
 
 

 

        

 

september 2022 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

Wat hebben wij een 

mooie zomer dit jaar, 

zelfs een hittegolf. Op 

het moment dat ik dit 

voorwoord schrijf is het 

half augustus en 

behoorlijk warm en de 

vakanties zijn nog in 

volle gang. Op straat is 

het rustig en je merkt 

dat veel mensen weg 

zijn.  

Het normale leven gaat weer opstarten, zo ook 

de wekelijkse activiteiten van de KBO in de 

gemeenschapshuizen de Loop en de Brem 

vanaf 5 september. 

Denk aan biljarten, gymmen, 

internationaaldansen, koersballen en bij 

voldoende deelname kaarten(rikken) en 

rummikuppen etc. 

 

Over het Eetpunt in De Loop heb ik op dit 

moment niets te melden dan dat er een 

werkgroep bezig is om het Eetpunt proberen 

op te starten. 

 

Voor de fietsers              is er op 8 september de 

lange dagtocht (± 50 km). Meldt u zich aan bij 

het secretariaat, dan weten wij als bestuur 

hoeveel personen er deelnemen. Dit is voor 

ons belangrijk voor de rustpunten en de 

organisatie onderweg. Waar we naar toe gaan 

leest u op de volgende pagina. De organisatie 

hiervan is in goede handen bij Nellie en Annie. 

 

Verder wijs ik u nog op de Van alles Wà Markt 

op 18 september in de Brem. 

Kijk eens rond in u huis en huur een tafel als u 

nog spulletjes kwijt wilt die u niet zomaar weg 

wilt gooien. 

 

 Ik hoop u in het najaar te mogen ontmoeten 

op een van onze activiteiten en wens u veel 

leesplezier bij het lezen van deze circulaire. 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

 

 

Nieuwe leden  

De heer J. van Heijen Oort   

De heer A. van Kilsdonk   

Mevrouw M. van Rijsingen   

Mevrouw T. van Eijk    

Mevrouw C. Kuijpers-Meeuwsen  

Mevrouw C. Michielsen-Koppenens  

  

 

 

Wij heten u van harte welkom en hopen u in 

de toekomst bij onze activiteiten te mogen  

ontmoeten. 

 

In Memoriam 

De heer J. van den Broek. Hij is zaterdag 30 

juli 2022 op 81-jarige leeftijd overleden. Hij 

was 16 jaar lid van KBO-Brouwhuis en 

bezorgde de laatste ruim 5 jaar de 

felicitatiekaarten bij de leden in diverse 

Helmondse wijken. 

 

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 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  

 

 

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. 

 

 

Fietsdag op donderdag 8 september 

De fietsdag op donderdag is een 

jaarlijkse activiteit ter afsluiting 

van het seizoen. Deze wordt 

georganiseerd door het bestuur.  

Vertrekpunt bij zaal Vissers om 9.30 uur. De 

route richting Ospel is ± 50 km. Rond 17.00 

uur willen we weer terug zijn in Brouwhuis. In 

de route zijn diverse pauzes opgenomen. En 

nu maar hopen dat we goed fietsweer hebben. 

Aanmelden kan tot 1 september bij het 

secretariaat via info@kbo-brouwhuis.nl of  

telefonisch 06 51952856 

 

Denkt u ook aan onze rommelmarkt op zondag 

18 september a.s. van 10.00 uur tot 14.30 uur 

in wijkhuis de Brem Rijpelplein 1.  

De toegangsprijs is € 1,- per persoon, dus loop 

eens binnen. Als u privéspulletjes 

wilt verkopen dan kunt u een of meerdere 

tafels huren. Het plaatsen van een kledingrek 

kost € 2,- p.m. Als u een tafel wilt huren kunt 

u zich aanmelden bij het secretariaat 

info@kbo-brouwhuis.nl of tel. 06 51952856 

 

 

Korte dagtocht naar Horn en de 

Maasplassen. 

Voor dit najaar op donderdag 13 oktober 

hebben we gekozen voor het museum in Horn 

en een korte boottocht op de Maasplassen bij 

Roermond. We vertrekken om 09.15 uur bij 

het Station-Deltaweg en om 09.30 uur vertrek 

bij de kerk aan de Peeleik Brouwhuis. 

Aankomst om 10.30 in Horn bij museum Terug 

in de Tijd waar we verrast worden met 

koffie/thee met vlaai, vervolgens wandelt 

iedereen dit veelzijdige museum in voor 

bezoek op eigen gelegenheid. In het museum 

lopen enkele medewerkers rond die vragen 

kunnen beantwoorden. Het museum geeft kijk 

in de jaren 50 en 60 met heel veel voorwerpen, 

nagebouwde winkel, apotheek, fietsen, 

bromfietsen, kleding. Om 12.30 uur gaan we 

in het restaurant bij het museum aan tafel voor 

de koffietafel met kroket. 

Om 13.30 uur vertrekken we naar het centrum 

van Roermond en van 14.00 tot 15.10 uur 

gaan we genieten van een rondvaart op de 

Maas en Maasplassen bij Roermond met uitleg 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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door de schipper over de omgeving. Nog even 

tijd om aan de wal iets te drinken, of het 

centrum van Roermond in te wandelen. Om 

16.00 uur vertrek naar Helmond waar we rond 

17.00 uur weer terug zijn. 

 Opgeven kan tot 30 september bij het 

secretariaat info@kbo-brouwhuis.nl of 

telefonisch 0651952856. 

 De kosten zijn € 50,00 p.p. Introducees 

betalen € 57,50. Betalen via de 

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 5 oktober 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.  

 

 

Leesgroep 

Deze leden komen regelmatig bij elkaar om 

een boek te bespreken dat men allemaal 

gelezen heeft. Er is weer plaats voor twee 

personen die graag lezen en hieraan deel 

willen nemen. Voor nadere informatie of 

aanmelden kunt u contact opnemen met het 

secretariaat. 

 

 

Middag van bemoediging 11 oktober 

2022 

Al voor de 36e  keer wordt er 

jaarlijks in de bedevaartkerk 

van Onze Lieve Vrouw van 

Ommel een speciale middag 

georganiseerd voor zieken, 

ouderen en allen die op zoek zijn naar 

bemoediging in hun leven. Indien u deze 

bijzondere viering wilt bijwonen dan bent u van 

harte welkom op dinsdag 11 oktober a.s. 

De middag start om 14.00 uur met een 

eucharistieviering, gevolgd door een 

koffiepauze, waarna de speciale 

ziekenzegening zal plaatsvinden. Rond 16.00 

uur is de viering afgelopen. 

 

 

Excursie Jan Visser Museum 

 

Op woensdag 13 juli zijn we met een groep van 

24 personen naar het Jan Vissermuseum 

geweest. Wij werden er om 14.00 uur hartelijk 

welkom geheten door Freek Kuijpers. Na een 

kop koffie en een stuk heerlijke appeltaart met 

slagroom kregen we uitleg over het ontstaan 

van het Jan Vissermuseum. Na een 

introductiefilmpje en nog een kop koffie 

werden we in 2 groepen gedeeld voor een 

rondleiding. Een groep ging met Henk Adriaans 

mee en de andere groep met Freek Kuijpers. 

In het Landbouw gedeelte waren allemaal oude 

gebruiksvoorwerpen en oude ambachten wat 

voor de meeste mensen heel herkenbaar was. 

Daarna gingen we naar de bakkerij waar nog 

steeds op de ouderwetse manier brood 

gebakken wordt. Op themazondagen kan dit 

brood ook nog gekocht worden. Als laatste 

gingen we naar het gebouw van de brandweer 

waar nog hele oude brandweerwagens 

stonden. Alles bij elkaar was het een zeer 

geslaagde middag.  

 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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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  

 

Nieuws van KBO-Brabant 

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

brabant.nl/edities-ons-pdfs/- 

 

 

Vanuit de Gemeente Helmond is KBO-Brouwhuis benaderd voor de onderstaande activiteit.  

Wie wil in september meedoen aan het testen van de zelfrijdende shuttle op de 

Automotive Campus? 

Datum:  10 en 11 september; 10.00h – 16.00h zijn testritten 

Deelname: Je kunt je aanmelden voor één of meer dagdelen; elke testrit neemt maar een 

halfuur in beslag. Als jij opgegeven hebt op welk dagdeel je kunt meedoen, 

wordt dat in de planning opgenomen (begin augustus) en krijg je een definitief 

tijdslot toebedeeld. 

Wie: ze zoeken mensen met een visuele beperking/slechthorenden en mensen die 

slecht ter been zijn. 

Locatie: de testen vinden plaats op de Automotive Campus; als je geen eigen vervoer 

hebt, kun je dat aangeven en word je opgehaald met een taxibusje. 

Kosten/vergoeding: er zijn geen kosten aan verbonden en er wordt ook geen vergoeding betaald 

voor deelname. 

Aanmelding: je kunt je direct aanmelden bij Kitty van Gastel, via k.van.gastel@helmond.nl. 

Ook kun je haar benaderen met vragen over dit verzoek: 06- 233 20 324. 

Het wordt vast een hele leuke, spannende ervaring! 

 

 

Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 

2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf - 

3 droog; riv. in Rusland; aansteekkoord; 

scheepsvloer - 4 wolplukje; op die plaats; al - 

5 spraakorgaan; seconde; onderdanigheid - 

6 als onder (afk.); oevergewas; verheven 

stand; riv. in Spanje - 7 onverschrokkenheid; 

slot; vis - 8 met name (afk.); gouden tientje 

(afk.); schoeisel; soortelijk gewicht (afk.); 

Europeaan - 9 vlaktemaat; vangwerktuig; 

koppel; wandversiering - 10 deel v.e. boom; 

schootcomputer; herkauwer - 

11 zwaardwalvis; maand; heilige; een zekere - 

12 pausennaam; autopech; draaikolk; 

lidwoord. 

Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 

2 nobel; destijds; zonderling - 

3 ontvangstbewijs; grond om boerderij; tropische hagedis - 4 in memoriam (afk.); grens; mep - 

5 roem; loodrecht; schaapkameel - 6 natie; vulkaan op Sicilië; pl. in Limburg - 7 eirond; eerste 

mens; metaal - 8 bevel; klimwerktuig; houding - 9 ik; serie; vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans 

ovengerecht - 11 bewijsstuk; binnenste van beenderen; kerkgebruik - 12 cowboyfeest; wapen; 

bijwoord - 13 en omstreken (afk.); man van adel; houding - 14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur. 
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