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juni 2022 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

Als ik dit voorwoord 

schrijf is het een 

zomerse temperatuur. 

Het wordt 26 graden. 

Dus mooi fietsweer. 

Vanmiddag ga ik met de 

KBO-fietsgroep op pad. 

De fietsgroep vertrekt 

om 13.15 vanaf station 

Brouwhuis. Wij fietsen 

elke maandagmiddag met goed weer tot eind 

oktober. Dan gaan wij in de winterslaap.  

Nellie van Paassen en Annie van de Broek 

zetten de route uit. Richard van Laarschot 

fietst achteraan met de gereedschap/EHBO-

tas       

Ons programma voor de komende tijd ziet er 

goed uit. Lees hierover verder in deze 

circulaire. 

Met onze wekelijkse activiteiten is het wat 

minder, wij krijgen niet voldoende leden meer 

bij elkaar voor het kaartspel rikken en 

rummikub en dat vinden wij erg jammer. Of is 

dat niet meer van deze tijd? 

 

Samen met de ONS komt de volgende 

circulaire eind juni uit, deze is dan voor twee 

maanden, het juli-augustus nummer.  

Voor diegenen die vakantieplannen hebben, 

wens ik allen een fijne vakantie toe. 

En als jullie hiervan blij terugkomen, schrijf 

dan de ervaringen of een tip in onze circulaire 

voor onze leden. Ik wens jullie allemaal veel 

gezelligheid en een mooie zomer toe. 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter 

 

 

Nieuwe leden  

Mevrouw C. van Aerle-van Lankveld 

Mevrouw A. Vos    

De heer L. Casper   

 

 

 

Wij heten u van harte welkom en hopen u in 

de toekomst bij onze activiteiten te mogen 

ontmoeten.  

 

In Memoriam 

Mevrouw T. Engels-Hilverda, Zij is vrijdag 22 

april 2022 op 88-jarige leeftijd overleden. Zij 

was 19 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

 

Mevrouw C. Heidt-de Graaf, Zij is zaterdag 30 

april 2022 op 78-jarige leeftijd overleden. Zij 

was 3 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

 

 
Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij 

wensen hun veel sterkte toe. 

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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Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf De 

Loop om 13.30 uur. 

Fietsen op de maandagmiddag: Vertrek 

Station Deltaweg 13.15uur. 

 

Programma 2022. 

25 mei  Excursie Natuurbegraafplaats 

Landgoed Hoeve Ruth  

5 juni   Boeremèrt 1e Pinksterdag 

Brouwhuis  

15 juni Amusement Bart van Loon in de 

Brem. Introducees zijn welkom. 

13 juli   Excursie klooster Heilig Bloed  

25 augustus dagtocht de Orchideeën Hoeve  

8 september Fietsdag  

18 september Rommelmarkt “Van alles Wa"  

7 oktober Dag voor de ouderen 85+  

13 oktober    Korte dagtocht 

26 oktober Vrijwilligersactiviteit (excursie 

LAVANS) 

6 november Rommelmarkt “Van alles WA"  

16 november Amusementsmiddag in de Brem  

Introducees zijn welkom.  

1 december Bezoek Kerstmarkt? 

14 december Kerstviering  

 

Excursie Hoeve Ruth  

De excursie naar Landgoed Hoeve Ruth is 

gepland op woensdag 25 mei. Het adres is 

Landgoed Hoeve Ruth natuurbegraafplaats, 

Hazeldonkseweg 24 5756 PA Vlierden. 

Wij worden rond 13.45 uur verwacht waarna 

de rondleiding omstreeks 14.00 uur kan 

beginnen. Iedereen gaat hier op eigen 

gelegenheid naar toe. Met de auto 15 min., 

met de fiets ongeveer 30 min. 

 

 

Excursie klooster Heilig Bloed  

Wij hebben op dit moment nog geen informatie 

over de excursie naar het klooster Heilig Bloed 

Aarle-Rixtel die gepland staat op 13 juli. Wij 

kunnen dan ook niet garanderen dat deze 

doorgaat. De excursie op 28 juli 2021 was 

geannuleerd. De leden die zich het vorig jaar 

aangemeld hadden voor 28 juli 2021, krijgen 

bericht als het doorgaat in 2022. 

 

Boeremèrt op zondag 5 juni 2022 
Gelukkig kunnen wij dit jaar 

als meewerkende vereniging 

onze bijdrage leveren aan het 

slagen van de Boeremèrt.  

Zoals gebruikelijk zullen wij 

zorgen dat de ingangen 

bemenst worden om flyers uit te delen en de 

vrijwillige bijdragen van de bezoekers te 

ontvangen in de daarvoor bestemde bussen. 

We hebben een aantal vrijwilligers bereid 

gevonden om hieraan mee te werken. De 

tijden zijn van 11.00 tot 14.00 of van 14.00 tot 

17.00.  

 

 

Amusementsmiddag 

Op 15 juni willen wij u graag welkom heten in 

De Brem voor de amusementsmiddag.  

De zaal is open om 13.30 uur, het programma 

begint om 14.00 uur. Bart van Loon zal ons 

dan een gezellige muzikale middag bezorgen.  

 

 
 

Hij maakt van deze middag een onvergetelijk 

moment. Hij gaat vanzelfsprekend in op alle 

verzoekjes en weet op de juiste wijze contact 

te maken met de mensen. Zorg dat u op tijd 

aanwezig bent, want Vol = Vol. 

Ook niet-leden zijn welkom. 
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25 augustus  

Dagtocht  

Orchideeën Hoeve Luttelgeest  

Met deze dag in het vooruitzicht kunnen we 

gaan genieten van een heerlijk dagje uit. 

Ook deze keer vertrekken we met Twintours. 

De 1ste opstapplaats is om 8.30 uur bij de 

Deltaweg. Om 8.50 uur staat de bus bij de 2de 

opstapplaats bij de kerk in Brouwhuis. Vertrek 

om 9.00 uur. 

We rijden rechtstreeks naar de Orchideeën 

Hoeve. Tijdens deze rit krijgen we in de bus 

koffie/thee en een koek aangeboden. 

Aankomst rond 11.45 uur. Hier staat een 

goede koffietafel voor ons klaar. Vervolgens 

vrij bezoek aan prachtige Orchidee hoeve met 

naast orchideeën vlinders, vogels, reptielen en 

vijvers. Flamingo’s spotten, geheime 

junglepaden ontdekken en shoppen op die 

leuke vakantiemarkt: voor een dagje tropen 

hoef je de grens helemaal niet over. In 

indoorpark de Orchideeën Hoeve ligt de jungle 

gewoon aan je voeten en beleef je samen de 

leukste avonturen. Volg de kleurrijke paden 

door het junglepark. Maar pas op! Voor je het 

weet leidt een loslopend aapje jou diep de 

rimboe in en bereik je alleen via een gammele 

touwbrug, een spannende grot of een geheim 

jungle pad een nieuw avontuur.  

We vertrekken om 16.45 naar een gastvrij 

restaurant voor het twee-pannetjes menu om 

18.00 uur. We stappen om 20.00 uur in de bus 

en komen om 21.45 uur in Brouwhuis. 

 Opgeven kan tot 10 augustus bij het 

secretariaat info@kbo-brouwhuis.nl of 

telefonisch 0651952856. 

 De kosten zijn € 65,00 p.p. Introducees 

betalen € 73,50. Betalen via de 

RABObank NL57RABO 0154 50 53 82 

t.n.v. KBO-Brouwhuis 

 Wij hopen met een volle bus, minimaal 40 

personen, te vertrekken. Is dit aantal niet 

haalbaar dan zijn wij genoodzaakt om de 

reis te annuleren. 

 Hebt u zich opgegeven en kunt u 

onverhoopt niet mee laat het ons dan 

uiterlijk 17 augustus weten. Bij 

afmeldingen na deze datum kunnen wij uw 

geld niet terugstorten.  

 De busonderneming en het bestuur hebben 

de verplichtingen om alles op tijd te 

regelen.  

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. 
 

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.  

De belastingservice voor ouderen helpt ook bij 

het aanvragen van de zorg of huurtoeslag.  
 

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 

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.    

 
 

ANWB AutoMaatje 

Wil je je inschrijven als deelnemer en een rit 

aanvragen bij ANWB AutoMaatje?  Voor het 

aanvragen van een rit dien je telefonisch een 

afspraak te maken! 

In Helmond via (0492)751735.  

Op werkdagen zijn we van 8.30 tot 12.30 

telefonisch bereikbaar of een mailtje naar:  

anwbautomaatjehelmond@levgroep.nl  

 

 
 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@vboh.nl
http://www.belastingservice.org/home/
mailto:anwbautomaatjehelmond@levgroep.nl
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Koffie met een Tablet  

Thema: DigiD en de 

AfvalApp 

Hoe kun je zaken met de 

overheid snel en makkelijk 

via internet regelen? Vaak 

is hiervoor een DigiD 

nodig. Maar wat is nu 

eigenlijk een DigiD? 

Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een 

verhuizing doorgeven aan de gemeente. 

Huurtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die je 

steeds meer via internet regelt. Hiervoor is een 

DigiD nodig. In deze bijeenkomst nemen we 

als voorbeeld de AfvalApp van de gemeente 

Helmond. Interesse? Je bent welkom  

op maandag 23 mei 15.00 – 17.00 in de 

Geseldonk, op donderdag 2 juni 10.00 – 12.00 

uur in Gemeenschapshuis de Loop, op 

donderdag 9 juni 15.00 – 17.00 uur in de Ark 

en op dinsdag 14 juni 15.00 – 17.00 uur in 

Bibliotheek Helmond. Kies een datum die jou 

het beste schikt. Wel is aanmelden gewenst via 

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteen

tablet  of telefonisch (bibliotheek: 0492-

522220) en secretaris Kring Helmond (06-

22616134).  

 

Ontdek uw voordeel 

Een vernieuwd foldertje per 2022 is 

voor u beschikbaar.  

Hierin staan kortingsaanbiedingen 

en belangrijke telefoonnummers. 

Bewaar het goed. 

 

Nieuws van KBO-Brabant 

Bijgaand de link naar de ONS 

https://www.kbo-

brabant.nl/edities-ons-pdfs/- 

 

DE WET LANGDURIGE ZORG  

Meer informatie? Een team van 

adviseurs geeft financieel advies op 

maat. Wilt u Wlz-advies op maat? 

Neem dan contact op met KBO-

Brabant, tel.: 073 – 644 40 66 

Voor de puzzelaars 

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

Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 
12 vergrootglas 13 fijn weefsel 14 wenk 
16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 
21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw 
26 sigaar 27 naaldboom 28 mijns inziens 
30 onzes inziens 31 landbouwwerktuig 33 en 
dergelijke 34 autostalling 37 deel v.e. breuk 
40 pret 41 nageslacht 42 verborgen 45 arts 

48 familielid 49 onderofficier 50 bijwoord 
51 getijde 53 ratelpopulier 54 werklust 56 pl. 
in Gelderland 57 de lezer heil 58 nauwe straat 
59 eerste kwartier 60 vrouwelijk dier 
62 vrucht 63 muurholte 65 woonschip 66 pl. 
in Limburg 68 draaikolk 70 verdoving 
71 Afrikaan. 
Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 
4 olm 5 narede 7 uitstalkast 8 korte tijd 
9 oude lengtemaat 10 scheepsvloer 11 door 
water omgeven land 15 intiem 17 plant 
18 soort appel 20 schande 23 paardenkracht 
29 fier 32 selecte groep 35 op de wijze van 
36 Engels bier 38 haarkrul 39 roem 

42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wapen 
46 herkomst 47 scheepsuitruster 48 vrucht 
52 slaginstrument 55 zangnoot 61 Europeaan 
62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 
67 personal computer 69 vogelproduct. 

 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteentablet
http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteentablet
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