
 
 

 

        

 

oktober 2022 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

Het najaar is begonnen. 

De laatste dagen 

hadden we veel regen 

en wind.  

Ook de temperatuur is 

behoorlijk gezakt en 

hier moeten wij weer 

aan wennen. Op de 

televisie en in de 

kranten rollen wij van 

de ene naar de andere crisis, het gaat overal 

over, de prijsstijgingen in de winkels, over de 

absurde stijgingen voor de Energie in de 

huizen en bedrijven, de Asielzoekers, Schiphol, 

de boeren, de NS, de stakingen in het 

Busvervoer etc. etc. 

Waar gaat het toch allemaal naar toe, gonst 

het dan door mijn hoofd. Ik ben ook erg 

benieuwd hoe onze regering dit allemaal gaat 

oplossen. Wij horen het met Prinsjesdag. 

 

Heel iets anders. 

Wij zijn druk bezig met een werkgroep voor 

het uitwerken van het jubileumprogramma 

2023. Dan bestaat onze afdeling 60 jaar. 

En dat willen wij graag vieren met al onze 

leden. Bij het decembernummer van dit jaar 

krijgt u een jubileumoverzicht van alle 

feestelijke momenten in 2023. 

Het programma zie er veel belovend uit. 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

 

 

Opbrengst Boeremèrt 

Alle deelnemende verenigingen, 

dus ook de KBO, die vrijwilligers geleverd 

hebben aan het slagen van de Boeremert 

hebben een bedrag van 

€725.00 ontvangen. 

Een supermooi bedrag.  

Nieuwe leden  

 

Mevrouw M. Nouwens-van Berlo 

De heer T. Vereijken 

 

 

    

 

 

Wij heten u van harte welkom en hopen u in 

de toekomst bij onze activiteiten te mogen  

ontmoeten. 

 
 

Rabo Clubsupportcampagne 2022 
KBO-Brouwhuis is weer ingeschreven bij de 

Rabo Clubsupportcampagne. Iedereen die lid is 

van de Rabobank kan nog t/m 27 september 

2022 drie stemmen uitbrengen. Iedere stem is 

geld waard. 

 

 

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. 

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 met Marie-

Christien in de Brem.  

Introducees zijn welkom.  

1 december Bezoek Kerstmarkt 

14 december Kerstviering  

 

 

Korte dagtocht naar Horn en de 

Maasplassen. 

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 

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. 

 

 

Herfst 

Beukennootjes, paddenstoelen 

Dwarrelblaadjes, rood en geel 

Lekkere noten en kastanjes 

Vind je in de herfst heel veel 

Maar ook mist en hagelbuien 

Regenvlagen, hondenweer 

Doe je paraplu dan open 

En geen druppel raakt je meer.  

 

  

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl


Circulaire KBO-Brouwhuis oktober 2022   3 
  

 

Dagtocht Luttelgeest 

Donderdagmorgen 25 augustus verzamelden 

de leden zich op de bekende plaatsen. Al vroeg 

scheen de zon het zou een warme dag worden 

van 32 graden maar ondanks dat was er een 

goede opkomst van 43 leden om van een 

mooie dag te gaan genieten. Wiljan de 

chauffeur was mooi op tijd aanwezig.  

Om 09.00 uur vertrokken we vanaf de kerk 

richting Luttelgeest. Omdat het toch een lange 

tocht was hadden we besloten om een 

tussenstop te maken op de dijk bij het 

Markermeer waar iedereen koffie of thee met 

een heerlijke boterkoek aangeboden kreeg en 

daar de benen kon strekken en ook heerlijk 

genoot om over het Markermeer te kijken naar 

de boten die voorbijkwamen. Na 20 minuten 

zijn we weer verder gereden over de dijk 

richting Luttelgeest.  

 

Aan de linkerkant ligt het Markermeer en aan 

de rechterkant de Oostvaardersplassen waar 

op een gegeven moment het Markermeer 

overgaat in het IJsselmeer. Wist u trouwens 

dat Flevoland 4 meter onder de zeespiegel ligt. 

Flevoland betekend in het Romeins watertje’s 

wat geldt voor het Markermeer als het 

IJsselmeer. William heeft ons veel 

geschiedenis geleerd hij wist ook te vertellen 

dat het in1916 overstroomd was. Sinds Almere 

is ontstaan wonen er 218.000 inwoners. De 

afsluitdijk is in 1932 afgebouwd (zoetwater).   

 

Het was een mooie route naar de Orchideeën 

Hoeve waar we omstreeks 12.15 uur 

aankwamen en een zeer goed verzorgde 

koffietafel klaar stond. 

 

Daarna kon men zich gaan vermaken om de 

Hoeve te gaan bezichtigen. Wat was er veel te 

zien onder andere Amazone Regenwoud, 

Orchideeëntuin, Lorituin, Citruslaan, Vlinder 

Vallei, Kwekerij, Mangrovebos Speelpaleis, de 

tuin van Aart, Jungletheater, Makirijk en een 

zwevende Bloementuin, eigenlijk te veel om 

hier te vermelden maar om een goede indruk 

te krijgen kunt u terugkijken op de website 

waar de foto’s opstaan. 

 

Om 16.45 uur vertrokken we naar Brasserie 

KriebelZ in Terwolde om van het diner gebruik 

te maken. Daar aangekomen werden we 

opgewacht door het personeel waar we 

hartelijk welkom werden geheten. 

Voor het diner werd er 1 minuut stilte 

gehouden en kon men daarna aan het heerlijke 

pannetjes diner beginnen waar het aan niks 

ontbrak. Rond 20.00 uur vertrokken we 

huiswaarts na uitgezwaaid te zijn door het 

personeel. Op weg naar huis werd er op 

verzoek van Annie een verzoeknummer 

aangevraagd waarna de stemming er goed in 

zat en tot aan Helmond mooie meezing muziek 

werd afgespeeld door Wiljan die ons hiermee 

wakker hield en er werd meegezongen, dus al 

met al een hele mooie geslaagde dag. 

 

Bedankt namens het bestuur wat natuurlijk 

hoopt om nog meer leden enthousiast te 

maken en aan onze reizen deel te nemen want 

daar doen we het tenslotte voor. 

Er zijn vragen gekomen met waar kunnen we 

de foto’s bekijken. De website kunt u vinden 

op http://www.kbo-brouwhuis.nl daar moet u 

op inloggen via uw lidmaatschapsnummer en 

wachtwoord door er een account aan te 

maken.  

 

http://www.kbo-brouwhuis.nl/
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Jaarlijkse Dagfietstocht 

Op donderdag 15 september vond de fietstocht 

plaats, vertrek 9.30 u vanaf zaal Vissers met 

17 leden naar de Groote Peel in Ospel. De 

fietsroute liep via Ommel en Asten naar 

Heusden waar door de KBO bij Restaurant 

Paulus aan de deelnemers koffie of thee met 

een heerlijk stuk appelgebak werd 

aangeboden. Daarna fietsten we verder langs 

de Golfbaan Het Woold in Heusden om via een 

bosrijke omgeving door de Peel naar het 

Bezoekerscentrum De Groote Peel te gaan. 

Tijdens deze rustpauze kon iedereen in het 

restaurant gebruik kon maken van een lunch 

of van een hapje en een drankje, dit naar 

ieders eigen wens. Ook was er voldoende tijd 

om een rondje door de winkel te maken met 

o.a. streekproducten en andere leuke dingen, 

de moeite waard om hier eens te gaan kijken.  

Na een regenachtige pauze van ongeveer 

anderhalf uur zijn we via het peelgebied 

verdergegaan, langs de Meijelseweg en daarna 

via het buitengebied van Heusden naar Asten 

om bij van Hoek op het terras nog een drankje 

te nuttigen als afsluiting van de mooie 

fietstocht. Vanaf de Markt in Asten via de 

Diesdonk terug naar Brouwhuis. We kijken 

terug op een zeer geslaagde dag. 

 

Rommelmarkt op 18 september.  

Het begon op vrijdagavond met het inrichten 

van de zaal om op zondagmorgen om 08.30 

uur de deuren te openen voor de verkopers.  

De eerste verkopers waren er vroeg bij om 

binnen te komen om hun meegebrachte 

spullen uit te stallen op de gereserveerde 

tafels. Het was weer een gesjouw eerste klas 

om alles op tijd uit te stallen voor het publiek 

wat om 10.00 uur naar binnen mocht.  

De eerste personen hadden daarom keuze 

genoeg om te kunnen kopen. Er was keuze 

genoeg voor iedereen. Natuurlijk mocht er 

tussendoor iets lekkers besteld worden koffie, 

cappuccino, thee, frisdrank, lekker biertje of 

wijntje met de daarbij behorende broodjes met 

kroket of frikandel. Dit werd weer verzorgd 

werd door de beheerder en vrijwilliger van de 

Brem die enorm hun best deden om het 

iedereen naar de zin te maken tegen een zeer 

aantrekkelijke prijs. Het was een minimale 

opkomst van het publiek door de hevige 

regenbuien helaas. Met complimenten van 

verkopers die graag terugkomen op de 

volgende markt hopende op een betere 

opkomst.  U kunt op onze website terugkijken 

door in te loggen www.kbo-brouwhuis.nl en 

foto’s te bekijken. 

Namens het bestuur iedereen bedankt voor de 

getoonde inzet en tot de volgende Van Alles 

Wà Markt die plaats vindt op zondag 6 

november 2022 in De Loop te Brouwhuis. 

 

 

http://www.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/- 

 

De Senioren Expo is van dinsdag 17 tot en met 

zondag 22 januari 2023, elke dag open van 

10.00 - 17.00 uur. € 10,- per persoon. 

U betaalt slechts € 6,- op vertoon van uw 

ledenpas. 

 

 

Eet je mee  

Het Eetpunt in de Loop willen ze 

graag 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 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. 

 

Eten in de Brem 

Wijkhuis De Brem gaat door met het bereiden 

van verse maaltijdsoepen. Wij komen het bij U 

thuisbrengen op dinsdag tussen 12:00 en 

14:00 uur. Wilt U de soep en/of broodje zelf 

komen afhalen, dan is dit ook mogelijk tussen 

12:00 en 14:00 uur.  

U kunt dit aangeven  

tijdens het bestellen!  

 

Soep voor € 1.50 

Dinsdag 27-09 Heldere groentesoep 

Dinsdag 04-10 Erwtensoep met worst 

Dinsdag 11-10 Franse uiensoep 

Dinsdag 18-10 Hongaarse goulashsoep 

 

Broodjes voor € 1.50 

Bruin/Wit broodje brie (met honing, walnoot, 

rucola of sla) 

Bruin/Wit broodje gezond (ham, kaas, tomaat, 

ei en sla)  

Bruin/Wit broodje kaas (met tomaat, 

komkommer en sla)  

U kunt als volgt uw bestelling doorgeven:  

• Via mail → kamil.colle@levgroep.nl 

• Telefonisch → iedere werkdag tussen 9:00 

en 11:00 uur via 06-89970665 

• U mag ook een briefje in de brievenbus van 

de Brem, Rijpelplein 1, achterlaten. 

Geef uw bestelling uiterlijk op maandag door. 

Vermeld hierbij duidelijk uw naam, adres en 

telefoonnummer, uw keuze en voor hoeveel 

personen. Smakelijk. 

Heeft u een allergie, meldt het ons! 

mailto:info@vboh.nl
mailto:anwbautomaatjehelmond@levgroep.nl
https://www.kbo-brabant.nl/edities-ons-pdfs/-
https://www.kbo-brabant.nl/edities-ons-pdfs/-
mailto:kamil.colle@levgroep.nl
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