
 
 

september 2020 

Voorwoord van de voorzitter 

Dag Allemaal, 

 

We hebben een warme 

maand augustus tot nu 

toe. Veel te warm. Ik ga 

serieus nadenken om een 

airconditioning aan te 

laten leggen. Vorig jaar 

was het ook al zo warm. 

Het klimaat is aan het veranderen. Het is zoals 

het is, dus gaan wij ons huis maar aanpassen 

aan deze veranderingen.  

Statistieken laten zien: Als de Trent van warme 

zomers doorzet, hebben we aan het eind  van 

deze eeuw in ons land een mediterraans 

klimaat.  

Wij zijn als bestuur weer onze wekelijkse en 

maandelijkse activiteiten aan het opstarten. 

Ik hoop alleen niet, dat de recente 

ontwikkelingen met het coronavirus roet in het 

eten gaat gooien. De huidige situatie is niet 

hoopgevend. Tijdens de laatste 

persconferentie werden strengere 

maatregelen aangekondigd, nu in privé sfeer. 

Ook merk ik, dat de leden Corona moe 

beginnen te worden en er een grote behoefte 

is om elkaar weer te ontmoeten. 

De eerste activiteit, die wij organiseren is de 

Algemene Ledenvergadering op 9 September 

aanstaande, komt u ook? Aanmelden is nog 

mogelijk, zie hiervoor de volgende pagina.  

In deze circulaire leest u meer over de 

activiteiten, die wij na de vakantie weer gaan 

opstarten. 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

 

Nieuw lid   

Mevrouw L. Steenbakkers-van de Westerlo 

    

We heten haar van harte welkom en hopen dat 

wij haar bij vele activiteiten van KBO-

Brouwhuis mogen 

ontmoeten.  

 

 

 

 

Overleden 

Mevrouw Rieka Laponder-Sijtsma, Rijnlaan. Zij 

is donderdag 16 juli 2020 op 78-jarige leeftijd 

overleden. Zij was 6 jaar lid van KBO-

Brouwhuis. 

De heer Joep van de Langerijt, Peelhof. Hij is 

vrijdag 31 juli 2020 op 91-jarige leeftijd 

overleden. Hij was 6 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

 

Ons medeleven 

gaat uit naar de 

nabestaanden. 
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Uitnodiging  

Algemene Ledenvergadering 

woensdag 9 september 2020 

De vergadering vindt plaats in 

Gemeenschapshuis De Loop aan de Peeleik 7. 

Aanvang 14.00 uur.  

De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen van de notulen van 17 april 

2019* 

3. Jaarverslag 2019  

4. Financieel jaarverslag 2019 

5. Beleid 2020 

o Begroting 2020 

6. Vaststelling Contributie 2021 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 

8. Decharge 

9. Benoeming kascontrolecommissie  

10. Verkiezing bestuursleden** 

11. Mededelingen  

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

o In verband met de RIVM maatregelen 

moeten wij rekening houden met de 

anderhalve meter maatregel. Dit houdt in 

dat wij maar 50 personen kunnen plaatsen 

in de zaal.  

o Wilt u op deze vergadering aanwezig zijn 

dan bent u verplicht om u aan te melden 

bij het secretariaat.  

o Aanmelden kan door een e-mail te sturen 

naar: info@kbo-brouwhuis.nl of  

telefonisch 0492 547749 of 06 51952856 

o Aan deze vergadering zijn geen kosten 

verbonden.  

 

Een kop koffie of thee 

en een consumptie 

staan voor u klaar. 

Het bestuur  

 

 

 

 

 

Korte dagtocht 24 september 

Na een lange periode van thuisblijven en 

andere COVID-19 beperkingen hebben wij in 

goed overleg met TwinTours een korte 

dagtocht kunnen regelen. We vertrekken 

vanuit Brouwhuis Deltaweg (station) naar de 

tingieterij te Alphen langs de 

Maas. We worden ontvangen 

met koffie en gebak, waarna de 

demonstratie en de uitleg 

beginnen. Tevens kunnen we de 

mooie producten in de winkel 

bewonderen. Voor de lunch maken we gebruik 

van het prachtig gelegen restaurant Moeke 

Mooren  te Appeltern/Maasbommel.  

Daarna gaan we richting Haps. Hier krijgt u 

uitleg over de vraag wat was er het eerst de 

kip of het ei! Op ludieke wijze weet onze 

gastvrouw haar toehoorders te boeien. Hier 

krijgen we koffie met lekkernij en óók een 

heerlijk advocaatje. Na afloop 

rijden we weer rustig richting 

Brouwhuis waar we omstreeks 

17.30 hopen te arriveren. 

Met deze dagtocht kunnen 

maximaal 32 personen mee. U krijgt bij de 

ingang van de bus een mondkapje aangereikt. 

Er is één adres om aan te melden en één 

opstapplaats. 

  8.45  vertrek Deltaweg (station)  

10.15 ontvangst Alphen 

12.15 lunch bij Moeke Mooren 

13.30 vertrek naar de Aalshof te Haps 

16.30 vertrek naar Brouwhuis 

17.30 verwachte thuiskomst 

De kosten voor deze dag is slechts € 30.00 

U kunt zich hiervoor opgeven bij het 

secretariaat, Nellie van Paassen, Bruhezerweg 

23, tel 06 51952856 of per mail info@kbo-

brouwhuis.nl  

Betaling via de bank NL57RABO0154505382. 

 

De leden die zich voor de korte dagtocht van 

26 maart opgegeven hadden, zijn al benaderd 

en hebben voorrang op deze dagtocht.  

Bij meer deelname kunnen we overwegen een 

tweede reis te organiseren binnen enkele 

weken. Aanmelden kan tot 9 september.  

 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nlo
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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‘Middag van bemoediging’ 

Reeds 33 jaar is er in de 

bedevaartkerk van Onze Lieve 

Vrouw van Ommel op de tweede 

dinsdag in oktober een speciale 

viering voor allen die op zoek 

zijn naar bemoediging in hun 

leven: de “Middag van bemoediging”. 

(voorheen Regionale Ziekenmiddag in 

september)  Echter, dit jaar zal in verband met 

het coronavirus de 34e viering op dinsdag 13 

oktober anders dan anders zijn namelijk alleen 

digitaal. 

Het thema van deze digitale viering zal zijn: 

Maria, help ons om te gaan met beperkingen. 

Deze viering wordt uitgezonden op TV-Siris en 

www.siris.nl op dinsdag 13 oktober 2020 om  

14.00 uur. Ook daarna is deze viering nog te 

bekijken via dit webadres. 

Wij hopen u op deze manier een goed 

alternatief te bieden voor deze steeds zeer 

goed bezochte jaarlijkse viering. Ook het 

speciale Maria-prentje wordt dit jaar weer 

samengesteld. Dit prentje ligt vanaf 13 

oktober achter in de kerk in Ommel en voor 

belangstellenden wordt het op aanvraag bij 

p.vanhorssen@outlook.com  toegestuurd. 

Tenslotte: wij hopen van ganser harte dat we 

volgend jaar, op de tweede dinsdag in oktober, 

weer een traditionele 35e “Middag van 

bemoediging” voor u allen mogen organiseren. 

 

Bent u jarig? 

Weer of geen weer, maar de felicitatiekaart 

valt bij u in de brievenbus. Vrijwilligers van 

KBO-Brouwhuis zijn actief bij warm weer en 

ook bij slecht weer. Zij bezorgen de 

felicitatiekaarten bij de jarige leden.  

De leden die 80 of 90 jaar worden, ontvangen 

een boeketje bloemen.  

Inmiddels weten wij dat dit door de jarigen erg 

gewaardeerd wordt.  

Regelmatig wordt door de jarigen een 

dankjewel gestuurd: 

“Vrijwilligers dankjewel”. 

Rijbewijs verlengen  

Wilt u uw rijbewijs verlengen en bent u ouder 

dan 75 jaar? Dan moet u medisch gekeurd 

worden. Bij het CBR is helaas een wachttijd 

ontstaan voor deze keuringen. Daardoor lukt 

het vele senioren niet om tijdig het rijbewijs te 

verlengen. Door de coronacrisis zijn de 

wachttijden verder opgelopen.  

 

Medische keuringsmogelijkheden: De heer 

G.H.M. Bouten, Vivaldilaan 1, 5707 RA 

HELMOND; Contact 0492–541248 of 

g.bouten@chello.nl  

 

Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 

98, 5708 ZJ HELMOND; Contact 085–4883616 

Online afspraak en meer informatie: 

www.goedkopekeuringen.nl  

 

Stichting LEV Groep, Penningstraat 55, 5701 

MZ HELMOND; Dagelijks bereikbaar via 088-

2323300 Online afspraak www.regelzorg.nl   

 

 

Verenigd Bonden Overleg Helmond 

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond 

(VBOH) behartigt de belangen van 

alle senioren in Helmond. Stichting 

VBOH bestaat uit Helmondse 

seniorenorganisaties en Helmondse 

afdelingen van landelijke bonden. 

 

Clientondersteuners 

Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is 

geregeld dat iedereen die met een hulpvraag 

naar de gemeente gaat, recht heeft op gratis 

onafhankelijke cliëntondersteuning. De 

cliëntondersteuner helpt u daarbij! 

 

Vrijwillige Ouderenadviseurs wijzen u de weg 

Als u de hulp wilt inroepen van een VBOH 

ouderen adviseur dan kunt u zich wenden tot 

het secretariaat van het VBOH, te bereiken via 

0492-792392 of info@vboh.nl 

 

 

 

  

http://www.siris.nl/
mailto:p.vanhorssen@outlook.com
mailto:g.bouten@chello.nl
http://www.goedkopekeuringen.nl/
http://www.regelzorg.nl/
mailto:info@vboh.nl
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Wat is AutoMaatje? 
AutoMaatje is een 

vervoerservice voor en 

door buurt- of 

plaatsgenoten. Vrijwilligers 

vervoeren minder mobiele plaatsgenoten met 

hun eigen auto tegen een kleine 

onkostenvergoeding. 

Voor inwoners die slecht ter been zijn of een 

ander gezondheidsprobleem hebben en die 

geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer 

of van de Taxbus, biedt Automaatje de 

oplossing. Een bezoekje aan de kapper of de 

huisarts, maar ook een kopje koffie bij familie 

of vrienden in de buurt, behoren dan weer tot 

de mogelijkheden. Zo zorgen we ervoor dat 

iedereen mee kan blijven doen. 

 

Hoe werkt het? 

Uiterlijk 2 werkdagen van te voren neem je 

telefonisch contact op met AutoMaatje  om een 

rit aan te vragen. Een medewerker zoekt een 

chauffeur die op het gewenste tijdstip kan 

rijden. Als er een “match” is, worden de kosten 

besproken (€ 0,30 per km, gerekend vanaf het 

huis van de vrijwilliger, plus eventuele 

parkeerkosten) en meldt de vrijwilliger zich op 

het afgesproken tijdstip. Wanneer het om een 

korte rit gaat, blijft de vrijwilliger in de buurt. 

Zit er veel tijd tussen de heen- en terugrit, dan 

maakt de vrijwilliger een afspraak met je over 

het tijdstip van de terugreis. 

De kosten van de rit worden rechtstreeks aan 

de vrijwilliger betaald. 

 

Hoe kom ik in contact met AutoMaatje? 

Wil je je inschrijven als deelnemer en een rit 

aanvragen bij ANWB AutoMaatje?   

Wil je  graag meer informatie ontvangen, 

deelnemer of vrijwilliger worden, dan kun 

je contact opnemen.  

In Helmond via  (0492)751 735. Op 

werkdagen zijn we van 8.30 tot 12.30 

telefonisch bereikbaar. Je kunt ook mailen: 

anwbautomaatjehelmond@levgroep.nl 

  

 
Koffie met een tablet (geen pilletje) 

Een digitale ervaring rijker 

 

KBO Kring Helmond heeft in samenwerking 

met de Bibliotheek en de gemeente Helmond 

een project opgestart: “koffie met een tablet”. 

Een digitale ervaring rijker. 

Dit project krijgt ondersteuning van studenten 

van het ROC zodat de deelnemers ook 

persoonlijk begeleid kunnen worden. 

Deze activiteit wordt op diverse KBO-

afdelingen in Helmond georganiseerd. Per keer 

kunnen er 10 personen aan deelnemen. In 

Brouwhuis wordt ook een bijeenkomst 

gehouden, de datum en het onderwerp worden 

nog bekend gemaakt. Hebt u interesse om hier 

aan deel te nemen, geef dit dan door bij het 

secretariaat. (zie pagina 1) 

 

Samen koffie drinken is alweer even geleden. 

We proeven dat daar wel behoefte aan is. 

Elkaar weer ontmoeten. Tijdens de corona-

crisis spraken leden steeds vaker de wens uit 

meer te willen weten over de mogelijkheden 

van deze tijd. Wat kan er eigenlijk allemaal 

met een mobiele telefoon, computer of een 

iPad of tablet? Misschien doet u er al iets mee, 

misschien helemaal niets. Graag laten we u 

zien wat er mee kan.  

 

Zeker nu blijkt dat het voordelen heeft als je 

bijvoorbeeld weet hoe videobellen werkt. We 

laten het zien en geven uitleg. Maar dan wel 

eenvoudig en begrijpelijk. Vragen stellen mag! 

Tijdens deze middag drinken we een kopje 

koffie of thee en ondertussen maken we kennis 

met de thema’s videobellen en aanmelden. 

Een middag samenzijn en wat kennis opdoen.  

Deelname is gratis en de KBO Kring betaalt  

uw drankje.  

  

mailto:anwbautomaatjehelmond@levgroep.nl
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Nieuws van KBO-Brabant 

 

Contributie 2021 

KBO-Brabant heeft in haar vergadering van 28 

november 2019 een contributie 2021 verhoogd 

met € 1,00. De contributie voor KBO-Brabant is 

per 1 januari 2021 vastgesteld op € 12,93 per 

lid. Elke afdeling, dus ook KBO-Brouwhuis is 

verplicht dit bedrag per lid af te dragen aan 

KBO-Brabant. 

 

Nieuwsbrief Ons Actueel 

“Ons Actueel” is voor iedereen die nieuws van 

KBO-Brabant wil volgen. De nieuwsbrief is met 

name bedoeld voor Afdelings- en 

Kringbestuurders en al onze relaties, maar ook 

leden kunnen zich uiteraard laten informeren. 

Men kan zich opgeven via deze link. Op onze 

website staat onderaan de homepage ook een 

balk met de mogelijkheid om zich aan te 

melden.  

 

In gesprek over levensvragen 

KBO-Brabant heeft een groep getrainde 

vrijwilligers klaarstaan om hierover met leden 

en niet-leden telefonisch in gesprek te gaan. 

De vrijwilligers zijn goed toegerust en hebben 

een relevante beroepsmatige achtergrond als 

theoloog, docent, maatschappelijk werker, 

human resource manager, psychiatrisch 

verpleegkundige en klinisch psycholoog.  

De vrijwilligersgroep is beschikbaar voor 

telefonische gesprekken. Dit om senioren met 

levensvragen ook tijdens de coronasituatie 

met contactbeperkingen van dienst te kunnen 

zijn. De service is kosteloos beschikbaar voor 

leden én niet-leden van KBO-Brabant. 

Wilt u in gesprek met één van onze vrijwilligers 

Levensvragen? Neem dan contact op met KBO 

Brabant en vraag naar Eva Geelen: 073-

6444066 of e-mail naar: egeelen@kbo-

brabant.nl 

 

Het ledenblad “ONS” kunt u ook via de 

onderstaande link lezen.  

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

 

 

 
Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

De wekelijkse vaste activiteiten worden weer 

opgestart 

Woensdag 9 september Algemene Leden 

Vergadering zie pagina 2 

Nieuw is de korte dagtocht op 24 september 

 

De gezellige middag die wij elk jaar houden in 

de Rivierenhof voor de 85plussers kan niet 

georganiseerd worden. 

Het bestuur probeert hen op een andere 

manier te verrassen. 

 

Ook voor de onderstaande activiteiten blijft 

het een groot vraagteken. In de volgende 

circulaire houden wij u op de hoogte. 

De anderhalve meter moet nog steeds 

gehandhaafd blijven. 

 

28 okt. Amusementsmiddag 

8 nov. Rommelmarkt in de Loop 

26 nov. Korte dagtocht 

16 dec. Kerstviering 

 

 

Verspil je energie niet aan 

zorgen en angsten 

Besteed je energie aan 

dromen en verlangens 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=a2750a54b9&e=36dc79b626
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
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KBO-Brabant heeft voor de maand september weer een puzzel beschikbaar gesteld.  

Veel puzzelplezier 

 

 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 houding 
16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 
31 toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort schaatsen 41 
mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 
watering 57 peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67 
schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 watersport. 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 groot 
hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 
draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 soort appel 31 
terdege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 
heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 
harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 
laatstleden. 

 


