november 2020
Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal,
De ontwikkelingen rond
het Coronavirus baart
ons allemaal zorgen.
Na
de
recente
regeringsmaatregelen
waarbij de restaurants
en cafés zijn gesloten
en
waar
ook
de
gemeenschapshuizen onder vallen, zijn de
activiteiten van de afdeling zo goed als stil
komen te liggen. Dit geldt voornamelijk voor
de wekelijkse activiteiten.
Het project “KOFFIE met ’n Tablet” waarbij
ouderen vaardigheden op hun tablet leren,
bijvoorbeeld weten hoe de DigiD-code werkt,
gaat voorlopig tot nader bericht niet door. Als
het goed is hebben de cursisten hiervan bericht
ontvangen.
Dit laatste geldt nog niet voor onze busreis op
12 november naar Luttelgeest (Orchideeën
Hoeve) deze gaat nog steeds door. U kunt zich
hiervoor opgeven, er zijn nog een aantal
plaatsen vrij. Alles gebeurt Corona proef. Dus
de keuze is aan u. Meer informatie is te lezen
op de volgende pagina.
Verder staat in deze circulaire uitgebreide
informatie over de kerstviering en diverse
andere KBO-activiteiten.
Het vorig jaar verzochten wij u via de circulaire
om de contributie te voldoen. Nu is er als
bijlage bij de circulaire een aparte pagina aan
gewijd.
Johan Flemminks Smid, voorzitter.

Misschien nog niet vandaag
Misschien nog niet morgen
Maar alles komt goed

Nieuw lid
Mevrouw Y. van der Welle-de Bruijn
We heten haar van harte welkom en wij hopen
dat we haar in de toekomst zullen ontmoeten
bij onze activiteiten.

Overleden leden
De heer C. Gubbels. Hij is donderdag 17
september
2020
op
79-jarige
leeftijd
overleden. Hij was 10 jaar lid van KBOBrouwhuis.
De heer R. Verhoeven. Hij is dinsdag 29
september
2020
op
82-jarige
leeftijd
overleden. Hij was 22 jaar lid van KBOBrouwhuis en 8 jaar bij de gymgroep MBvO.

Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij
wensen hen veel sterkte.

Dagtocht naar de Orchideeën Hoeve

Kerstviering op 16 en 17 december

Met in achtneming van de corona-maatregelen
hebben we met veel positieve en goede hoop
de dagtocht naar Luttelgeest
gepland op 12 november. We
maken deze dagtocht met
TwinTours
(mondkapjes
verplicht)
Het programma ziet er als volgt uit:
o 8.45 uur Opstapplaats Deltaweg bij station.
o 9.00 uur Vertrek naar een groot restaurant
waar om 11.45 uur een goede koffietafel
voor ons klaar staat.
o 12.45 uur vertrekken we naar de
Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Hier zijn
vele bezienswaardigheden, zoals vlinders,
vogels, reptielen en vijvers, waar u van
kunt genieten.
o 16.45 uur vertrek naar een gastvrij
restaurant waar we rond 18.00 uur voor
een 3-gangendiner verwacht worden.
o 20.00 uur vertrek naar Brouwhuis en rond
21.45 uur zijn we weer op de plaats waar
we opgestapt zijn.
o De prijs voor deze dagtocht incl. lunch en
diner is voor leden € 48.50.
o Niet-leden betalen voor deze dag €56.50.

In de tuincentra zijn de
kerstafdelingen ingericht. De
kerstartikelen zijn volop te koop.
Dit geeft wel gezelligheid nu de
donkere dagen naderen. 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 30 personen. Daarom hebben we een
tweede middag ingepland en wel op donderdag
17 december. De volgorde van inschrijven
bepaalt de deelname. We kunnen, met in acht
neming van de corona regels, gaan genieten
van een muzikaal optreden van Gerard van Kol
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.
Introducés
kunnen
ook
deelnemen. Zij betalen incl. diner
€ 28.00. Zonder diner € 12.00.
(Eigen
leden
hebben
wel
voorrang)
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.
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.

Tot 1 november kunt u zich nog opgeven bij
het secretariaat info@kbo-brouwhuis.nl of
telefonisch bij Nellie van Paassen,
tel. 06 5195 2856.
Het bedrag kunt u overmaken op
NL57 RABO 0154505382. (zie de colofon) met
het verzoek om pas na 1 november te betalen.
P.S.
Als
de
recente
verscherpte
maatregelen nog langer gaan duren kan
deze dagtocht niet doorgaan.
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Een verrassing voor de 85plus leden
Jaarlijks waren we
gewend om voor de
85plus
leden
een
gezellige activiteit te
houden
in
het
restaurant van de
Rivierenhof. Door de
coronacrisis en de
maatregelen waar wij
ons allemaal aan te
houden hebben kon
deze
middag
niet
2

doorgaan. Daarom hebben de bestuursleden
en enkele vrijwilligers op vrijdag 2 oktober in
de namiddag al deze leden bezocht en een
anthuriumboeketje
overhandigd.
Alle
boeketjes bij elkaar was al een mooi geheel en
om deze te bezorgen was een leuke bezigheid.
De leden waren erg
verrast en vonden het
boeketje prachtig en
zeker waardeerden zij
ook het bezoekje aan de
deur.
Sommige
medebewoners in de
Rivierenhof, die nog
geen 85 jaar waren, aanschouwden deze
bezorging met plezier en wilden zelf al een
vaas gaan halen. Jammer, maar deze
personen moesten wij toch teleur stellen.

Dansen rond de wereld ……..
Dansen is een prettige soms intensieve manier
van bewegen! Op heel verschillende muziek uit
landen van over de hele wereld van diverse
windstreken, leer je passen, figuren en
dansstijlen doen, en het is een goede fijne
“hersengymnastiek”!
Wat in je hoofd zit,
moeten je benen doen!! Voor deze vorm van
dans hoef je geen partner mee te
brengen . . . . .
Voordat de “Corona” ons dagelijkse leven
bepaalde, vormden we paren uit de aanwezige
deelnemers/sters, maar dat gaat heden ten
dagen niet meer. Samen in de kring, is nu
aangepast met een stok ertussen, om de
afstand te bewaken en ook de countryline
dansen is met de afstand ertussen, zo maken
we samen de dans oefeningen weer helemaal
gezellig en compleet. Met de anderhalve meter
afstand regeling, is “samen internationaal
dansen”, op deze manier, fijn inspannend,
ontspannend leuk, gezellig elkaar ontmoeten.
De dansactiviteit is op dinsdagochtend 10.30u
tot 11.45u in wijkhuis “De Brem” Rijpelplein 1,
5709 BT Helmond. Kom gerust eens meedoen
en ervaar het effect van samen bewegen,
samen dansen onder begeleiding van: Elly van
Buul, MBvO leidster dans, tel. 06-13179746 of
KBO-Brouwhuis/Rijpelberg/Dierdonk
tel. 0492-547749
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Bedankje voor de Vrijwilligers
In mei was een dankjewel dag voor de
vrijwilligers ingepland met een excursie bij
Lavans. Dit kon niet doorgaan.
Als bestuur zijn wij erg blij dat de vrijwilligers
ons helpen bij allerlei taken en de bezorging
van KBO-informatie. Ze werden uitgenodigd
voor een etentje of konden de keuze maken
voor een cadeaubon. Op 14 oktober, de laatste
dag dat de restaurants
open
mochten
zijn,
hebben we met 23
personen
kunnen
genieten van een heerlijk
diner bij de Bosparel in
Bakel. Het was een
gezellige happening en iedereen had heerlijk
gegeten. Het dessert van “De Chef” was echt
heel lekker.
De vrijwilligers die de keuze gemaakt hadden
voor een cadeaubon hebben deze inmiddels in
de brievenbus ontvangen.

Rabo ClubSupport 2020
Tijdens de stemperiode van 5 tot en met 25
oktober 2020 kon uw stem uitgebracht worden
op www.rabobank.nl/clubsupport.
Als u dit gedaan hebt, willen wij u alvast
hartelijk danken voor deze steun. Afhankelijk
van de aantal stemmen op KBO-Brouwhuis is
het bedrag ook bepalend. Stemmen kon alleen
digitaal. Wij zijn heel benieuwd wat het nu in
deze moderne, maar ook zeer bizarre tijd
opgeleverd heeft. Op 17 november wordt de
uitslag bekend gemaakt. Wij houden u zeker
op de hoogte.
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Zin in uit eten?

Verenigd Bonden Overleg Helmond

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.

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond
(VBOH) behartigt de belangen van alle senioren
in Helmond. Stichting VBOH
bestaat
uit
Helmondse
seniorenorganisaties
en
afdelingen van landelijke
bonden. Het VBOH is te
bereiken via 0492-792392
of info@vboh.nl

Oproep biljarters
Nu de dagen gaan
korten
en
er
regenachtige
en
koude
dagen
aankomen
doen
wij een oproep aan
de leden die graag
een carambole maken om een keer kennis te
komen maken met onze biljartvereniging in de
Brem. Op dinsdagmiddag kan men de sfeer
komen proeven. Natuurlijk kan men ook
proberen om een carambole te maken en voor
een sportieve onderlinge spanning gaan
zorgen. Dit onder leiding van onze coördinator
Nico Kaspers waar men zich ook kan
aanmelden. Wij als bestuur hopen dat deze
oproep niet voor niets is. Meldt snel aan, zodat
er op 2 biljarttafels gezellig kan worden
gebiljart. Aanvangstijd op dinsdagmiddag van
13.30 uur tot 17.00 uur in wijkhuis de Brem
Rijpelplein 1.

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)

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 ouderen
adviseur dan kunt u zich wenden tot het
secretariaat van het VBOH.

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

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.
De wekelijkse vaste activiteiten zijn voorlopig
toch weer gestopt. De Loop en De Brem zijn
voor enkele weken gesloten. Ook voor de
onderstaande activiteiten blijft het een groot
vraagteken. Wij houden u op de hoogte.
12
Nov.
16
Dec.
& 17
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Korte dagtocht
Kerstviering voor max 30 personen
in zaal Vissers
4

Een digitale ervaring rijker met Koffie met
een tablet
Om goed mee te kunnen in onze (digitale)
samenleving,
heb
je
tegenwoordig
een
smartphone, computer
of tablet nodig. En…
kennis over hoe dit
werkt. Door de coronacrisis is het duidelijk
geworden
dat
deze
digitale
mogelijkheden
handig en soms zelfs
noodzakelijk zijn. De KBO-leden gaven aan
hierover meer te willen weten. Er wordt
verwacht dat mensen informatie opzoeken op
een website, weten hoe hun DigiD werkt en dat
zij gaan videobellen met kinderen, maar ook
met de huisarts. De afgelopen maanden is er
een mooie samenwerking ontstaan tussen de
KBO, de gemeente Helmond, de Bibliotheek
Helmond Peel en afdeling Zorg & Welzijn van
het ROC Ter AA. Samen bedachten zij speciaal
voor oudere inwoners het project ‘Koffie met
een tablet, een digitale ervaring rijker’.
‘Koffie met een tablet’ is een serie
bijeenkomsten waarbij 55-plussers iedere
maand kennismaken met een nieuw digitaal
thema. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit
vier locaties. En voor KBO-leden is deelnemen
gratis. Er zijn al enkele proefbijeenkomsten
geweest en de deelnemers waren enthousiast.
Het project zou in november van start gaan.
Door de maatregelen kan dit nu nog niet
doorgaan. Maar wat in het vat zit, verzuurt
niet. We hopen in januari te kunnen starten.
Kennis maken met digitale mogelijkheden
Ontmoeting staat in de bijeenkomsten
centraal, natuurlijk corona proof. Het kopje
koffie of thee zal niet ontbreken. Echter, het
gaat om koffie mét een tablet, de kleine
computer dus geen pilletje. De deelnemers
maken kennis met wat er allemaal kan met
Circulaire KBO-Brouwhuis november 2020

bijvoorbeeld een tablet, mobiele telefoon en
computer. De informatie legt een medewerker
van de Bibliotheek eenvoudig uit en wordt op
een groot scherm getoond. Het gaat
bijvoorbeeld over inloggen, videobellen,
opslaan en versturen van foto’s en online iets
reserveren.
Deelnemers kunnen ter plekke zelf aan de
slag. Mèt hulp van leerlingen Zorg & Welzijn
van het ROC ter AA. Het is fijn als u een tablet
of laptop of mobiele telefoon meeneemt, maar
dat hoeft niet. Ook als u geen van deze
apparaten
heeft,
bent
u
welkom.
Koffie met een tablet bestaat vooralsnog uit
zeven verschillende onderwerpen. U mag voor
allemaal aanmelden, maar ook alleen het
thema dat u aanspreekt.
De bijeenkomsten zijn kleinschalig, zodat
rekening kan worden gehouden met het
maximale aantal mensen en de maatregelen.
Ook wethouder Dortmans is blij met dit
initiatief: “We vinden het belangrijk dat
iedereen in onze gemeente mee kan doen in
de digitale wereld. De coronacrisis laat zien
hoe belangrijk dat is. Dat is nog niet voor
iedereen zo gemakkelijk. Met het project
‘Koffie met een Tablet’ kunnen Helmonders
kennis maken met wat de digitale wereld hen
te bieden heeft.”
Wanneer en waar?
Iedere themabijeenkomst wordt in vier
verschillende wijken gehouden op een
dinsdag- of donderdagmiddag. Er is gekozen
voor De Loop in Brouwhuis, De Geseldonk in
Mierlo-Hout, De Bibliotheek in het centrum en
De Ark in Stiphout zodat niemand te ver hoeft
en keuze heeft uit een dag.
Voor wie?
De bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor
55-plussers die nog niet veel ervaring hebben
met de thema’s en hiermee kennis willen
maken. Voor leden van de KBO betaalt de KBO
de bijdrage. Meedoen voor niet-leden kost
€2,50.
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Aanmelden kan al via de eigen KBO-afdeling
en zodra we starten ook via de website van de
Bibliotheek of telefonisch via 0492 522220.
En na deze bijeenkomst?
De KBO, gemeente, Bibliotheek, en ROC ter Aa
begrijpen dat een deel van de deelnemers de
opgedane kennis thuis nog na willen lezen. Zij
krijgen een digitale kaart, een soort
naslagwerk.
Wie meer wil weten, kan gratis aansluiten bij
een Klik&Tik-training in de Bibliotheek waar
men de basisbeginselen leert van de computer
of tablet. Deze zijn even gestopt, maar zodra
het weer kan starten ook die weer.
Meer informatie over dit project kunt u
opvragen
bij
Hennie
de
Gooijer
secretaris@kbo-kringhelmond.nl
en
Jan
Verbruggen van KBO Bernadette en
Piet Maas van de KBO St. Lucia
Zodra we starten zullen alle data te vinden zijn
op
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.
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