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Voorwoord 

Dag allemaal, 

Veel nieuws heb ik u op 

dit moment niet te 

vertellen. De Corona 

maatregelen zijn 

allemaal nog van kracht, 

ook als u al ingeënt bent. 

De berichten komen 

binnen dat de  80 plus 

leden allemaal zijn 

ingeënt. Ook kunnen de 

70 jarigen al eind april voor de eerste prik gaan 

en dat deze groep in mei voor de tweede prik 

staat gepland. Op dit moment is de 

leeftijdsgroep  1949 tot en met 1952 aan de 

beurt voor de eerste prik. Het klinkt allemaal 

goed . 

De Priklocatie in Helmond  bij de Braak wordt 

met ingang van 26 april verplaatst naar de 

Haverdijk nummer 11. Dit is op het 

Bedrijventerrein  Zuid-Oost  Brabant (BZOB) in 

Brouwhuis vlak bij de Rochadeweg. 

 

Op de aan u voorgestelde lange dagtocht naar 

Texel op 10 juni aanstaande wordt goed 

gereageerd. Er zijn nog maar enkele plaatsen 

vrij. Deze tocht gaat in iedere geval  door, mits 

de Corona maatregelen op tijd worden 

versoepeld en geen roet in het eten gooien. 

Het zou nog jammer zijn. 

 

Ik wens je allemaal een mooie maand mei toe. 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter.  

 
 

In Memoriam 

Mevrouw T. Holtackers-van Rijt. Zij is 
donderdag 25 maart 2021 op 85-jarige 
leeftijd overleden. Zij was 8 jaar lid van KBO-
Brouwhuis. 

 

 

 

 

 

 

Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij 

wensen hen veel sterkte. 

 

 

Van de Redactie 

Op dinsdag 25 mei komt de “ONS” en de 

volgende circulaire uit voor de maanden 

juni/juli 
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Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

 

Jaarprogramma 2021 

Wij hebben nog steeds geen zekerheid of de 

activiteiten wel door kunnen gaan. 

De Boeremèrt 1e Pinksterdag gaat niet door. 

 

02 juni  Amusementsmiddag  

10 juni  Lange Dagtocht Texel  

(vroeg vertrekken) 

23 juni  Excursie EDCO 

14 juli Algemene Leden Vergadering 

28 juli  Bezoek klooster Aarle-Rixtel en 

Brabantse kluis.  

26 aug  Lange dagtocht Wuppertal  

02 sept. Fietsdag. 

16 sept. Korte dagtocht. 

19 sept. Rommelmarkt 

01 okt. Dag van de Ouderen 85+ 

03 nov. Amusementsmiddag 

07 nov. Rommelmarkt 

02 dec.  Bezoek Kerstmarkt in Duitsland.   

15 dec. Kerstviering in zaal Vissers. 

 

 

Fietsen  

Als het coronavirus en het weer het toelaten 

gaan we vanaf eind april tot eind oktober op 

de maandagmiddag wekelijks fietsen. Bij de 

eerste samenkomst ontvangt iedereen het 

bekende gele hesje dat door de leden 

gedragen dient te worden om nog beter in het 

verkeer herkend te worden als groep. Er zijn 

ook 2 nieuwe coördinatoren die zich 

beschikbaar hebben gesteld om dit samen te 

begeleiden. De vertrektijd is tot eind mei 

aangepast. Samenkomst 12.00 uur 

bij station Brouwhuis vertrek om 

12.15 uur. We fietsen ongeveer 30 

km en er wordt gepauzeerd zo 

rond de 10 à 12 km op een 

terras of in de natuur zodat 

we rond 15.15/15.30 uur 

thuis zijn. Voor deelname en 

vragen kunt u contact opnemen met mevrouw 

José van Stiphout (06-12525062) of de heer 

Richard van Laarschot (06-37172416). 

Dagtocht TEXEL 10 juni 2021 

Als wij gevaccineerd zijn en de Lock down is 

versoepeld dan hebben wij op 10 juni een hele 

lange dagtocht naar TEXEL in het vooruitzicht. 

Wij vertrekken om 6.50 uur bij de kerk en 

uiterlijk 7.15 uur bij Deltaweg/Station.  

Mondkapje in de bus is verplicht. 

Om 22.30 uur zijn we weer terug in Helmond-

Brouwhuis. Aan deze dagtocht kunnen ook de 

leden van ZijActief Brouwhuis deelnemen. Er 

zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, 

aanmelden is nog mogelijk. De ledenprijs voor 

deze dag is € 60.00 per persoon.  

Niet-leden kunnen aanmelden, zij komen op de 

reservelijst en worden na 28 april op volgorde 

van aanmeldingsdatum ingeschreven. Voor 

hen is de prijs € 69.00. Tot deze datum hebben 

eigen leden voorrang. Vol is Vol. 

Een vriendelijk verzoek om pas te betalen als 

wij definitief weten dat de busreis door kan 

gaan. Hier krijgt u nog bericht van. 

Aanmelden bij Nellie van Paassen, tel. 06 5195 

2856 of per mail info@kbo-brouwhuis.nl 

 

Stichting VBOH 

voor ouderen  

De belastingservice is een 

dienst voor senioren van 55 

jaar en ouder met een laag 

inkomen. Zij kunnen hulp 

krijgen bij hun aangifte, bij een verzoek om 

teruggave inkomstenbelasting of bij het 

aanvragen van toeslagen. De kosten voor deze 

belastingservice bedragen € 12,- per 

huishouden.  

Clientondersteuners 

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 

Onze samenleving verwacht vandaag de dag 

een grote mate van zelfredzaamheid. Dat 

geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang 

mogelijk zelfstandig blijven wonen. De 

meeste ouderen willen dat ook.  

Als u de hulp wilt inroepen van de VBOH dan 

kunt u zich wenden tot ons secretariaat te 

bereiken via 0492-792392 of info@vboh.nl 

 

 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
http://www.belastingservice.org/home/
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‘Weet je nog….’  

een radioprogramma voor ouderen  

Dit is Helmond is gestart met een 

radioprogramma voor ouderen. Luisteraars 

kunnen plaatjes en onderwerpen voor praatjes 

indienen. Als ze het leuk vinden, komen ze live 

in de uitzending voor een praatje met Willy van 

der Linden en Anton van Stekelenborg van Dit 

is Helmond. Het programma is vanaf april elke 

maandagmiddag van 15.00 – 17.00 uur te 

beluisteren op golflengte 107.2 of via de kabel 

op 94.4. En natuurlijk op internet via 

www.ditishelmond.nl/radio, waar het ook later 

terug te luisteren is.  

De bewoners van Savant Zorg zijn via de 

activiteitenbegeleiding gewezen op dit 

programma. Woont u zelfstandig en wilt u ook 

graag een plaatje of een praatje aanvragen? 

Dat kan! Stuur een mail naar 

weetjenog@ditishelmond.nl met daarin uw 

naam, verzoeknummer of gespreksonderwerp 

voor een praatje en uw telefoonnummer. U 

kunt ook live met de studio bellen tijdens de 

uitzending: 0492 553387.  Een plaatje voor 

iemand anders aanvragen kan natuurlijk ook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmonds Goud:  

TV-programma voor senioren  

De lokale omroep DitisHelmond TV start op 

maandag 3 mei met ‘Helmonds Goud’, een 

televisieprogramma voor senioren (55+). Het 

programma is een coproductie met Jibb+, 

LEVgroep, CultuurContact, Lang Leve Cultuur 

en VBOH. Helmonds Goud brengt 

beweeglessen, cultuur, informatie en 

amusement van en voor Helmonders. 

Het programma is vanaf maandag 3 mei om 

10.00 en 14.00 uur te zien en in de avond elk 

uur. DitisHelmond TV vind je: Ziggo kanaal 36, 

KPN kanaal 1429, Breedband Helmond kanaal 

130, TriNed kanaal 503, Plinq IP tv-zender 

559, T-Mobile kanaal 768. Of online via 

internet: https://ditishelmond.nl/live-tv/. 

 

 

Digitale vragen? 

Vraag om hulp! 

Deze week ontvangt u bij 

dit blad twee aparte 

kaarten. Hierop worden 

twee dingen uitgelegd. 

De eerste kaart gaat over 

hoe u boodschappen kunt 

bestellen via internet.  

De tweede kaart geeft u 

uitleg over hoe u via whatsapp foto’s kunt 

delen met een bekende. Hierover is in de week 

van 3-7 mei elke ochtend om 10.00 uur een 

uitzending van Koffie met een Tablet op de 

lokale tv-zender Dit is Helmond.  Een 

medewerkster van de Bibliotheek geeft 

stapsgewijs uitleg over foto’s ontvangen en 

sturen met uw telefoon.  

Na die uitzending begint de sportles van Jibb+. 

Deze kaart krijgt u normaal gesproken als u 

deelneemt aan een bijeenkomst van ‘Koffie 

met een Tablet’. Begrijpt u het 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. Nu dit nog niet kan, is er wel 

nog steeds hulp beschikbaar. Schroom niet om 

er gebruik van te maken: Wilt u de filmpjes 

nog eens terugzien dan kan dit via 

https://www.kbo-kringhelmond.nl/wat-doen-

wij/koffie-met-een-tabletgeen-pilletje/  

Van maandag t/m zaterdag  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 bel 0492 522 220 

 

Digi-hulplijn (0800 1508) 

Van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 

17.00 uur kunt u ook gratis bellen met uw 

digitale vragen.  

http://www.ditishelmond.nl/radio
mailto:weetjenog@ditishelmond.nl
https://www.kbo-kringhelmond.nl/wat-doen-wij/koffie-met-een-tabletgeen-pilletje/
https://www.kbo-kringhelmond.nl/wat-doen-wij/koffie-met-een-tabletgeen-pilletje/
http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
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Senioren en Veiligheidsmaand!  

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet 

loont. Ook Helmond staat deze maand in het 

teken van verschillende vormen van online 

criminaliteit. Senioren krijgen nuttige 

informatie en concrete tips om te voorkomen 

dat ze slachtoffer worden. Kijk voor tips, 

webinars en meer informatie op de website 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

Ons Zomerfair  

KBO-Brabant is van plan om op 22 juli een Ons 

Zomerfair te organiseren voor leden. Gezellig, 

elkaar weer ontmoeten! In het meinummer 

van de Ons staat meer informatie over deze 

Ons Zomerfair. 

 

Om onze lege tijd te vullen heeft KBO-Brabant 

een puzzel beschikbaar gesteld. 

 

 
 

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

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19 
vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26 
waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 

vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. 
in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 
proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 
sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 
op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde 
17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 
28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige 
gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 
rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 
een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.). 

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/

