
 
 

 

juni/juli 2020 

Voorwoord van de voorzitter 

Dag allemaal, 

Door de corona 

pandemie zijn wij 

volgens de regels van de 

RIVM sinds maart 

behoorlijk beperkt in 

onze bewegingsvrijheid 

en dat  zal ook nog wel 

even duren. De 

anderhalve meter maatschappij stelt ons voor 

grote organisatorische problemen. 

Wij mogen nu beperkt op bezoek bij onze 

naasten, vrienden en kennissen, 

met de  nodige restrictie van de anderhalve 

meter etc.  

Als bestuur hebben wij niet op onze handen 

gezeten. Wij hebben ervoor gezorgd, dat u in 

deze moeilijke tijd op 4 en 5 mei een doosje 

Merci als verrassing  in de brievenbus kreeg. 

Veel leden hebben ons laten weten, 

aangenaam verrast te zijn door deze geste 

van het bestuur.  

In de laatste week van mei hebben wij kunnen 

regelen dat de leden een gratis Bingo kaart in 

de brievenbus kregen om op Zondag 31 mei 

mee te kunnen spelen met de eerste Blijf 

Thuis Bingo. U kon gratis drie  spelronden 

mee spelen met leuke prijzen, te besteden bij 

de Helmondse middenstand. 

Zo helpen wij elkaar in deze moeilijke periode 

de tijd door. Het is de bedoeling als u het leuk 

vindt om nog een aantal weken op zondag 

mee te spelen. De Bingo kaarten kunt u kopen 

bij de Jumbo ad € 2,00 per stuk voor drie 

spelronden. 

 

Op 1 juni werden enige versoepelingen 

aangekondigd. Dit geldt jammer genoeg niet 

voor onze wekelijkse  of maandelijkse 

activiteiten.  

Toen onze docent Conny Dalessi van Meer 

Bewegen voor Ouderen in De Loop bij de GGD 

informeerde, kreeg ze te horen dat 

binnensporten voorlopig niet is toegestaan. 

Zelfs koffiedrinken samen is niet mogelijk. 

 

Er is nog niet genoeg bekend over welke 

risico’s dat met zich mee kan brengen. 

Ook het biljarten,  koersballen of een kaartje 

leggen op anderhalve meter afstand lukt niet. 

Dus het kan nog wel even duren. 

 

Het bestuur blijft alert en als wij iets leuks 

kunnen bedenken voor u dan komen wij 

in actie. Ondanks alles moeten wij het 

hiermee doen. Onze gezondheid staat voorop. 

Het is niet anders. 

 

Het bestuur wil onze vrijwilligers van het 

bezorgingsnet nogmaals bedanken voor 

hun bereidheid om voor de leden klaar te 

staan als het bestuur een beroep op ze 

doet, buiten de Circulaire en de Ons om. 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

 

Nieuwe leden 

Mevrouw W. van Duppen  

De heer J. de Jong   

Mevrouw K. de Jong-Heijers  

 

We heten hen van harte welkom en hopen dat 

we ze bij vele KBO-Brouwhuis activiteiten 

mogen ontmoeten.  
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Overleden 

De heer B. van Veghel. Hij is donderdag 20 

februari 2020 op 82-jarige leeftijd overleden. 

Hij was 18 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

 

Ons medeleven gaat 

uit naar de 

nabestaanden. 

 

 

 
MBvO en Internationaal dansen 

Sinds de uitbraak van de pandemie zijn de 

activiteiten stil komen te liggen. Het bestuur 

heeft toen besloten om de docenten van Meer 

Bewegen voor Ouderen en Internationaal 

Dansen, de niet gegeven lesuren, door te 

betalen. 

Dit alles betekent dat de contributie gewoon 

door betaald moet worden en er geen recht is 

op teruggaaf. Zodra het RIVM de Corona 

maatregelen versoepelen en binnensporten 

weer wordt toegestaan, worden deze 

activiteiten hervat.  

Nu mogen wij, als risicogroep, van de GGD 

nog niet beginnen. Onze gezondheid staat 

voorop. Het is niet anders         

De zomervakantie is in aantocht, dan worden 

er ook géén lessen gegeven. 

 

Algemene Ledenvergadering op 

woensdag 9 september 

De ALV in april hebben wij niet kunnen 

houden. Inmiddels hebben wij een nieuwe 

datum gepland en wel op woensdagmiddag  

9 september. Deze wordt gehouden in 

Gemeenschapshuis De Loop. Noteer vast deze 

datum. Wilt u op deze vergadering aanwezig 

zijn dan bent u verplicht om u aan te melden 

bij het secretariaat.  Er zijn dan geen kosten 

aan verbonden. Deze vergadering krijgt een 

andere vorm dan u gewend bent i.v.m. de 

maatregelen die wij nog in acht moeten 

nemen. In de volgende circulaire die eind juli 

uitkomt komen wij hier uitgebreider op terug. 

 
 

Activiteiten 2020 
In het begin van 2020 hebben wij een 

programma gepresenteerd met elke maand 

een activiteit. Helaas hebben wij vanaf begin 

maart alles moeten annuleren. Sommige 

activiteiten hebben we verschoven naar 2021 

in de hoop dat dan alles weer normaal is. 

Jaarlijks wordt, zoals we gewend zijn op 

Eerste Pinksterdag de Boeremèrt gehouden. 

2020 is anders verlopen, op 31 mei was het 

erg rustig in de kern van Brouwhuis. Toch 

hebben enkele personen een filmpje gemaakt  

“om de pijn wat te verzachten”.  

Dit is te bekijken en te beluisteren op 

https://www.facebook.com/8388972294580

91/posts/3472489486098839/?vh=e&d=n 

 

De excursie naar EDCO op 24 juni is uitgesteld 

naar 2021. 

De verrassingsmiddag op 29 juli kan niet 

geregeld worden. 

De lange dagtocht 27 augustus kan i.v.m. de 

anderhalve meter maatregel niet geregeld 

worden voor een volle bus. 

 

 

Fietsen zou wel kunnen, maar hier geldt de 

anderhalve meter maatregel bij een korte 

stop.   

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

 

Over de onderstaande activiteiten is nog 

niets bekend 

9 sept Algemene Leden vergadering 

20 sept Rommelmarkt 

23 sept Etentje of BBQ 

2 okt. Dag Ouderen 85plus 

28 okt. Amusementsmiddag 

8 nov. Rommelmarkt 

26 nov. Korte dagtocht 

16 dec. Kerstviering 

https://www.facebook.com/838897229458091/posts/3472489486098839/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/838897229458091/posts/3472489486098839/?vh=e&d=n
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De eindstand koersbalcompetitie 

Jaar 2019-2020  
1  Mevr. M. van Stiphout  2,102  

2  Mevr. L. de Leeuw  1,969  

3  Mevr. T. Rutjes  1,954  

4 Dhr. A. Schuurmans  1,774  

5 Mevr. L. van den Broek  1,684 

6 Dhr. J. Flemminks Smid  1,659 

7 Mevr. A. van de Langerijt 1,371 

8 Mevr. N. Welten  1,365 

9  Dhr. J. van den Broek  1,131  

10 Dhr. C. Felten 1,093 

11 Mevr. H. van Leuken 0,909 

12  Mevr. N. Felten  0,846  

13 Dhr. J. van de Langerijt 0,819 

 

 

Heeft u hulp nodig? 
Heeft u hulp nodig? Denk daarbij aan 

bijvoorbeeld hulp bij het 

invullen van uw 

belastingformulier, WMO-

cliënt ondersteuning, hulp 

van een Vrijwillige Ouderen 

Adviseur. Stuur dan een e-mailtje naar e-

mailadres info@vboh.nl of bel 0492-792392.  

 

 

KBO-Brabant KBO Brabant heeft voor de 

maanden juni en juli twee puzzels 

beschikbaar gesteld. Deze staan op de 

laatste pagina. 

 

Het ledenblad “ONS” kunt u ook via de 

onderstaande link lezen.  

https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/ 

 

 

 

Omzien naar elkaar 

Omzien naar elkaar, juist nu.  

Omzien naar elkaar is een 

initiatief van de KBO. Zodat 

niemand zich in de steek 

gelaten voelt.  

Heeft u behoefte aan 

een praatje?  

Heeft u hulp nodig? 

Maakt u zicht zorgen? 

U kunt contact opnemen met “Omzien naar 

elkaar” door uw vraag te mailen naar 

omzienhelmond@gmail.com of 

u belt 06 87402718. 

Hartelijke groet,  

De vrijwilligers van “Omzien naar elkaar” 
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Kruiswoordpuzzel 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de 

hokjes met het corresponderende 

nummer. 

 

Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 

10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 

14 aanslibbing 16 wier 18 pausennaam 

19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 

eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 pl. 

in Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 

34 rekenopgave 36 een zekere 37 

haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 

41 opstootje 42 papegaai 43 afslagplaats 

bij golf 44 hevig 46 tongstreling 48 plezier 

51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei 

59 oude lengtemaat 60 houten schaats 63 

mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67 

slaapplaats 68 vrouwelijk dier 69 pl. in 

Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73 

naaktloper. 

Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8 nachtvogel 

9 gemene opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17 

soort 20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30 soort 

schaatsen 31 reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 

afwezig 43 deel van Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei 52  

grappenmaker 54 open ruimte 55 woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 vruchtbare plaats 

62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 68 kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage. 

 

 

Woordzoeker 

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal 

in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen 

elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 

De overblijvende letters vormen achter elkaar 

gelezen de oplossing. 

 

biest; bonje; brons; cynicus; diner; eitjes; enorm; 

enter; escadrille; geluk; genereus; gevaarte; gitarist; 

ilias; impressie; inzet; jacquet; jambe; janken; 

japon; kenbaar; kieskauwer; lichtbaken; morbide; 

myxomatose; naasten; nadruk; narcis; noemer; 

ondank; oorkonde; oudheid; pekelvlees; percent; 

pocher; roeier; ruche; ruitje; skeeler; stelsel; 

verharding; zetel;  

 

  


