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Voorwoord 

Dag allemaal, 

De Corona maatregelen 
zijn door het kabinet 
aangescherpt. Deze 
aanscherping is niet van 
dien aard, dat wij onze 
activiteiten annuleren. 
Voor ons verandert er 
niet veel. Wij moesten al  
de Corona check doen bij 
onze activiteiten zoals  
b.v. de ledenvergadering 

Bij onze wekelijkse activiteiten in De Loop 
worden wij al op de Qr-code gecheckt. 
Advies is .. als je verkouden bent of iemand 
thuis heeft Corona .. dan blijf je thuis. 
Alleen in openbare binnenruimtes zijn de 
nieuwe maatregelen van kracht. 
Zoals mondkapje dragen in winkels. Corona  
check in restaurants en cafe’s en als je opstaat 
van de stoel het mondkapje op doen. 
Ook sportevenementen gaan de komende drie 
weken door zonder publiek en de anderhalve 
meter in de publieke ruimte  wordt dringend 
geadviseerd en het advies is niet meer als vier 
personen thuis ontvangen. 

 
Na 3 december horen wij hoe het verder gaat 
met de gestructureerde maatregelen. We 
moeten niet de illusie hebben dat Corona 
weggaat. We zullen ermee moeten leren leven 
en het zal een onderdeel worden van ons 
leven. Het is niet anders. 
 
De Rabo Clubsupport heeft € 301,23 

opgebracht. Hartelijk dank aan degenen die 

op KBO-Brouwhuis gestemd hebben. 

 

Informatie over de contributie voor het 

nieuwe jaar staat op pagina 2. Dit is de 

laatste circulaire van 2021. De eerstvolgende 

circulaire komt in de laatste volle week van 

januari 2022 samen met de ONS.  

 
Ik hoop ook nog velen van u te mogen 
ontmoeten op woensdag 15 december op 
onze Kerstviering in Zaal Vissers met 
amusement en kerstdiner. 
 

Op 12 januari 2022 is in De Loop de  
nieuwjaarsbijeenkomst met amusement. Wij 
hopen u dan te ontmoeten en samen met u 
een proost uit te brengen op het nieuwe jaar. 
 
Ik wil alle bestuurders en vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar 
voor onze vereniging. Zij hebben er voor 
gezorgd dat de vereniging is blijven draaien. 
Zij zorgden voor de Ons en de Circulaire, de 
verjaardagskaarten, kaarten voor zieke leden, 
de uitjes en het amusement.  

 

Namens het Bestuur wens ik u 
hele fijne feestdagen toe en een 
gezond en goed begin in het 
nieuwe jaar. 
 

Johan Flemminks Smid, voorzitter 
 

 

Nieuwe leden 

De heer en mevrouw C. en M. Verhees-Ketelaars 

De heer en mevrouw L. en J. Wijnands-

Heldens. 

 

Wij heten u van harte 

welkom en hopen u in de 

toekomst bij onze activiteiten te mogen 

ontmoeten.  

Colofon circulaire KBO-Brouwhuis 

Redactie Nellie van Paassen  

 Johan Flemminks Smid 

 Ans Vulders 

Kopij  info@kbo-brouwhuis.nl 

  o.v.v. kopij circulaire 

 

Seniorenvereniging KBO-Brouwhuis 

Secretariaat Bruhezerweg 23 

 5704 CM  Helmond 

 Tel. 0492 547 749 

  Mob. 06 51952856 

Email info@kbo-brouwhuis.nl 

Website www.kbo-brouwhuis.nl 

Bankrekening  NL57RABO 0154 50 53 82 

 

Ledenadministratie  tel. 0492 515 282 

E-mail pietmeulendijks@live.nl 
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Contributie 2022 

We zitten in de laatste 

maanden van 2021. Dit wil 

zeggen dat het bestuur met 

de planning van de 

activiteiten voor 2022 bezig 

is. Bij het nieuwe jaar hoort 

ook de contributiebetaling. 

Zoals in onze Algemene Ledenvergadering op 

6 oktober is besloten, bedraagt de contributie 

€ 22.00 per persoon in 2022. U kunt de 

contributie op twee manieren betalen, waarbij 

het uitgangspunt is dat deze uiterlijk vóór 31 

december betaald dient te zijn.  

 Per Bank. Graag onder vermelding van uw 

lidmaatschap nummer, naam of namen, uw 

adres en “contributie 2022”. U heeft dan 

zelf ook het bewijs dat u betaald hebt. Ons 

bankrekeningnummer is: NL57 RABO 

0154 5053 82.  

 Contant betalen in gesloten envelop, 

voorzien van uw naam en lidnummer in te 

leveren bij Nellie van Paassen, 

Bruhezerweg 23. 

 Gastleden betalen € 12.00. (Een gastlid is 

iemand die al contributie betaalt bij een 

andere KBO-afdeling.)  

Mocht u om de een of andere reden uw 

lidmaatschap willen beëindigen (wat we niet 

hopen natuurlijk) wilt u ons dat dan vóór 15 

december laten weten. De contributie-afdracht 

aan KBO-Brabant wordt namelijk bepaald door 

het aantal ingeschreven leden op 1 januari.  

Leden die deelnemen aan het internationaal 

dansen of aan MBvO zullen begin december 

zoveel mogelijk per mail aangeschreven 

worden voor het betalen van de daaraan 

gekoppelde contributie. 

 

 

60 jarig bestaan in 2023 

In 2023 bestaat de vereniging 60 jaar. De 

exacte datum is 16 december. Het bestuur wil 

graag op tijd beginnen met de voorbereidingen 

en is voornemens om een werkgroep op te 

richten. Daarom deze oproep naar vrijwilligers 

die een steentje bij te willen dragen aan het 

jubileumjaar. Wie hiervoor interesse heeft kan 

zich melden bij de secretaris, Nellie van 

Paassen, via info@kbo-brouwhuis.nl of tel 

0651952856.  

 
Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf De 

Loop om 13.30 uur. 

Fietsen: wij beginnen In het voorjaar 2022. 

 

Jaarprogramma 2021 

02 dec. Bezoek Kerstmarkt is geannuleerd. 

15 dec. Kerstviering in zaal Vissers. 

 

Programma 2022. 

12 januari Nieuwjaarsbijeenkomst in De Loop 

met amusement.  

19 februari Carnavalsmiddag in De Loop met 

CV De Brouwhazen. 

9 maart Lezing GGD in De Loop. 

20 maart VanAllesWàMarkt in De Brem.  

13 april ALV in De Loop. 

21 april korte dagtocht naar Venlo en Arcen. 

 

 

Kerstmarkt Düsseldorf 

Wij hadden goede voornemens en dachten er 

op 2 december een gezellige dag van te 

maken, maar na alle voorbereidingen gedaan 

te hebben kan dit bezoek aan de kerstmarkt 

helaas niet doorgaan. De corona perikelen en 

te weinig belangstelling zijn de redenen van 

deze annulering. Wij hopen op betere tijden. 

 

 

Kerstviering 

De jaarlijkse 

kerstviering wordt dit jaar gehouden op 

woensdag 15 december in zaal Vissers, Peeleik 

2 in Brouwhuis.  

In deze zaal is plaats voor ongeveer 100 leden. 

Bij meer aanmeldingen worden zij op een 

wachtlijst geplaatst. “Wie het eerst komt, het 

eerst maalt”. Dus wees er snel bij. Het 

programma ziet er als volgt uit: na de opening 

de kerstgedachte met een speciaal thema. 

Hierna is het tijd voor een kopje koffie of thee 

met een lekkere snee krentenbrood. 

Daarna een optreden van Marie-Christien die u 

zal vermaken met haar geweldige repertoire. 

Het optreden wordt onderbroken door een 

pauze waarin loten verkocht worden. Na haar 

tweede optreden volgt de trekking van de 

loterij en aansluitend wordt het heerlijke 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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kerstdiner geopend in de mooie, sfeervolle en 

vertrouwde zaal.  

Voor deelname aan deze kerstviering is de 

bijdrage slechts € 20.00 per persoon. Als u 

geen gebruik maakt van het diner dan 

bedraagt de bijdrage € 7.50. Bij binnenkomst 

ontvangt u twee consumptiebonnen. 

Introducés zijn welkom, voor hen bedraagt de 

bijdrage € 30.00, zonder diner € 15.00; maar 

ook hier geldt: de eigen leden hebben 

voorrang. De zaal gaat open om 13.30 uur. We 

beginnen om 14.00 uur. Gelieve niet eerder te 

komen dan 13.30 uur. Aanmelden kan tot en 

met 11 december bij het secretariaat.  

Denk ook aan de QR-code en een geldig 

identiteitsbewijs of paspoort. 

 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op woensdag 12 januari wordt u verwacht bij 

onze nieuwjaarsbijeenkomst om 14.00 uur  in 

De Loop. Gerard van Kol zal dan voor u 

optreden en u een gezellige middag bezorgen.  

Aanmelden is niet nodig, maar Vol=Vol.  

Denk ook aan de QR-code en een geldig 

identiteitsbewijs of paspoort. 

 

 

Amusementsmiddag 

Zoals we in de circulaire hebben kunnen lezen 

was het woensdagmiddag 3 november zover. 

Op uitnodiging van het bestuur kwam Tonny 

Wijnands met veel plezier zijn show ten gehore 

brengen.  Als een echte Brabander begon hij 

met zijn anekdotes en zang die iedereen wel 

herkende en meezong op zijn of haar manier. 

In de pauze was er voor iedereen een drankje 

en wie er honger had kon diverse broodjes 

bestellen wat ook gebeurde. Naarmate de 

middag vorderde werd de stemming nog beter 

dan die al was en er werd zelfs gedanst wat u 

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

brouwhuis.nl terug kunt zien met foto’s. 

Na een geslaagde middag werd rond 16.00 uur 

het progamma afgesloten met het Zeilbergs 

volkslied en een groot applaus. 

Tonny bedankt. 

  

 

Van Alles Wà Rommelmarkt 

Op vrijdagavond 5 november werd het begin 

gemaakt in De Loop voor de markt op zondag 

7 november. De rubberen matten moesten 

weer gelegd worden wat een zwaar karwei is 

voor de organisatie daarom is er besloten om 

Scouting Brouwhuis in te schakelen bij het 

leggen van de vloer die gelukkig vele helpende 

handen aanboden om ons komen te 

versterken. Zoals u ziet werd de gymzaal 

omgetoverd tot een markthal waar 

zondagmorgen vanaf 08.30 uur de tafels vol 

gezet werden met allerlei spullen voor de 

verkoop.  

Zoals vermeld in de circulaire werd bij 

binnenkomst gecontroleerd of iedereen een 

geldige QRcode bij zich had met legitimatie. 

Helaas waren er toch mensen die geen QR 

code hadden en die daarom geweigerd werden 

wat niet bij iedereen in dank afgenomen werd. 

De deuren gingen om 10.00 uur open voor het 

publiek dat naar binnen wilde om als eerste de 

mooiste spulletjes te bemachtigen. Er was 

volop eten en drinken aanwezig dat door Els en 

Bianca verzorgd werd. Onze dank daarvoor.  

Het publiek was tevreden als men weer 

huiswaarts keerde met de gekochte spullen. 

https://www.kbo-brouwhuis.nl/
https://www.kbo-brouwhuis.nl/


 

 
Circulaire KBO-Brouwhuis  december 2021   4 
 

 

Nadien geteld waren er 239 personen binnen 

geweest dus kan de organisatie terug kijken op 

een geslaagde dag die gezellig en goed 

verlopen is. Dit ondanks de controle die door 

twee Boa’s werd gedaan omdat zij een melding 

gekregen hadden dat er geen mondkapjes 

gedragen werden, maar die geen op- of 

aanmerking hadden omdat alles volgens de 

regels verliep. Het was een geslaagde dag 

zoals u op onze website kunt zien door in te 

loggen en foto’s te bekijken. Nogmaals 

iedereen bedankt die voor de geslaagde dag 

zijn inzet heeft getoond. 

 

 

Helmonds Goud:  

DitisHelmond TV 

start op maandag 15 

november met een 

nieuwe reeks 

‘Helmonds Goud’. Dit televisieprogramma voor 

senioren (55+) is een coproductie met Jibb+, 

LEVgroep, CultuurContact, Lang Leve Cultuur 

en VBOH (Verenigde Bonden Ouderen 

Helmond). Het programma brengt het eerste 

kwartier ‘Helmonds Goud in beweging’ met 

afwisselende beweeglessen. Een kwartier later 

‘Helmonds Goud’ met een leuke mix van 

cultuur, informatie en amusement van en voor 

Helmonders. Een positief programma dat leuk 

is om naar te kijken, waar u iets van opsteekt, 

van opfleurt en dat u in beweging zet.  

Deel uw verhaal 

Heeft u onlangs iets meegemaakt dat u graag 

met anderen wilt delen? Heeft u een bijzondere 

hobby of een leuk verhaal dat u wilt vertellen? 

Wat houdt u op de been in deze coronatijd? 

Laat het de redactie weten dan gaan we kijken 

of we er een item van kunnen maken. Stuur 

een mail naar helmondsgoud@ditishelmond.nl 

of bel met de redactie: 088 1666700. 

Het programma is vanaf maandag 15 

november elke dag te zien op DitisHelmond. U 

vindt het op: Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 

1429, Breedband Helmond kanaal 130, TriNed 

kanaal 503, Plinq IP tv-zender 559, Plinq TV 

kanaal 741, T-Mobile kanaal 768. Of online via 

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

Uitzendingen kunt u ook terugkijken op 

YouTube (Playlist Helmonds Goud).  

 

 

Koffie met een Tablet 

Koffie met een Tablet is een 

mooie samenwerking tussen de 

KBO Kring Helmond, de 

gemeente Helmond, de 

Bibliotheek Helmond-Peel en 

afdeling Zorg&Welzijn van het 

ROC Ter AA. De bijeenkomsten 

zijn gratis, ook voor niet-leden. 

Interesse? Aanmelden bij de Bibliotheek 0492-

522220 en secretaris Kring Helmond 06-22616134.  

In De Loop te Brouwhuis worden bijeenkomsten 

gehouden op de volgende donderdagen van 10.00 

tot 12.00 uur:  

 2 december het onderwerp Apps, wat zijn het 

en wat kun je ermee. 

 6 januari met het onderwerp e-mail wat 

betekent een mailadres wat kun je ermee, 

waar moet je opletten, fishing incl. filmpjes 

KBO 

 

 

Stichting VBOH voor ouderen  

Heeft u hulp nodig? Denk 

daarbij aan bijvoorbeeld 

hulp bij het invullen van 

uw belastingformulier, 

WMO-cliëntondersteuning, 

hulp van een Vrijwillige 

Ouderen Adviseur.  

Stuur dan een mailtje naar 

info@vboh.nl of bel 0492-792392.  

 

  

mailto:helmondsgoud@ditishelmond.nl
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Seniorenbeurs in Veldhoven 

Senioren Expo, echt een dagje uit! 

Van 18 t/m 23 januari 2022 | NH Conf Centre Koningshof Veldhoven  

 

KBO-Brabant heeft voor de decembermaand een puzzel beschikbaar gesteld 

 

 

 

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

Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 strook 14 mannetjesbij 16 houten wig 

18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of dergelijke 22 flauw 24 grondtoon 25 deel v.h. hoofd 26 

betrekking 27 moerasplant 28 als onder 30 vruchtbeginsel 31 voegwoord 33 errore excepto 34 

kuststrook 37 onderwijzer 40 vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 meisje 45 in het nauw gebracht 

48 tegenover 49 landbouwwerktuig 50 luitenant 51 riv. in Rusland 53 grote papegaai 54 sein 56 

een zekere 57 lectori salutem 58 nummer 59 oosterlengte 60 gravure 62 rekenteken 63 

moerasvogel 65 in hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 71 gevierd sporter. 

Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 7 herkomst 8 droog 

(van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese vrouw 15 Spaanse groet 17 opgestelde rij  

18 opschrift v.e. boek 20 babydoek 23 zangnoot 29 toename 32 schenkkan 35 dicht 36 hooghartige 

houding 38 hok met gaas 39 deel v.e. korenhalm 42 drinkbehoefte 43 aandrang 44 landbewerking 

5 huidblaasje 46 vitrine 47 bloedgever 48 aangeboren gave 52 Europees land 55 Nieuwe Testament 

61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee 65 Europeaan 67 pro Deo 69 lidwoord. 
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