
 
 

 

oktober 2020 

Voorwoord van de voorzitter 

Dag Allemaal, 

 

Ik kan me niet herinneren, dat het zo lang 

warm was in september. We hebben een 

mooie nazomer achter de rug. Records werden 

verbroken. Volgens de mensen, die er 

verstand van hebben, is het nog nooit zo warm 

geweest in de maand september.  

Je merkt aan het weer, dat het klimaat aan het 

veranderen is. Al zijn er ook mensen, die 

zeggen dat het niet zo is. Wel maken wij ons 

zorgen over de toenamen van de Corona 

besmettingen.  

Ik begrijp het wel, dat met name de jongeren 

grote moeite hebben met de beperkingen die 

de pandemie met zich meebrengt.  

De jongeren willen uitgaan en van het leven 

genieten. Zij hebben nog een veel sterkere 

behoefte om elkaar te ontmoeten als ouderen 

en dat is ook normaal.  

Ook wij ouderen worden in onze vrijheid 

beperkt, dat geeft ons een benauwd gevoel. 

De discussie over het wel en niet dragen van 

een mondkapje geeft ons geen goed gevoel.  

Nu wordt door deskundigen gezegd, dat de 

mondkapjes wel nodig 

waren in de zorg en dat 

maakt mensen boos. Ook 

wordt gezegd, dat het 

dragen van een 

mondkapje preventief 

werkt in ruimten waar veel mensen bij elkaar 

komen. In de landen om ons heen gebeurt dat 

ook en is het verplicht. De overheid moet wel 

de waarheid spreken en niet uit schaarste 

zeggen dat het niet nodig is. Dit schaadt het 

algemene vertrouwen. Dit betekent ook, dat 

wij na overleg bij een huisarts voorschrijven, 

bij deelname aan KBO activiteiten het dragen 

van mondkapje zeer wenselijk is. Het is zo. 

Het bestuur wil in het najaar, bij voldoende 

belangstelling, nog een extra busreis en de 

Kerstviering organiseren. Hierover leest u 

meer in deze circulaire. Doet u ook mee? 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

Het Belrondje 

Na deze zomerperiode hebben enkele 

vrijwilligers de moeite en tijd genomen om een 

aantal leden te bellen. Deze belactie was voor 

de leden een leuk contact en zij kregen wat 

informatie over de ondersteuning die zij van de 

KBO kunnen verwachten. De vrijwilligers die 

zich hiervoor ingezet hebben is het een 

ervaring rijker en zij vinden het ook leuk om te 

doen. Zowel de vrijwilligers als de leden zijn 

heel enthousiast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze keer hebben wij geen informatie vanuit 

onze ledenadministratie.  

Géén nieuwe leden en géén overleden leden. 

 

 

 

Te horen krijgen  

dat je gewaardeerd wordt,  

om wie je bent en wat je doet, 

 dat is en blijft  

toch iets heerlijks. 

(uit: voorposiviteit) 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 

woensdag 9 september 2020 

Na een welkom aan 35 leden en onder het 

genot van een kop koffie of thee met een 

lekker stukje gebak kon de vergadering 

beginnen. De voorzitter opende de 

vergadering met een welkom aan allen en met 

name aan de ereleden Piet Meulendijks en 

Toos Konings-van Herpen. Alle agendapunten 

werden op volgorde behandeld en door de 

vergadering goedgekeurd. Decharge werd 

verleend aan het bestuur.  

De contributie voor 2021 is met € 1.00 

verhoogd en vastgesteld op € 22.00.  

Nellie van Paassen-Verstappen werd bij 

acclamatie herkozen in het bestuur voor de 

derde termijn en Ans Vulders-van Bree werd 

als nieuw bestuurslid bij acclamatie gekozen in 

het bestuur. Als mededeling werd de korte 

dagtocht op 24 september genoemd en de 

activiteit “Koffie met ’n tablet” die 

georganiseerd wordt op 8 oktober in de Loop. 

Na afloop van de vergadering werd iedereen 

nog een consumptie aangeboden. Tijdens de 

hele bijeenkomst werden de 

coronaverplichtingen goed nageleefd. 

 

 

 

Bestuursleden en functies 

Nu de Algemene Leden Vergadering geweest 

is, kunnen wij u het volledige bestuur 

voorstellen met de functie die zij vervullen. 

Deze informatie is ook op de website te vinden. 

 

 

 

Johan Flemminks Smid 

Voorzitter DB 

 

 

 

 

 

 

Nellie van Paassen-

Verstappen 

Secretaris / 

Penningmeester DB 

 

 

 

 

 

Theo Kersten 

Vicevoorzitter DB 

 

Vaste activiteiten 

Maandelijkse activiteiten 

 

 

 

 

Tom van Diejen 

Bestuurslid 

 

Vaste activiteiten 

Maandelijkse activiteiten 

 

 

 

 

Ans Vulders-van Bree 

Bestuurslid 

 

Lief en leed 

Verjaardagen 

85plus  
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Koffie met ’n tablet 

Een digitale ervaring rijker. 

Deze activiteit, die inmiddels is volgeboekt, 

wordt gehouden op donderdag 8 oktober in 

Gemeenschapshuis De Loop, aanvang 14.00 

tot 16.00 uur. Een middag samenzijn en wat 

digitale kennis opdoen. Deelname is gratis en 

de KBO Kring betaalt uw drankje. Deze 

workshop wordt mede georganiseerd door 

 

 

Rabo ClubSupport 2020 

KBO-Brouwhuis is weer 

ingeschreven voor de Rabo 

Clubsupport.  

Als je klant bent van de 

Rabobank betekent dat niet 

automatisch dat je ook lid 

bent. Wil jij er zeker van 

zijn, dat je jouw favoriete 

club kunt steunen, zorg er dan voor dat je lid 

bent. Regel je lidmaatschap gemakkelijk via de 

Rabo App of via rabobank.nl. Als je lid wordt, 

betekent dit dat je in de stemperiode van Rabo 

ClubSupport direct kunt stemmen op jouw 

vereniging of stichting. Het lidmaatschap van 

de Rabobank is gratis.  

Tijdens de stemperiode van 5 tot en met 25 

oktober 2020 kan uw stem uitgebracht worden 

op www.rabobank.nl/clubsupport. 

KBO-Brouwhuis is een plek waar we graag 

samenkomen, elkaar willen ontmoeten en 

samen kunnen zijn. Wij hebben de 

mogelijkheid om voor u gezellige, 

ontspannende en educatieve bijeenkomsten 

en dagtochten te organiseren.  

Doe mee met Rabo ClubSupport!  

Stem en stimuleer ook uw kinderen, buren,  

vrienden en kennissen om (ook) op  

KBO-Brouwhuis te stemmen.  

 

 

Dagtocht naar de Orchideeën Hoeve  

Na een geslaagde 

dag 24 september 

hebben we nu op 

12 november de 

dagtocht naar 

Luttelgeest in het 

vooruitzicht. (Met 

in achtneming van de corona-maatregelen) 

Hier zijn vele bezienswaardigheden waar u van 

kunt genieten. De vertrektijden, de prijs en de 

verdere invulling van deze dag is nog in 

overleg met TwinTours. In de volgende 

circulaire komen wij hier uitgebreid op terug. 

Tot 26 oktober kunt u zich hiervoor nu al 

opgeven bij het secretariaat. (zie de colofon) 

 

 

 Aankondiging Kerstviering 

De herfst is in aantocht en in de 

tuincentra zijn ze de kerstafdeling 

aan het inrichten. Ondanks de 

corona is het toch gelukt om de 

voorbereidingen te treffen voor onze 

kerstviering. Deze wordt gehouden op 

woensdag 16 december in zaal Vissers voor 

max 40 personen. De volgorde van inschrijven 

bepaalt de deelname. Bij veel meer 

aanmeldingen kunnen we een tweede dagdeel  

inplannen. We kunnen, met in acht neming van 

de corona regels, gaan genieten van een 

muzikaal optreden en daarna ook van een 

heerlijk etentje. Voor deelname aan deze 

kerstviering is een bijdrage van slechts  € 

17,50 per persoon. Als u geen gebruik maakt 

van het diner dan bedraagt de bijdrage € 6,00. 

Bij binnenkomst ontvangt u twee 

consumptiebonnen. Meer informatie volgt nog.  

Aanmelden is mogelijk tot 28 november via 

mail info@kbo-brouwhuis.nl;  

of bij Nellie van Paassen tel. 06 5195 2856. 

Het bedrag kunt u overmaken op  

NL57 RABO 0154505382. 

Opgeven en contant betalen is ook 

mogelijk. Het bedrag in een envelop met 

vermelding van aantal, naam en adres 

in te leveren bij het secretariaat, 

Bruhezerweg 23.  

  

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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Zin in uit eten? 

Enkele leden hebben bij het bestuur de 

suggestie gedropt om maandelijks uit eten te 

gaan in groepsverband. Hebt u hierin ook 

interesse laat het dan weten. 

Bij voldoende belangstelling kunnen we (als 

bestuur) bekijken of we iets kunnen regelen. 

Hebt u een andere suggestie om gezamenlijk 

iets te doen?  

Nieuwe ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.

 

 

Meer bewegen voor Ouderen 

Meer bewegen voor Ouderen (MBvO) is door 

het coronavirus vanaf maart niet actief 

geweest. Per september zijn twee groepen 

begonnen, de groep in De Loop en het 

internationaal dansen in de Brem. 

De groep die lange tijd actief geweest is in 

Talentrijk heeft afscheid moeten nemen van de 

docente Thea Beekman. Ook het bestuur heeft 

op gepaste wijze afscheid genomen van haar 

en haar tijdens een bezoekje een boeket 

bloemen aangeboden. 

Het aantal leden bij deze groep is de laatste 

jaren minder geworden en de totale 

kostenpost bleek te hoog voor deze groep. 

Door deze omstandigheden is bij Talentrijk de 

huur opgezegd.  

Helaas, na een lange moeizame zoektocht is 

het bestuur er niet in geslaagd om, in 

samenwerking met de gymgroep, 

 een docent,  

 een locatie op het voor hen perfecte 

dagdeel en tijd,  

 èn wat dan ook nog betaalbaar moet zijn 

voor 10 personen, te vinden.  

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering 

van 1 september het besluit genomen om 

deze activiteit op te heffen. De betreffende 

leden zijn hiervan al op de hoogte gesteld. 

Verslag 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 georganiseerd. 30 personen hebben 

hieraan deelgenomen.  

Deze keer hadden we maar één opstapplaats  

aan de Deltaweg (station) en iedereen werd 

voor het instappen voorzien van een 

mondkapje. Even wennen voor de brildragers 

want ruitenwissers werden niet meegeleverd. 

Het mocht allemaal de pret niet drukken. We 

waren uiteindelijk blij dat we weer weg 

mochten, wel onder bepaalde voorwaarden. 

De mondkapjes op in de bus totdat we op de 

plaats van bestemming waren in Alphen. 

Rondlopen was ook niet de bedoeling of van 

plaats verwisselen. In Alphen kregen we koffie 

met gebak. Wie een nummer 

op de onderkant van het 

schoteltje had, kreeg een 

rozenvaasje dat ter plekke 

tijdens de demonstratie 

gemaakt werd van een platte 

plaat tin. Ons KBO-lid Dhr. 

Hans van Berlo was de 

gelukkige. De showroom/winkeltje konden we 

bezoeken; voor liefhebbers kijken èn kopen.  

Vanuit Alphen vertrokken we rond twaalf uur 

naar Moeke Mooren waar voor ons de lunch 

geserveerd werd.  

Daarna Op naar de 

Aalshof in Haps naar 

de kip en ’t ei. De 

gastvrouw Conny 

verwelkomde ons 

met koffie of thee 

en Crème brûlée met boerenjongens of 

boerenmeisjes in een eierdopje.  

Daarna werd het advocaatjes proeven, 

“Doortje”, “Moortje”, “Suyp” en “McEgg”.  

De kippen werden nog bezocht en in het 

winkeltje was voor ieder wel een flesje lekkere 

advocaat te koop. De terugreis naar Brouwhuis 

verliep heel vlot en rond half zes was iedereen 

weer richting huis. Ondanks de coronaregels 

was het een heel mooie en gezellige dag. 
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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. 

 

Bijgaand ontvangt u een handzame folder 

betreffende onze relaties waar je op vertoon 

van de ledenpas korting kunt krijgen.  

Jammer genoeg zijn er fouten geslopen in deze 

uitgave, onderstaande relaties zijn helaas weg 

gevallen. 

Deelen Menswear 

Mierloseweg 329 

Helmond 

Tel. 0492-536450 

 

5% korting op alles, niet in 

combinatie met andere 

aanbieding, klantenkaart 

en/of cadeaubon. 

www.deelenmenswear.nl, 

e-mail: 

helmond@deelenmenswear.nl 
van Dal 

Mannenmode 

Veestraat 26 

5701 RK Helmond 

Tel. 0492-524140 

10% met klantenpas van v. 

Dal. Met KBO pas nog eens 

5% korting op vertoon van 

deze pas, uitgezonderd 

opruiming en andere acties. 

 

Graag brengen wij onder uw aandacht dat het 

einde van het jaar nadert en alle 

seniorenorganisaties prijsafspraken hebben 

met ziektekostenverzekeringen. KBO-Brabant 

heeft met VGZ een speciale prijs- en 

programma afspraak en ook kunt u, bij een 

overeenkomst, de contributie van uw KBO 

lidmaatschap tot een maximum van € 25 van 

Meer informatie https://www.kbo-

brabant.nl/onsvoordeel/ 

 

Rijbewijs verlengen  

Wilt u uw rijbewijs verlengen en bent u ouder 

dan 75 jaar? Dan moet u medisch gekeurd 

worden. Op de website van KBO-Brabant staat 

uitgebreide informatie. 

Medische keuringsmogelijkheden: De heer 

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

HELMOND; Contact 0492–541248 of 

g.bouten@chello.nl  

 

 

Klusjes 

Hebt u een klein klusje of 

karweitje wat u zelf niet op kunt 

knappen. Bij de KBO zijn enkele 

vrijwilligers die bereid zijn om u 

hierbij te helpen. Een klusje, 

meldt dit bij het secretariaat. 

(vermeld op pagina 1 van deze 

circulaire) 

 

 
Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

 

8 oktober Koffie met ’n tablet 

 

De wekelijkse vaste activiteiten zijn weer 

opgestart. 

De activiteiten in oktober zoals de 85plus-

middag, de amusementsmiddag en de 

rommelmarkt in november gaan niet door. 

Zo lang als we verplicht zijn om de anderhalve 

meter maatregel te hanteren is het niet 

mogelijk om deze activiteiten te regelen. 

 

Ook voor de onderstaande activiteiten blijft het 

een groot vraagteken. In de volgende circulaire 

houden wij u op de hoogte. 

12 Nov. Korte dagtocht 

16 Dec.  Kerstviering voor max 40 personen 

in zaal Vissers 

   

 

 
 

http://www.deelenmenswear.nl/
mailto:helmond@deelenmenswear.nl
https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/
https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/
mailto:g.bouten@chello.nl
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KBO-Brabant puzzel 

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

Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht 14 loofboom 16 bergweide 18 

achterkant v.d. hals 19 droog (van wijn) 21 langspeelplaat 22 tweewielig voertuig 24 mobiele 

eenheid 25 aanwijzend vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 28 extra large 30 loofboom 31 

Romanum Imperium 33 luitenant 34 rang 37 sinds 40 ik 41 grote papegaai 42 middel 45 gelijkspel 

48 stoomschip 49 en dergelijke 50 en volgende 51 ter inzage 53 jockeypet 54 schuifbout 56 

aanhanger 57 hectare 58 iedereen 59 gouden tientje 60 vlaktemaat 62 glorie 63 grappenmaker 

65 afslagplaats bij golf 66 naar mens 68 motorrijtuig 70 dagdromer 71 irriteren. 

Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van 5 liefdegift 7 werklust 8 

vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure 11 leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 Europese 

taal 20 muggenlarve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 36 zangnoot 38 

waterkering 39 ondersoort 42 Russische vorst 43 leerkracht 44 man van adel 45 motief 46 linie 

47 verdieping 48 werktuig 52 inwonend 55 namelijk 61 getal 62 tijdperk 64 deel v.e. boek 65 

insect 67 motorraces 69 overdreven. 

 


