
 

 

        

 

November 2022 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

 

De herfst heeft zijn intree 

aangekondigd.  

De bladeren, de tamme 

kastanjes, de eikels, ze 

vallen allemaal van de 

bomen. Maar dat is de 

tijd van het jaar. We 

leven in een turbulente 

tijd. De oorlog in 

Oekraïne wordt steeds heviger en raakt ons op 

velen manieren. 

De prijzen  in de winkels vliegen omhoog en het 

gas en licht dreigt voor velen van ons 

onbetaalbaar te worden.  

Gelukkig heeft de regering een prijsplafond 

ingesteld voor het gebruik van energie zodat het 

nog betaalbaar blijft. Dat wil niet zeggen dat wij 

niet heel zuinig moeten zijn bij het gebruik van 

gas en licht. Besparingen en het aanbrengen 

van isolatie  blijft wel een must voor ons. Letten 

wij niet goed op dan zullen wij dat voelen in onze 

portemonnee. 

Wij hebben nog twee maanden te gaan in 2022 

en ons programma ziet er nog goed uit. Hoe wij 

het komende jaar als wij 60 jaar bestaan 

doorkomen weten wij nog niet. Het zijn onzekere 

tijden, maar wij als bestuur blijven ons best voor 

u doen. 

In de volgende uitgave zullen wij u op de hoogte 

brengen van onze voornemens voor 2023. “Ons 

jubileum jaar”. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe 

 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

 

 

Nieuwe leden  

Mevrouw T. Henselmans   

Mevrouw J. Kuijpers-Verdonschot  

Mevrouw L. van Hoof-Sanders  

De heer F. Regtien    

Mevrouw A. Young    

Mevrouw T. van der Vorst (Gastlid) 

 

 

 

 

 

Wij heten u van harte welkom en hopen u in 

de toekomst bij onze activiteiten te mogen  

ontmoeten. 

 

In Memoriam 

De heer H. van Leuken, Trambaan 26. Hij is 

woensdag 5 oktober 2022 op 88-jarige leeftijd 

overleden. Hij was 21 jaar lid van KBO-

Brouwhuis.  

De heer W. Klerkx, Hoge Zij 3. Hij is zaterdag 

8 oktober 2022 op 87-jarige leeftijd overleden. 

Hij was 20 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij 

wensen hun veel sterkte toe. 
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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. 

26 oktober Vrijwilligersactiviteit (excursie 

LAVANS) 

6 november Rommelmarkt “Van alles WA"  

16 november Amusementsmiddag in de Brem  

Introducees zijn welkom.  

8 december Bezoek Kerstmarkt 

14 december Kerstviering  

 

 
Rabo Clubsupportcampagne 2022 
De uitslag van de Rabo Clubsupportcampagne 

is bekend. 

De opbrengst is € 371,45 

Bedankt iedereen die een stem 

heeft uitgebracht. 

 

 

 

“Van Alles Wa” Rommelmarkt 

 
Op zondag 6 november wordt een Van Alles Wà 

Rommelmarkt georganiseerd in De Loop, 

Peeleik 7 te Brouwhuis van 10.00 uur tot 14.30 

uur. De toegangsprijs is slechts één euro per 

persoon. De opbrengst van de entree en de 

tafelhuur komt geheel ten goede van de KBO. 

Wilt u nog een tafel huren dan kunt u dit 

melden bij het secretariaat op info@kbo-

brouwhuis.nl of whatsapp naar 06 51952856. 

 

Amusementsmiddag met Marie 

Christien 

Op woensdag 16 november verwelkomen wij u 

graag in De Brem voor de amusementsmiddag. 

De zaal is open om 13.30 uur, het programma 

begint om 14.00 uur. Marie-Christien zal u 

vermaken met een optreden uit haar 

geweldige repertoire. Een bijzondere vrouw 

met een apart stemgeluid. Het zal zeker weer 

een gezellige middag worden. 

Ook niet-leden zijn welkom. 

 

Kerstmarkt 

We gaan op 8 december naar kerstmarkt in 

Düsseldorf. Opgeven kan tot 30 november bij 

het secretariaat info@kbo-brouwhuis.nl of 

telefonisch 0651952856. 

De kosten zijn € 22,50 p.p. 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 30 

november 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.  

 

Kerstviering 

De jaarlijkse kerstviering wordt dit jaar 

gehouden op woensdag 14 december in de 

Loop, Peeleik 7 in Brouwhuis.  

In deze zaal is plaats voor 120 leden. Bij meer 

aanmeldingen worden deze op een wachtlijst 

geplaatst. “Wie het eerste komt, het eerste 

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 zanger Piërre die u vermaakt met 

entertainment en zijn repertoire, ondertussen 

wordt het optreden onderbroken door een 

pauze waarin de jaarlijkse tombola gehouden 

zal worden. Na het tweede optreden volgt de 

trekking van de tombola en aansluitend wordt 

het heerlijke kerstdiner geopend. 

Voor deelname aan deze kerstviering is een 

bijdrage van slechts € 20,00 per persoon. Als 

u geen gebruik maakt van het diner dan 

bedraagt de bijdrage € 6,00. Bij binnenkomst 

ontvangt u twee consumptiebonnen. 

Introducés zijn welkom, voor hen bedraagt de 

bijdrage € 30,00, zonder diner € 12,00. 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 5 

december, zie hiervoor de aanmeldstrook op 

de laatste pagina de circulaire. 
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Dag van de ouderen 85plus 

Vrijdag 7 oktober is er weer een middag 

georganiseerd voor onze 85plus leden. Zoals 

altijd bij Savant-zorg in de Rivierenhof. 

Omstreeks 13.45 uur werden de leden 

ontvangen met een lekkere kop koffie of thee 

met natuurlijk de daarbij behorende warme 

kersen of appelflap. 

Deze keer werd zangeres Ryan uitgenodigd om 

de middag muzikaal op te luisteren met 

meezingmuziek wat voor een gezellige middag 

zorgde zodat iedereen genoot en mee kon 

zingen. Ook werd er een pauze ingelast om 

iedereen op een consumptie te trakteren 

waarna Ryan weer verder ging met het 

muzikale gedeelte wat bij iedereen in goede 

aarde viel en de sfeer er goed in zat. 

Om 16.00 uur was het weer tijd om iedereen 

te bedanken en de 85plus leden natuurlijk 

weer een bloemetje aan te bieden. De leden 

van 85plus die niet aanwezig konden zijn 

werden thuis verrast met hetzelfde bloemetje. 

Alles bij elkaar weer een 

geslaagde middag en wil 

het bestuur iedereen 

bedanken voor de 

geweldige inzet om het te 

organiseren en mogelijk te 

maken dank je wel.     

 

13 oktober Korte dagtocht naar Horn 

en de Maasplassen. 

Op donderdagmorgen 13 oktober was het dan 

weer zover om met de leden mooi op tijd te  

vertrekken naar Horn met de nieuwe bus met 

een lengte van 14 meter. Onze chauffeur   

stelde voor om door de binnen wegen te rijden 

via de Grote Peel zodat we langs het Nationaal 

groot Park met onder andere moerasachtige 

grond en heel veel groen met wandelpaden 

kwamen. Omstreeks 10.30 uur werden wij 

ontvangen bij het museum Terug in de tijd 

om met koffie / thee en een stuk Limburgse 

vlaai te beginnen aan de tocht door het 

museum. Het gebouw bestaat uit 4 

verdiepingen waar iedereen zijn ogen uit keek 

van wat er te zien was uit de jaren 50-60 met 

heel veel voorwerpen en echte nagebouwde 

winkels onder andere, apotheek, kleding, 

sigaren, sigaretten, fietsen, bromfietsen, 

motoren auto’s etc. teveel om op te noemen.  

 
Rond 12.30 uur stond er in het restaurant een 

koffietafel gereed met diverse broodjes en 

onze bekende kroket. Er werd goed gegeten 

want er was inmiddels een stilte gevallen en 

het ontbrak aan niets heerlijk gegeten 

allemaal. 

 

 
Om 13.30 uur vertrokken wij naar de 

Maasplassen voor een rondvaart over de rivier 

de Roer die uitmondde op de Maasplassen bij 



Circulaire KBO-Brouwhuis november 2022.docx   4 
  

 

Roermond. Om 14.00 uur was iedereen 

ingescheept en konden we vertrekken. De 

meeste mensen zaten binnen en enkele boven 

op het open dek. Na 1 uur en 15 minuten 

gevaren te hebben terug aan de aanlegsteiger 

waar men uit stapte om daarna nog even door  

de mooie winkelstraat te lopen en te winkelen. 

Ook was er een grote groep die lekker op een 

terras ging zitten met een drankje om na te 

praten van wat ze gezien hadden via de boot. 

Rond 16.15 uur was iedereen weer bij de bus  

en konden we weer terug naar Brouwhuis waar 

we om 17.30 uur na iedereen afgezet te 

hebben weer huiswaarts. 

 

Gratis gezondheidscheck voor 
volwassenen in Helmond 
HELMOND – Op zoek naar een gratis 

gezondheidscheck en extra informatie over 

gezondheid en voeding? Meld je dan aan voor 

de Meet, Weet en Beweeg bijeenkomst op 

vrijdag 4 november. Alle deelnemers 

ontvangen een gezondheidsrapport inclusief 

een persoonlijk advies. Interesse? Aanmelden 

kan via de website www.jibbplus.nl.  

Unieke samenwerking 

Anders dan andere jaren werken we nu niet 

alleen samen met zorgprofessionals. Dit keer 

organiseren we de MWB-bijeenkomsten 

wijkgericht én samen met de KBO, VBOH en 

PVGE. Zij organiseerden voorheen de 

vitaliteitsdagen, nu bundelen we onze 

krachten en organiseren we samen Meet, Weet 

& Beweeg. We werken met zorgprofessionals 

uit de wijk zoals Fysiotherapie Rakthof, 

TopPodotherapie en Huisartsen Mierlo-Hout. 

Ook Voedingscoach Kim en Aandacht Voor 

Ouderen dragen bij aan deze nieuwe editie 

Meet, Weet en Beweeg. 

 

Eenzame ouderen 

Er komen steeds meer eenzame ouderen. We 

willen hier als KBO vereniging iets aan doen 

door bij deze mensen op bezoek te gaan om 

een praatje te houden. Het idee is om hier een 

werkgroep voor op te starten die dit tegen een 

kleine vergoeding op zich wil nemen. Ben je 

die persoon die dat zou willen doen geeft je 

dan op bij het secretariaat via email info@kbo-

brouwhuis.nl  06 51952856 

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. 

 

Aanmeldstrookje kerstviering 

Strookje kan in een gesloten envelop worden 

bij of opgestuurd worden naar: Frits Branten, 

Rivierenhof 115 of bij  

Nellie van Paassen, Bruhezerweg 23. Ook kunt 

u de gevraagde informatie doorgeven via de 

mail info@kbo-brouwhuis.nl  of website 

www.kbo-brouwhuis.nl  

(deze opties is alleen bij betaling per bank). 

 

 

Aanmeldstrook kerstviering 14 december 

 

Naam --------------------------------------------- 
 

Adres  -------------------------------------------- 
 
Aantal personen --------------------------------- 
 
Betaling € 20,00 0 contant 

 0 per bank NL57RABO 0154 5053 82    

 o.v.v. kerstviering 2022 

Dieetwensen graag doorgeven 
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