
 
 

december 2020 

Voorwoord van de voorzitter 

 

Dag allemaal, 

Het is vandaag 19 

november, dat ik het 

laatste voorwoord van 

dit jaar schrijf. Het is 

geen jaar om over naar 

huis te schrijven. In 

maart sloeg de 

pandemie naar de 

gehele mensheid toe en alles kwam stil te 

liggen. We dachten tegen de zomer dat het wel 

gedaan was met de Corona, maar niets was 

minder waar. In september sloeg de tweede 

golf wereldwijd weer toe en nu zitten wij er 

middenin. Er zijn wel lichtpuntjes, het 

ontwikkelen van een vaccin lijkt de goede kant 

op te gaan. De verwachtingen zijn hoog 

gespannen misschien kunnen wij dit voorjaar 

worden ingeënt  tegen deze verschrikkelijke 

ziekte. De gevolgen voor onze vereniging en 

de gehele samenleving zijn desastreus. De 

activiteiten kwamen zo goed als stil te liggen. 

Alleen in september hebben wij nog twee 

activiteiten kunnen organiseren. 

De Algemene Leden Vergadering en een korte 

dagtocht naar Alphen voor een bezoek aan de 

tingieterij en bij Moeke Moore voor de lunch. 

Van daaruit naar Haps naar de kip en ‘t ei waar 

wij advocaatjes geproefd hebben. De dagtocht 

naar Luttelgeest hebben we geannuleerd. 

De maand december is bij uitstek een familie 

maand maar ook de kerstviering, waar 

iedereen naar uit keek, zit er deze keer niet in.  

Misschien mogen wij meer dan 

drie personen buiten het gezin 

ontvangen in de tweede helft 

van december. Op 8 december 

horen wij hier meer over. Het zal er helemaal 

van afhangen of de positieve testen en de 

opnames in  het ziekenhuis de gewenste daling 

inzetten.  

De mondkapjes worden per 1 december 

verplicht  en moeten in iedere openbare 

binnenruimte worden gedragen. Het niet 

dragen van een mondkapje kost u € 95,-.  

Vergeet ze dus niet . 

Wij als bestuur zullen zorgdragen voor een 

presentje met de kerstdagen. Deze worden 

een paar dagen voor de kerst bij u bezorgd. 

De volgende circulaire van januari 2021 komt 

uit in de week voor de kerstdagen. De 

activiteiten 2021 komen hierin. Wij hopen u 

dan meer nieuws te kunnen vertellen over het 

komende jaar.  

Ondanks alles wensen wij u toch waardevolle 

dagen toe en maak er iets bijzonders van. Het 

is niet anders. 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter.  

 

Overleden leden 

Mevrouw J. Seijkens, Zij is zaterdag 24 

oktober 2020 op 75-jarige leeftijd overleden. 

Zij was 16 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

 

De heer H. Heinemans, Hij is zaterdag 7 

november 2020 op 74-jarige leeftijd overleden. 

Hij was 5 ½ jaar lid van KBO-Brouwhuis.  

 

 

 

 

Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij 

wensen hen veel sterkte. 
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Nieuw lid 

Mevrouw S. Raaijmakers-Meulendijks  

 

We heten haar van harte welkom en wij hopen 

dat we haar in de 

toekomst zullen 

ontmoeten bij onze 

activiteiten. 

 

 

Kerstviering op 16 en 17 december 

Steeds hadden we de hoop 

om met de kerstviering samen 

te zijn en te kunnen genieten van 

een gezellige middag. Op 17 november 

hebben we met gespitste oren naar de 

persconferentie geluisterd. Dit gaf ons de 

nodige twijfels en we hebben als bestuur 

het besluit moeten nemen om  deze 

decemberactiviteit te annuleren.  

Helaas, jammer. Laten we hopen op een goed, 

beter, best, nieuwjaar. 

  

Kerstgedachten 

Verwachtingsvol, vervuld van hoop, 

zo wil ik door het leven gaan 

als duisternis mijn wereld vult 

en leegte mijn bestaan 

 

Vertrouwensvol, vol goede moed, 

zo wil ik door het leven gaan 

als kwetsbaarheid mijn leven vult, 

weerloosheid mijn bestaan 

 

De boodschap uit het kerstverhaal 

biedt mooie vergezichten 

van God die hier op aarde kwam 

om ’t leven te verlichten 

 

van hen die zoekend, wankelend  

nu door het leven gaan  

en die ook mij de kracht wil geven 

hoopvol door te blijven gaan.  

 
Jaap Oudesluijs, december 2017 

Rabo ClubSupport 2020 

De Rabobank biedt clubs en verenigingen een 

steuntje in de rug. Juist nu. Tijdens de 

stemperiode in oktober 2020 kon u uw stem 

uitbrengen op www.rabobank.nl/clubsupport. 

Veel personen, die lid zijn van de Rabobank, 

hebben digitaal hun stem uitgebracht. 

We hebben door deze stemmen een mooi 

bedrag van € 585,15 binnengehaald. 

KBO-Brouwhuis bedankt iedereen die 

op ons heeft gestemd. Met deze 

bijdrage kunnen wij ons 

bestedingsdoel realiseren. 

 

 

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 

afdelingen van landelijke 

bonden. Het VBOH is te 

bereiken via 0492-792392 

of info@vboh.nl 

  

Bent u op zoek naar een Clientondersteuner 

of Vrijwillige Ouderenadviseur. 

Bel het bovenstaand nummer of stuur een mail. 

 

Rijbewijs verlengen  

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. 

 

Het programma 2021 komt in de volgende 

circulaire  

mailto:info@vboh.nl
mailto:g.bouten@chello.nl
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Verzoek van KBO-Brabant om 

informatie aan onze leden inzake 

rechtszaak pensioenen  

Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant 

(125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud 

(1.000 donerende sympathisanten) een 

bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat 

aangespannen over de Pensioenwet die naar 

onze mening strijdig is met de Europese 

pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft 

forse vertraging opgelopen door reguliere 

wachttijden bij de rechtbank en verlenging 

daarvan als gevolg van corona, maar op 27 

november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting 

plaats in Den Haag. Voor nadere informatie 

over deze procedure verwijzen wij u naar de 

informatie op onze website https://www.kbo-

brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/  

  

Met het oog op de rechtszaak zouden we graag 

willen weten of, en zo ja hoeveel leden van 

onze seniorenvereniging KBO-Brabant 

pensioen opbouwen of een pensioenuitkering 

ontvangen van een van de volgende fondsen: 

·        SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars) 

·        Pensioenfonds Detailhandel 

·        Pensioenfonds Metaal en Techniek 

·        Pensioenfonds van de Metalelektro 

·        Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer 

·        Pensioenfonds PNO Media 

Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van 

KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of 

meer van de bovengenoemde fondsen, zou u 

zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-

mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of 

telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken 

de gegevens uitsluitend om ons belang als 

eisers verder te kunnen staven, mocht dat 

onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 

november! 

 

 

 

KBO-Brabant heeft, om onze lege tijd te vullen, 

een puzzel beschikbaar gesteld. 

Deze staat op de laatste pagina. 

 

Bewaarbijlage zingeving bij 

decembernummer Ons 

In ledenmagazine Ons van december zit een 

bijzondere special over zingeving. December 

is bij uitstek de maand om terug te blikken 

(zeker dit jaar) en vooral ook om vooruit te 

kijken. Zingeving staat dan ook volop in de 

aandacht: aandacht voor zingeving blijkt 

namelijk bij te dragen aan gezond ouder 

worden en aan welbevinden. Zingeving gaat 

allang niet meer (alleen) over geloof of over 

de laatste levensfase. En doordat we met zijn 

allen langer thuis wonen, is er ook meer 

behoefte aan zingeving in de thuissituatie. 

Daarom heeft KBO-Brabant vrijwilligers 

opgeleid die met senioren (thuis) in gesprek 

gaan over levensvragen. Want een goed 

gesprek kan veel teweeg brengen. 

Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de 

bewaarbijlage die u deze maand bij 

ledenmagazine Ons aantreft. Lees ‘m 

aandachtig door en bewaar ‘m goed, want 

onze vrijwilligers staan voor u klaar om met u 

in gesprek te gaan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Op de website van KBO-Brabant staat de “Ons 

magazine”. Hierbij voor uw de link naar de 

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

magazine/ 

 

 

https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/
https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/
mailto:info@kbo-brabant.nl
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 14 

sufferd 16 bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 

bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in 

Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met 

gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks 

bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 

68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie 

9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van 

Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 

propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 

geschenk 43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 

groot hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 

ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid.

Oost, West, Thuis blijven is het best.   Veel puzzelplezier 

 


