik ons 

programma bekijk dan 

hebben wij nog leuke activiteiten in het 

verschiet. Een topper dit jaar vind ik het 

bezoek aan een kerstmarkt  in Duitsland. Ook 

de “Van Alles Wa” Markt in de Loop op 10 

november vind ik een topper. Wilt u uw 

overbodige spulletjes nog kwijt, reageer dan 

snel, vol is vol. Wij als bestuur gaan het 

programma voor 2020 maken.  

Als u ideeën heeft voor leuke uitjes of 

bezigheden dan horen wij dat graag van u. 

Laat dit weten bij het secretariaat. In 

november hopen wij ons programma voor 

2020 klaar te hebben. Deze circulaire staat 

weer vol met nieuws voor de komende 

maanden. Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Johan Flemminks Smid, Voorzitter. 

 

Nieuwe leden 

De heer W. Heidt 

Mevrouw J. Heidt-de Graaf 

Mevrouw A. Marcus 

mevrouw J. Toussaint 

De heer E. Reit 

De heer P. Maas 

We heten de nieuwe leden van harte welkom 

en hopen dat we ze bij vele KBO-Brouwhuis 

activiteiten mogen ontmoeten. 

 

Dankbetuiging  

Maria en ik willen 

de leden van KBO-Brouwhuis hartelijk 

bedanken voor de vele felicitaties en 

cadeaus. We hadden mede daardoor een 

geweldig feest en we gaan nu ons best doen 

om het over 10 jaar nog eens over te doen. 

Albert en Maria Coppens 

Van de redactie 
De redactie is vernieuwd. Albert Coppens 

heeft deze taak na een periode van drie jaar 

overgedragen aan Ans Vulders en Nellie van 

Paassen (zie colofon).  

Heeft u een leuk verhaal of iets anders dat u 

met ons wilt delen, stuur het dan op naar het 

secretariaat (zie colofon). De redactie zal dan 

beoordelen of het geplaatst kan worden in de 

circulaire. 

 
ClubSupport campagne Rabobank 

De ClubSupport campagne van Rabobank 

Helmond is al gestart. U kunt nog stemmen 

tot en met 11 oktober. Als lid kun je op jouw 

favoriete vereniging of stichting stemmen. Er 

kunnen op één vereniging twee stemmen 

uitgebracht worden. 

 

Meer bewegen voor Ouderen 

Meer bewegen voor Ouderen (MBvO) is goed 

om in “vorm” te blijven. Voor ouderen die wat 

actiever en fitter zijn is er wekelijks op 

donderdag training in de sporthal van 

basisschool Talentrijk aan het Theo 

Driessenhof van 09.30 tot 10.30 uur. Een 

proefles behoort tot de mogelijkheden.  

Na afloop drinkt men meestal samen een 

kopje koffie of thee. Er is nu weer plaats voor 

nieuwe leden. Doen! 

Colofon circulaire KBO-Brouwhuis 

Redactie Nellie van Paassen  

 Johan Flemminks Smid 

 Ans Vulders 

Kopij  info@kbo-brouwhuis.nl  
  o.v.v. kopij circulaire 

 

Seniorenvereniging KBO-Brouwhuis 

Secretariaat Bruhezerweg 23 

 5704 CM  Helmond 

 Tel. 0492 547 749 

 Mob. 06 51952856 

Email info@kbo-brouwhuis.nl 
Website www.kbo-brouwhuis.nl 

Bankrekening NL57RABO 0154 50 53 82 

 

Ledenadministratie  tel. 0492 515 282 

E-mail pietmeulendijks@live.nl 

http://www.kbo-brouwhuis.nl/
mailto:pietmeulendijks@live.nl
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Amusementsmiddag 

Op Woensdagmiddag 23 oktober organiseren 

we een gezellige amusementsmiddag in de 

Brem Rijpelberg. Als KBO-Brouwhuis, 

Rijpelberg & Dierdonk organiseren we 

daarom net als vorig jaar een middag voor 

onze leden om mee te zingen, dansen of te 

luisteren naar het orkest “De Vrolijke Vijf” 

 

die deze middag voor u zullen optreden. Het 

begint om 14.00 uur. De toegang is gratis. 

Niet-leden zijn ook van harte welkom. De 

zaal gaat open om 13.30 uur. Leden van 

KBO-Brouwhuis krijgen twee consumpties 

aangeboden. Zeker een oproep aan onze 

Brouwhuisse en Dierdonkse leden om te laten 

zien dat we een bloeiende vereniging zijn 

voor zowel Brouwhuis-Rijpelberg-Dierdonk. U 

komt toch ook? 

KBO-Brouwhuis zal ook met een stand 

aanwezig zijn om alle voordelen van het 

lidmaatschap bekend te maken. 

 

Rommelmarkt “Van Alles Wa” 

Op zondag 10 november wordt een 

rommelmarkt georganiseerd in 

Gemeenschapshuis de Loop 

Peeleik 7 te Brouwhuis van 

10.00 uur tot 14.30 uur. De 

toegangsprijs is slechts een 

euro per persoon. Als u 

privéspulletjes wilt verkopen dan kunt u een 

of meerdere tafels huren. De huur van een 

tafel van 140 cm kost 4 euro. Een kledingrek 

kost 2 euro. Voor aanmelding kunt u terecht 

bij Cees Senders  0492-513335 of 

c.senders@bbhmail.nl. De opbrengst van de 

tafelhuur en van de entree komt geheel ten 

goede aan KBO Brouwhuis. U komt toch ook? 

Uitleg OV-chipkaart (openbaar vervoer)   

 
Op woensdag 30 oktober wordt in 

samenwerking met KBO-Brabant in 

Gemeenschapshuis de Loop  van 14.00 uur 

tot 16.30 uur een middag georganiseerd over 

het openbaar vervoer, de aanvraag van de 

OV-chipkaart, en de werking van de OV-

chipkaart. We verwachten een grote opkomst 

omdat de vraag naar openbaar vervoer 

steeds meer toeneemt. We verwelkomen alle 

geïnteresseerden graag op deze interessante 

middag. De presentatie over dit onderwerp 

wordt gegeven door de heer Tini Nuiten, een 

deskundige OV-gids. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt gevraagd of er mensen 

zijn die ter plekke willen worden geholpen 

met de aanvraag van een OV-chipkaart. Voor 

wie dat wil zijn er twee mogelijkheden: Bij 

voorkeur word de OV-chipkaart digitaal 

aangevraagd. Dit is goedkoper voor u (€ 

7,50) en gaat sneller. Ter plekke maken we 

daarvoor een digitale foto. Alle gevraagde 

informatie wordt ingevuld en de foto wordt 

geüpload. Hiervoor moet u wel digitaal 

kunnen bankieren en de benodigde spullen 

meenemen zoals RABO-scanner en 

bankpasje. Voor mensen die de OV-chipkaart 

met een formulier willen aanvragen moeten 

daarvoor een pasfoto meebrengen. Per post 

aanvragen is duurder. Een tweede 

bijeenkomst (indien gewenst) wordt gepland 

om een oefenrit te maken. 

 

Natuurpark  

de Groene Punt 

Wist u dat wij in 

Brouwhuis een 

mooi Natuurpark 

hebben? Daarom 

wil ik, samen met een gids, een wandeling 

(ontdekkingstocht) organiseren. 

Onder voorbehoud gaat deze wandeling door 

op 21 oktober. Vertrek om 13.15 uur vanaf 

Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik te 

Brouwhuis. U kunt zich hiervoor aanmelden 

via e-mail r.laarschot1@planet.nl of 

telefonisch 06-37172416. (Liefst via e-mail). 

Deze wandeling is helaas niet geschikt voor 

mensen met rolstoel of zij die slecht ter been 

zijn.  

mailto:c.senders@bbhmail.nl
mailto:r.laarschot1@planet.nl
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Kerstmarkt Oberhausen 

Op donderdag 28 november gaan we naar de 

Kerstmarkt in Oberhausen (Duitsland). De 

kerstmarkt bij CentrO Oberhausen is 

bijzonder populair onder Nederlanders, het 

ligt aan Europa’s grootste shoppingcenter 

met maar liefst tweehonderd winkels. Je kunt 

deze kerstmarkt dus prima combineren met 

een middagje shoppen en kerstinkopen doen. 

Dat maakt deze kerstmarkt bij het 

winkelcentrum CentrO aan de Centroallee 

vooral erg praktisch. De kerstmarkt telt circa 

150 kraampjes waar je allerlei leuke 

hebbedingen kunt vinden en je tegoed kunt 

doen aan glühwein, braadworst en 

aardappelpannenkoeken, noem maar op. De 

Kerstmarkt is opgesplitst in drie delen: 

Bergweihnachtsmarkt, Santa’s Village en de 

Wichtelmarkt. Het winkelcentrum zelf is ook 

volledig versierd met mooie kerstverlichting, 

kerstbomen en kerstdecoratie. 

Het programma is als volgt. Opstappen om:  

• 10.00 uur Kerk Brouwhuis 

• 10.10 uur Rivierenhof 

• 10.20 uur Station Brouwhuis 

• 10.30 uur Vertrek  

• 12.00 uur ca. Aankomst kerstmarkt 

CentrO Oberhausen. Hier kunt u op eigen 

gelegenheid de markt en het 

winkelcentrum bezoeken. 

• 17.00 uur Vertrek vanaf CentrO 

Oberhausen 

• 18.30 uur ca. Aankomst Brouwhuis 

Zoals u kunt zien is er geen koffiepauze en 

geen lunch of diner gepland. Op de markt 

kunt u meer dan voldoende drinken en eten. 

Mede daardoor kunnen we deze tocht 

aanbieden voor slechts €12,50 per persoon. 

Aanmelden kan via de aanmeldstrook op 

pagina 4 of rechtstreeks d.m.v. betaling per 

bank. Hierbij graag uw naam, straat en 

opstapplaats vermelden. Aanmelden kan tot 

uiterlijk 20 november. Bij annuleren worden 

alleen de gemaakte kosten in rekening 

gebracht. Denk ook aan een geldig 

identiteitsbewijs of paspoort. 

 

Dagtocht Rotterdam 

Op 5 september jl. vertrokken wij via de drie 

opstapplaatsen vanuit Brouwhuis met een 

volle bus richting Ridderkerk. Daar 

aangekomen werden wij hartelijk ontvangen 

door de eigenaar Frits van Noppen in zijn 

eigen  chocoladeatelier. Het atelier is 

gespecialiseerd in bonbons en allerlei andere 

vormen van chocolade. Wij werden 

enthousiast door Frits ontvangen in zijn 

atelier met koffie en heerlijk chocoladegebak. 

Hij opende de ochtend met een inleidende 

film over de herkomst van de cacao. Hij 

vertelde en demonstreerde alles over 

chocolade en hoe bonbons en holle chocolade 

figuren gemaakt worden en hoe gezond dit 

product voor ons kan zijn. 

De gemaakte bonbons werden ter plekke 

gepresenteerd en genuttigd. Iedereen werd 

zo enthousiast dat de winkelvoorraad flink 

minderde. Er werd goed gekocht door ons 

gezelschap. 

Daarna werden we uitgenodigd voor een 

uitstekende lunch. Met een voldaan gevoel en 

kennis van chocolade vertrokken wij rond 

13.00 uur richting Rotterdam om aan boord 

te gaan bij Rederij Spido voor een rondvaart 

door een deel van de Rotterdamse havens. 

Om 15.30 uur stapten we weer in de bus voor 

het vertrek naar de Markthal in Rotterdam. 

Na een korte wandeling naar en bezichtiging 

van de markthal togen wij richting De Ruif in 
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Wagenberg, waar wij aan tafel gingen voor 

het diner. Daar waren wij niet de enige, want 

de Zonnesteen uit Brouwhuis had ter 

afsluiting van hun dagtocht ook gekozen voor 

hetzelfde restaurant. Na een mooie en 

gezellige dag vertrokken wij voldaan richting 

Helmond waar wij rond 20.45 uur 

aankwamen. 

 

Rommelmarkt “Van Alles Wa” in de Brem 

Tijdens deze prachtige zonnige dag 22 

september was er ook weer een gezellige 

Rommelmarkt in de Brem. Om 09.00 uur 

werden de tafels gevuld met diverse spullen. 

Vanaf 10.00 uur werd de zaal geopend en 

begon men met de verkoop van de 

meegebrachte spullen. Ongeveer 125  

personen brachten een bezoekje aan de 

Brem.  Er heerste een gezellige stemming. De 

opbrengst voor KBO-Brouwhuis was naar 

verwachting weer goed. Met dank aan alle 

vrijwilligers van de KBO die hieraan hebben 

meegewerkt en ook dank aan het personeel 

van de Brem voor de goede zorgen. 

 

Uit eten bij de Bosparel 

Dit jaar hebben we op 25 september een 

etentje gehad bij de Bosparel in Bakel. Na 

een welkomstwoordje gingen we met 47 

personen aan de mooi gedekte tafels. 

We werden verrast met een welkomstdrankje 

en het driegangen keuzemenu werd 

doorgenomen, waarna er volop besteld kon  

worden. Voorzien van een drankje naar eigen 

keuze werd er goed gegeten en gelachen. Er 

werden vele verhalen verteld. Er heerste een 

gezellig sfeertje, iedereen was dan ook na 

afloop zeer tevreden over het eten en de 

bediening. Met een goed gevulde maag en 

het dankwoordje voor de goede organisatie 

ging iedereen voldaan naar huis. 

 

 

 

 

 

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

Elke maandag fietsen vanaf het station 

Brouwhuis, vertrek om 13.15 uur 

23 okt.  Amusementsmiddag in de Brem  

30 okt. Lezing en praktijk OV-kaart 

10 nov. Van-alles-wa-markt De Loop 

28 nov. Bezoek Kerstmarkt Duitsland 

18 dec. Kerstviering 

 

Strookje kan in een gesloten envelop 

ingeleverd worden bij of opgestuurd worden 

naar: Frits Branten, Rivierenhof 115 of bij 

Piet Meulendijks, Zeelenweg 6. Ook kunt u de  

gevraagde informatie doorgeven via de mail 

pietmeulendijks@live.nl of via een bericht 

naar Piet via Cubigo of website www.kbo-

brouwhuis.nl (deze opties alleen bij betaling 

per bank). 

 

 

Aanmeldstrook kerstmarkt 2019 28 november 

 

Naam --------------------------------------------- 
 
Adres  -------------------------------------------- 
 
Aantal personen --------------------------------- 
 
Betaling €12,50 0 contant 

 0 per bank NL57RABO 0154 5053 82    

 o.v.v. kerstmarkt 2019 

Opstappen: 0 Kerk Brouwhuis 10.00  uur 

 0 Rivierenhof 10.10 uur 

 0 Station Brouwhuis 10.20 uur 

mailto:pietmeulendijks@live.nl
http://www.kbo-brouwhuis.nl/
http://www.kbo-brouwhuis.nl/

