februari 2021
Voorwoord

Nieuwe leden
Dag allemaal,
Een nieuw jaar,
allereerst
wens ik u
namens het bestuur een
goed en gezond 2021 toe.
Bij de KBO gaan we er
weer met volle energie
tegenaan. Het belooft een
bijzonder jaar te worden.

Laten wij hopen dat wij in het eerste kwartaal
kunnen worden ingeënt tegen het coronavirus.
We moeten als ledenvereniging nog even
volhouden de komende maanden.
Dit laatste betekent dat wij voor de komende
twee maanden februari en maart ons
programma nog moeten aanpassen aan de
Lock down maatregelen.
En laten we hopen dat de Britse variant van
het coronavirus aan onze deur voorbij gaat.
Hopelijk komt er na de inenting meer lucht en
kunnen wij ons programma weer oppakken.
En dat wij elkaar na zo’n lange tijd weer
kunnen ontmoeten. Wij kijken hierna uit ..u
toch ook?
Het nieuwe jaar is ook het jaar van de
verkiezingen, Het zal u zeker niet ontgaan zijn
dat de huidige regering is afgetreden naar
aanleiding van de toeslag affaire. Daar is in elk
geval genoeg over te doen. Het is wel gevoelig
maar het is niet anders. Er valt in maart
genoeg te kiezen.
Blijf allemaal gezond en lees deze circulaire
goed dan weet u hoe wij er als KBO voorstaan.
Johan Flemminks Smid, voorzitter.

De heer H. Kersten
Mevrouw P. Fransen-Vosveld
De heer J. van Hout
Wij heten u van harte
welkom en hopen u in
de toekomst bij onze
activiteiten te mogen ontmoeten.

Overleden leden
Mevrouw T. Peeters-Duijmelinck, zij is dinsdag
29 december 2020 op 76-jarige leeftijd
overleden. Zij was 8 jaar lid van KBOBrouwhuis.
De heer J. Neervens, hij is zaterdag 2 januari
2021 op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was 4
jaar
lid
van
KBO-Brouwhuis.

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

Vrijwilligerswerk
Hoe zou KBO-Brouwhuis eruit zien zonder de
bezorgers van onze informatie en de attenties?
Zij verzetten enorm veel werk, vanuit hun hart
de betrokkenheid bij de KBO. Zij verdienen
erkenning en waardering.
Ieder lid heeft met de Kerst een attentie
ontvangen, deze zijn net zoals in mei bezorgd
door onze groep vrijwilligers.
De waardering is dan ook groot vanuit onze
leden. Via de mail, telefonisch of zelfs door een
kaartje te sturen naar het secretariaat kwamen
de bedankjes binnen.
Allemaal hartelijk dank, “Merci”

Te horen krijgen
dat je gewaardeerd wordt,
om wie je bent en wat je doet,
dat is en blijft toch iets heerlijks.
(uit: voorposiviteit)

Jubilaris
Mevrouw I.A. Jeurissen is 25 jaar lid van
KBO-Brouwhuis. Onze voorzitter bezorgde bij
haar een bloemetje en oorkonde.

Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 februari
Wij hadden de hoop om op 3 februari een
gezellige middag te organiseren in Zaal Vissers
met een optreden van Jasper van Gerwen en
afsluitend een diner zoals we bij een
kerstviering gewend zijn.
Heel jammer, deze bijeenkomst kan helaas
niet
doorgaan
vanwege
de verlengde
Coronamaatregelen.
Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.
Jaarprogramma 2021
10 maart
Lezing nieuwe donorwet
21 maart
Rommelmarkt
25 maart
Korte dagtocht Limburg Venlo–
Arcen
Graag wilden we voor deze drie activiteiten al
een uitgebreide aankondiging maken. Helaas,
het blijft onzeker. Het bestuur heeft, vanwege
de strengere maatregelen, het besluit
genomen om de activiteiten in maart te
annuleren.
14 april
23 mei
2 juni
10 juni
23 juni
28 juli
2 sept.
16 sept.
19 sept.
01 okt.
03 nov.
07 nov.
02 dec.
15 dec.
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Algemene ledenvergadering.
Boeremèrt Brouwhuis op
1e Pinksterdag.
Amusementsmiddag
Lange Dagtocht Texel
(vroeg vertrekken 07.00 uur)
Excursie EDCO
Bezoek klooster Aarle-Rixtel en
Brabantse kluis.
Fietsdag.
Korte dagtocht.
Rommelmarkt
Dag van de Ouderen 85+
Amusementsmiddag
Rommelmarkt
Bezoek Kerstmarkt in Duitsland.
Kerstviering in zaal Vissers.
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Glasvezel voor KBO leden
Samen met Glasvezel Helmond heeft de KBO
een aanbod voor glasvezel voor leden gemaakt
Het gaat hard met de aanleg van glasvezel.
Zeven wijken hebben glasvezel en binnenkort
start de aanleg in de achtste wijk HelmondWest. KBO leden kunnen nu gebruik maken
van een mooi aanbod. Ook al is uw wijk al
voorzien van glasvezel.
- Gratis glasvezel in huis (normaal 198 euro)
- Basispakket voor TV, telefoon en internet
vanaf 54 euro/maand.
- Alleen voor KBO leden in Helmond:
Overstapservice, gratis installatie en uitleg
door monteur. De monteur gaat pas weg als
alles werkt.
- U sponsort de KBO: Voor elke abonnee doet
Glasvezel Helmond 20 euro in de clubkas van
de KBO. Meer dan 100 abonnementen, dan is
de bijdrage 40 euro per abonnee.
Waarom glasvezel?
De gemeente laat glasvezel aanleggen omdat
het een veilige en goede digitale verbinding is.
Via glasvezel komen steeds meer zorgdiensten
beschikbaar. Het Elkerliek is sinds kort gestart
met Elkerliek@home. Patiënten met een
chronische aandoening hoeven niet meer voor
elke controle naar het ziekenhuis maar doen
dit online.
Veilig
Glasvezel Helmond levert 2 glasvezels per
huis. Eén voor televisie, internet en telefonie.
De andere is voor dit soort maatschappelijke
diensten. Via glasvezel is de veiligheid en
privacy van dit soort diensten goed geregeld.
U deelt uw verbinding met niemand.
Leefsamen
Sluit u een glasvezel abonnement af dan kunt
u direct gebruik maken van de zorgdienst
Leefsamen. Speciaal voor ouderen en hun
familie, vrienden en mantelzorgers heeft de
gemeente Helmond een actie waarbij u 6
maanden lang gratis gebruik kunt maken van
de Leefsamen dienst. Meer informatie vindt u
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op
www.leefsamen.nl/helmond
telefoonnummer 040-7800641.

of

via

Ook voor huurwoningen
Als huurder mag u zelf kiezen voor glasvezel.
U hebt geen toestemming nodig om de
glasvezel aan te leggen.
De woningbouwverenigingen in Helmond
ondersteunen de aanleg van glasvezel. Huurt
u van een particulier? Dan adviseren wij u om
aan de verhuurder toestemming te vragen.
Aanbieders internet / televisie / telefonie
U kunt kiezen uit vier providers.
Vergelijk op www.glasvezelhelmond.nl of
bezoek de websites van de providers:
www.breedbandhelmond.nl
www.fiber.nl
www.plinq.nl en www.trined.nl
Meer informatie op www.glasvezelhelmond.nl
Bel voor vragen 0492 – 218 920 of breng een
bezoek aan de Glasvezelwinkel, Markt 15 in
Helmond, geopend van dinsdag tot en met
zaterdag van 10.00-17.00 uur.
Echter i.v.m. Corona is de Glasvezelwinkel
gesloten tot en met 9 februari 2021.
Telefonisch en per mail blijven we bereikbaar
tijdens kantoortijden.

KBO-Brabant tips
Informatie oplichting en coronavaccinatie:
Pas op voor Oplichters in de periode van
vaccinatie tegen corona.
De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis!
De “Ons" nu ook via www.onsmagazine.nl
Rijbewijs verlengen: Op de website van KBOBrabant staat uitgebreide informatie.

Verenigd Bonden Overleg Helmond
Stichting VBOH bestaat uit Helmondse
seniorenorganisaties
en
afdelingen
van
landelijke bonden. Heeft u hulp nodig?
Denk daarbij aan bijvoorbeeld hulp bij het
invullen van uw belastingformulier, WMOcliëntondersteuning, hulp van een Vrijwillige
Ouderen Adviseur. Stuur dan een e-mailtje
naar info@vboh.nl of bel 0492-792392.
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Digitale vragen? Vraag om hulp!
Deze week ontvangt u bij dit blad ook een aparte kaart. Hierop wordt uitgelegd
hoe u via whatsapp kunt beeldbellen. Zo kunt u bellen met uw familie of
vrienden, terwijl u ze ook kunt zien via de telefoon. Vooral met deze strengere
coronamaatregelen kan dat heel fijn zijn. Deze kaart krijgt u normaal
gesproken als u deelneemt aan een bijeenkomst van ‘Koffie met een Tablet’.
Snapt u het beeldbellen toch nog niet helemaal, of heeft u andere vragen over
de computer, tablet, telefoon, e-mail of internet? Vraag dan om hulp!
Waar kan ik de komende weken terecht met digitale vragen?
Wanneer de strengere maatregelen weer worden versoepeld, zijn er ook
mogelijkheden om fysiek vragen te stellen of om te oefenen met het internet. Dan kunnen we ook
weer van start gaan met het project ‘Koffie met een Tablet’, waar u in de wijk tijdens een gezellige
bijeenkomst wat kunt leren over digitale mogelijkheden, zoals het versturen van foto’s en reserveren
via het internet. Nu dit nog niet kan, is er nog steeds hulp beschikbaar:
Digiwijzer telefonisch spreekuur: Van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur kunt u
gratis telefonisch al uw digitale vragen stellen aan de medewerkers van Bibliotheek Helmond-Peel.
Maak een afspraak via www.bibliotheekhelmondpeel.nl of 0492 522 220
Digi-hulplijn (0800 1508): Van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur kunt u ook
bellen naar de Digi-Hulplijn met uw digitale vragen. Bel hiervoor gratis naar 0800 1508.

KBO-Brabant
Om onze lege tijd te vullen is een puzzel beschikbaar gesteld.
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze
kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter
elkaar gelezen de oplossing.
AASETER
AGEREN
ALBINO
BEULEN
BEWEGING
BORDES
CREATINE
DAGVLINDER
DELER
DOKKEN
DONATIE
DOORKOMEN
DRIEBANDEN
EICEL
GAREN
GOKJE
GRIET
HIAAT
HOGESCHOOL
HORIG
INBOETEN
IRRITANT
KOETSJE
KORAN
KRUISBOOG
LEESWOEDE
MELKDISTEL
NABLOEI
NOTIE
ONTZAG
ONZIN
PANTYKOUS
PARDON
PASEN
PERSEN
PICOBELLO
PIOEN
REGAAL
SANITAIR
STORTBUIEN
TOTAAL
ZUINIGHEID

