
 
 

 

Circulaire KBO-Brouwhuis juli augustus 2022 

        

 

juli-augustus 2022 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

De zomer is begonnen 

en de langste dag van 

2022 hebben wij weer 

gehad. De berichten 

over besmettingen met 

het Corona virus steken 

weer de kop op. 

Vooral de 70-plussers 

worden gewaarschuwd 

om op tijd de vierde prik 

te gaan halen. Dus let op en laat je op tijd 

inenten tegen het virus, het is echt nog onder 

ons en het zal ook onder ons blijven volgens 

de deskundigen. 

 

Iets heel anders, wij als KBO zijn samen met 

de Wijkraad en De Loop aan het onderzoeken 

om een nieuwe herstart mogelijk te maken 

met het wekelijkse Eetpunt bij De Loop. Vanuit 

de wijk is hieraan een sterke behoefte. 

Het is nu eenmaal gezellig om samen met je 

medebewoners in de wijk te eten 

en de dagelijkse nieuwtjes te delen. 

 

Wel doe ik een oproep aan u, om u voor 1x per 

week als vrijwilliger aan te melden om het 

Eetpunt te ondersteunen. Het kan ook om de 

week. Wij hopen op deze manier voldoende 

vrijwilligers te krijgen om na augustus te 

kunnen herstarten met het Eetpunt. 

Lees verder op pagina 4) 

 

Verder vindt u in deze circulaire een overzicht 

van onze activiteiten voor de komende periode 

en andere weetjes. In verband met de 

vakantieperiode komt de volgende circulaire 

pas over twee maanden. 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

 

 

Rabo Clubsupportcampagne 2022 
KBO-Brouwhuis is weer ingeschreven bij de 

Rabo Clubsupportcampagne. 

Iedereen die lid is van de 

Rabobank kan van 5 

september t/m 27 september 

2022 een stem uitbrengen op 

de KBO. Iedere stem is geld 

waard. 

 

 

Nieuwe leden  

Mevrouw R. Kuijpers-Peters    

Mevrouw W. Vincent-van de Brug   

Mevrouw I. Marsman-van der Kraats  

 

 

 

 

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 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
http://www.kbo-brouwhuis.nl/
mailto: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. 

13 juli Bezoek Jan Vissermuseum  

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 klooster Heilig Bloed  

Helaas, de excursie die gepland stond en waar 

wij ook echt op gehoopt hadden kan niet 

doorgaan. Het klooster ontvangt geen 

aanvragen meer. De leden die zich aangemeld 

hadden voor het klooster zijn al op de hoogte 

gesteld. Nu hebben wij een excursie geregeld 

naar het: 

 

Jan Visser Museum op 13 juli 14.00 uur. 

Het adres is Keizerin Marialaan 5, 5702 NR 

Helmond. Wilt u ook een bezoekje brengen 

aan het Jan Visser Museum meldt u zich dan 

aan. Dit kan tot 1 juli. De prijs is € 5.00 voor 

leden, te betalen via de Bankrekening 

NL57RABO 0154 50 53 82 

Dit is voor de entree, de gids en koffie met 

gebak. Vervoer is op eigen gelegenheid. Wel 

even aanmelden bij het secretariaat. 

 

Fietsdag op donderdag 8 september 

Deze dag wordt georganiseerd door het 

bestuur. De route van ongeveer 50 km is nog 

niet bekend. We proberen er een mooie en 

gezellige dag van te maken. Aanmelden bij het 

secretariaat is wel een vereiste. Meer 

informatie is de circulaire van september. 

 

 

25 augustus Dagtocht  

Orchideeën Hoeve Luttelgeest  

Met deze dag in het vooruitzicht kunnen we 

gaan genieten van een heerlijk dagje uit. 

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 ook 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.  

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. 

 Heeft 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. Ook de 

busonderneming en het bestuur hebben de 

verplichtingen om alles op tijd te regelen.  

 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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Excursie Landgoed Hoeve Ruth 

Op woensdagmiddag 25 mei was het zover om 

naar Natuurbegraafplaats Landgoed de Hoeve 

Ruth te gaan. Het was mooi weer en werd er 

besloten om via de mail de mensen op de 

hoogte te stellen die op de fiets gingen om 

gezamenlijk te vertrekken vanaf de Peeleik. 

Het was een mooie grote groep, 13 leden die 

op de fiets stapten om naar Vlierden te gaan. 

De rest was met de auto gekomen. 

Wij werden heel vriendelijk en gastvrij 

ontvangen door de dames die ons welkom 

heten en ons uitnodigden om een kijkje te 

nemen bij de graven in het bos. 

Het was een mooie gewaarwording zo vredig 

en stil je kon de vogels horen fluiten. 

Eenmaal onder het grote doek konden we gaan 

zitten en werd er een duidelijke uitleg gegeven 

hoe het allemaal in zijn werk gaat. Er werden 

vele vragen gesteld en die werden duidelijk 

uitgelegd. Daarna gingen wij terug naar het 

Veldhuis waar we werden ontvangen met 

koffie/ thee en een lekker stukje taart of 

koekje. Hier werd volop gekletst over de indruk 

die het gemaakt had want er gingen ook nog 

leden langs het vennetje. Wie weet, toch 

nieuwsgierig geworden van de ruimte, rust en 

eventuele mogelijkheden. 

Al met al een geslaagde middag voor iedereen 

waarna men weer naar huis fietste. 

Voor de foto’s kunt u inloggen op onze website. 

 

Boeremèrt op zondag 5 juni 2022 

Gelukkig hebben wij dit jaar als meewerkende 

vereniging onze bijdrage kunnen leveren aan 

het slagen van de Boeremèrt.  

Zoals gebruikelijk hebben wij gezorgd dat de 

ingangen bemenst waren om flyers uit te delen 

en de vrijwillige bijdragen van de bezoekers te 

ontvangen. Ook hebben wij gebruik gemaakt 

om een eigen stand in te richten met 

informatie en KBO-folders, een tafel vol.  

Aan de vele voorbijgangers die een praatje 

maakten gaven we de nodige informatie en zij 

gaven ons ook tips. Jammer dat het niet de 

hele dag droog was gebleven maar onze 

vrijwilligers hebben er toch de gezelligheid aan 

beleefd. Vrijwilligers hartelijk dank. 

 

De eindstand koersbalcompetitie 

2021-2022 

 

 De nieuwe deelnemers tijdens de competitie 

 

 

Amusementsmiddag in de Brem  

Eindelijk was het dan zover. Na ongeveer twee 

jaren plannen en annuleren, verzetten en 

opnieuw een datum prikken kwam Bart van 

Loon naar KBO-Brouwhuis om de verschillende 

muziekgenres te laten horen. 

1 Mevr. T. Rutjes  2.02  
2  Mevr. L. de Leeuw  1.95 
3  Dhr. A. Schuurmans  1.93 
4 Mevr. L. van den Broek  1.76 
5  Mevr. A. van de Langerijt  1.71 
6 Dhr J. Flemminks Smid 1.66 
7  Mevr. N. Welten  1.45 
8 Dhr. J. van de Langerijt  1.31 
9 Mevr. H. van Leuken  1.01 

10  Dhr. J. van den Broek 0.89 

11 Mevr. S. Raaijmakers  1.27 
12 Mevr. N. Felten 0.88 
13 Mevr. J. Wijnands 0.71 
14 Dhr. W. van Bokhoven 0.57 

15 Mevr. T. van Bokhoven 0.50 
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Voor elk wat wils. Op 

deze woensdag 15 juni 

was het heel mooi weer 

en erg warm buiten, wel 

30 graden. Dit weerhield 

dan toch weer de leden 

om binnen te zitten. 

Gelukkig was de zaal 

met zo’n 35 personen 

gevuld, zij hebben onder 

het genot van een 

drankje genoten van 

Bart. Het was erg gezellig en er werd volop met 

de handjes in de lucht meegezongen. Deze 

middag was na lange tijd weer een succes.  

 

Eet je mee  

Tijdens een vergadering 

van de Wijkraad (BWB) 

is het verzoek ingediend 

om het Eetpunt in de Loop te herstarten. 

Zoals voorheen zal dit in samenwerking gaan 

met de ORO. Er zijn dan personen onder 

begeleiding van de ORO in de keuken en de 

bediening werkzaam. 

Deze herstart kan alleen als er een kok 

aanwezig is met enkele vrijwilligers. Als 

vertegenwoordiger van KBO-Brouwhuis maakt 

onze voorzitter deel uit van deze werkgroep 

die is opgestart om te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn. (zie voorwoord)  

In de werkgroep is naar voren 

gekomen, dat er gezocht moet 

worden naar minimaal drie 

vrijwilligers die affiniteit hebben met koken, 

het menu willen samenstellen en bij toerbeurt 

willen koken. Zonder deze specifieke 

vrijwilligers kunnen wij geen herstart maken 

met het Eetpunt. Als er 

meerdere vrijwilligers zijn 

kan er een duidelijk 

schema gemaakt worden, 

zodat ieder bijvoorbeeld 

om de veertien dagen 

ingepland kan worden.  

Bent u de persoon of kent u iemand die het 

leuk vindt om dit vrijwilligerswerk te doen?  

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via ons 

secretariaat (Nellie van Paassen). 

Nieuws van KBO-Brabant 

Bijgaand de link naar de ONS https://www.kbo-

brabant.nl/edities-ons-pdfs/- 

 

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. 

 

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  
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