Augustus 2018
Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal,
Nu ik het voorwoord aan
het schrijven ben, is het
bij ons 26 graden in huis.
Wij hebben een prachtige
zomer tot nu toe. Vooral
voor de mensen die nu
vakantie hebben is dit
weer heel plezierig. Voor
ons ouderen wat minder,
het wordt te warm binnen in huis. Het was de
afgelopen week te heet voor onze activiteit
midgetgolf in de Warande. Daarom heeft het
bestuur besloten het te verplaatsen naar
woensdag 22 augustus. Wij vonden het na
een aantal afzeggingen en gezien de
weersvoorspelling van ruim boven de 30
graden niet verantwoord. Dus noteer in uw
agenda woensdag 22 augustus de extra
activiteit midgetgolf in de Warande. U leest
er in deze circulaire meer over. Op donderdag
30 augustus hebben wij de jaarlijkse lange
dagtocht naar Strijen en Dordrecht met een
veelbelovend programma. Hiervoor zijn nog
een paar plaatsen vrij. In september hebben
wij vier activiteiten voor u georganiseerd, te
weten fietstochten, een bezoek aan de
Tweede Kamer (ook hier zijn nog enkele
plaatsen voor beschikbaar), een van-alleswa-markt in de Brem en natuurlijk de
barbecue. U leest er meer over in deze
circulaire. Voor elk wat wils dus. Ik hoop u op
een
of
meerdere
van
bovenstaande
activiteiten te mogen begroeten.
Johan Flemminks Smid.
Voorzitter.
In Memoriam
Mevrouw A. Peters-Joosten is op zondag 3
juni 2018 op 82-jarige leeftijd overleden. Zij
was 11 jaar lid van KBO-Brouwhuis.
De heer P. van den Hurk is op maandag 18
juni 2018 op 57-jarige leeftijd overleden. Hij
was 3 jaar lid van KBO-Brouwhuis.

De heer H. Smits is op donderdag 21 juni
2018 op 75-jarige leeftijd overleden. Hij was
3 maanden lid van
KBO-Brouwhuis.
Ons medeleven gaat uit
naar de nabestaanden.
Nieuwe leden
Mevrouw N. van Beeck,
De heer E. van Casand,
Mevrouw E. van Casand-Rodijk,
Mevrouw C. Goossens-Daniëls.
We heten de
nieuwe leden van
harte welkom en
hopen dat we ze
bij vele KBO-Brouwhuis activiteiten mogen
ontmoeten.
E-mailadres gewijzigd
Vanaf heden is ons e-mailadres gewijzigd van
info.kbobrouwhuis@kpnmail.nl
naar
het
adres info@kbo-brouwhuis.nl Graag dit in uw
adresboek aanpassen.
Circulaire digitaal
Hebt u zich al aangemeld
om de circulaire voortaan
digitaal te ontvangen en
daarmee geld te besparen
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voor onze vereniging? Nee, dan kunt u naar
Piet Meulendijks bellen, telefoon 0492 515
282 of naar onze secretaris 0492 547 749.
Bespaar mee!
Programma 2019
Regeren is vooruitzien en
daarom is het bestuur
weer volop bezig met de
planning
voor
2019.
Welke
activiteiten
moeten aandacht krijgen
wat
gaan
we
aan
incidentele
activiteiten
plannen? Natuurlijk moeten we dat ook
toetsen aan het beschikbare budget. Maar
omdat wij ook niet alles weten zijn ideeën en
suggesties uwerzijds welkom. Stuur ze maar
naar albert.coppens@planet.nl of via telefoon
0492-592166.
Commissie Welzijn
Onze commissie Welzijn bestaat uit een
aantal vrijwilligers die o.a. op bezoek gaan
met een bloemetje of
iets lekkers bij onze
zieke leden. Ze doen een
beroep op u om te
melden als u weet dat
een van onze leden voor
langere tijd in het ziekenhuis verblijft of
ernstig ziek is. Zodat de commissielen weten
dat een bezoekje op zijn plaats is. U kunt het
doorgeven aan onze secretaris (voor
gegevens zie colofon).
Ledenwerfactie
Onze ledenwerfactie is de laatste maanden
wat op de achtergrond geraakt maar deze
loopt nog steeds en gaat weer door tot aan
de Algemene Ledenvergadering in april 2019.
Stilstand is achteruitgang en dat geldt zeer
zeker voor een seniorenvereniging. Instroom
van nieuwe leden is dan ook broodnodig om
de continuïteit van onze vereniging te
waarborgen.
Het is een
taak voor ons
allemaal om
mensen
in
onze omgeving enthousiast te maken voor
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onze eigen KBO-Brouwhuis. Dus probeer uw
buren, vriend of vriendin lid te maken van
onze mooie vereniging. Om dat te belonen
heeft het bestuur het beleid dat elk lid, die
een nieuw lid aanbrengt, een presentje krijgt
als het nieuwe lid de contributie betaald
heeft. Daarnaast krijgt men per drie
aangebrachte nieuwe leden een lot waarmee
men tijdens de algemene ledenvergadering
een gratis dagtocht of een fikse korting
daarop kan winnen. Gaat u ook aan de slag
en gaat u die gratis dagtocht winnen?
Nog enkele plaatsen vrij in de bus
Voor zowel de dagtocht op 30 augustus naar
Strijen en Dordrecht als ook voor de excursie
naar de Tweede Kamer
op
13
september
hebben we nog een
paar plaatsen vrij. Als
u
interesse
heeft,
neem dan contact op
met Albert Coppens, telefoon 0492-592166.
Oproep biljarters
Elke dinsdag en donderdag van 13.00 tot
17.00 uur wordt er op twee tafels in De Brem
gebiljart. U past het beste bij deze groep als
u een vaardigheid hebt van ongeveer 1
carambole per beurt. Er
is op dit moment weer
plaats
voor
enkele
nieuwe leden. Loop
gewoon eens binnen en
kijk eens of het wat
voor u is.
Oproep deelnemers handwerken
Naar aanleiding van de oproep in de vorige
circulaire hebben een aantal
leden
aangegeven
hier
interesse voor te hebben.
Men gaat ook werkelijk
starten
na
de
vakantieperiode. Wilt u er
ook vanaf het begin aan
meedoen? Opgeven bij Annelies Maas,
telefoonnummer 0492-517130.
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PC-DoeMeeCentrum
Als u persoonlijke hulp, ondersteuning of
instructie nodig hebt voor uw computer,
laptop, tablet of smartphone neem dan
contact op met onze
contactpersoon
voor ondersteuning
of lessen bij u thuis.
Contactpersoon
Albert
Coppens
telefoon
0492
592166, mobiel 06 20856733 of via e-mail
albert.coppens@planet.nl

Rommelmarkt “Van alles wa”
Het bestuur van KBO-Brouwhuis gaat samen
met diverse vrijwilligers een rommelmarkt
organiseren op zondag 23 september van
10.00 tot 14.30 uur in wijkhuis de Brem
Rijpelplein 1. Vanaf 09.00 uur kan begonnen
worden met de tafels te vullen en in orde te
maken. U vindt de Brem door de

Apple-ervaringsdeskundige gezocht
Het
PC-DoeMeeCentrum
is
dringend op zoek naar iemand
die ruime ervaring heeft in het
gebruik van Apple en iPhone
(iOS) en deze kennis over wil
dragen aan anderen. Als u dat bent, neem
dan contact op met onze coördinator van het
centrum Albert Coppens tel. 0492-592166

bewegwijzering te volgen via de ’Weg door de
Rijpel afslag Twentehof’ (navigatie) dan komt
u bij het parkeerterrein voor de Brem. De
toegangsprijs is slechts € 1,- per persoon?
Als u privé spulletjes wilt verkopen dan kunt
u een of meerdere tafels huren voor € 3,50
voor een kleine tafel of € 5,- voor een grote
tafel. Als u een tafel wilt huren kunt u zich
aanmelden bij Cees Senders 0492-513335 of
e-mail c.senders@bbhmail.nl. De opbrengst
komt geheel ten goede van KBO-Brouwhuis.

Midgetgolf
Na enkele deelnemers geraadpleegd te
hebben en enkele afmeldingen te hebben
ontvangen, hebben we als bestuur besloten
het geplande midgetgolfen van woensdag 25
juli te verplaatsen naar
woensdagmiddag
22
augustus. We hopen dat
het dan wat minder warm
is, maar natuurlijk wel
droog. Als u ook op 22
augustus wilt deelnemen hoeft u geen actie
te ondernemen en blijft uw inschrijving
geldig. Mensen die verhinderd zijn op 22
augustus en reeds betaald hebben, kunnen
zich afmelden bij Albert Coppens (tevens
vermelding bankrekeningnummer) tel. 0492
592166 of mobiel 06 20856733 dan zorgt hij
dat
het
bedrag
wordt
terugbetaald.
Natuurlijk kunnen voor de activiteit op 22
augustus
weer
nieuwe
mensen
zich
aanmelden. Aanvang 14.00 uur, Midgetgolf
De Warande, De Kluis 8, Helmond, bijdrage
3,50 euro per persoon. Zie Circulaire juni/juli
2018
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Barbecue
Dit jaar houden we ons jaarlijks etentje op
woensdag 26 september. Net als vorig jaar
blijven we dicht bij huis door weer een
barbecue
te
organiseren
in
gemeenschapshuis De Loop Peeleik 7
Brouwhuis. Dit omdat het vorig jaar goed
bevallen was en er veel positieve reacties
geweest
waren.
Voor
herhaling
vatbaar
dachten
wij. Goede kwaliteit
vlees
gezellig
sfeertje en er wordt
voor u gezorgd door een aantal vrijwilligers
die u van al het lekkers zullen voorzien. Bij
binnenkomst wordt er een kopje koffie
aangeboren inclusief 2 consumpties de
kosten bedragen € 16,- per persoon. U bent
vanaf 16.30 uur tot 19.00 uur welkom. U
kunt zich opgeven tot en met 12 september
via de aanmeldstrook onder aan deze
circulaire.
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Dela Crematorium Berkendonk
De
excursie
naar
het
crematorium
Berkendonk is gepland op woensdag 10
oktober, 14.00 uur.
Verzamelen om 13.45
uur
bij
het
crematorium. Nu de
datum
bekend
is
kunnen de leden zich hiervoor opgeven tot 24
september bij onze secretaris. Ook de leden
die aangegeven hadden interesse te hebben
worden vriendelijk verzocht zich opnieuw aan
te melden, zodat we zeker weten met
hoeveel personen we zijn. Het e-mailadres en
telefoonnummer van onze secretaris vindt u
in de colofon. Aan deze excursie zijn geen
kosten verbonden.
Vooraankondiging
Op woensdagmiddag 31 oktober gaan we een
liederentafel organiseren in de Brem. ’t
Akkoordje verzorgt de muziek. Het begint om

bamboe vertelde. Hij vertelde vlot en
aangenaam en we kwamen veel te weten
over bamboe. Ook weten we nu dat de
panda’s veel bamboe eten maar een voorkeur
hebben voor de dikkere stengels en dat ze
ook variatie van bamboe wensen. Een
leerzame middag en voor de meesten ook
nog een sportieve.
Eindstand onderlinge
koersbalcompetitie 2017 – 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mevr. M. van Stiphout
Dhr. M. Verhoeven
Mevr. L. de Leeuw
Dhr. A. Schuurmans
Mevr. T. Rutjes
Mevr. N. Welten
Mevr. L. van den Broek
Mevr. W. van Oeffel
Dhr. J. van den Broek
Mevr. H. van Leuken

1,974
1,871
1,861
1,728
1,712
1,619
1,409
1,322
0,957
0,719

Minder dan de helft van de
rondes gespeeld:

14.00 uur en de toegang is gratis. Alles leest
u hierover in de volgende circulaire.
Reserveert u deze datum alvast?

Bezoek Bamboo Giant
Omdat het op woensdagmiddag 27 juni
stralend weer was, besloten de meesten om
met de fiets koers te zetten naar de Kleine
Heitrak in Asten om het bedrijf Bamboo Giant
te bezoeken. De totale groep bestond uit 28
leden en we werden verwelkomd met een kop
koffie, thee en/of een glaasje water. Daarna
nam Bennie Nielen ons mee naar de kassen

waar hij alle aspecten van het kweken van
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1
2
3

Dhr. J. Flemminks Smid
Dhr. C. Felten
Mevr. N. Felten

1,453
0,643
0,313

Regionale ziekenmiddag Ommel
Ook dit jaar wordt op dinsdag 11 september
2018 deze bijzondere middag weer gehouden
voor mensen die steun zoeken bij Maria
vanwege
hun
ziekzijn,
ouderdom
of
anderszins
in
de
bedevaartkerk
van
“Onze Lieve-Vrouw van
Ommel, Troosteres in
elke Nood”.
Neem voor opgave en
informatie z.s.m. en
uiterlijk tot 5
september a.s. uitsluitend contact op met
Pieternel van Horssen, De Loo 4, 5724 AS
Ommel/ 06-22945829 /
p.vanhorssen@outlook.com
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Nieuws van KBO-Kring Helmond
Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom
via het secretariaat van de kring:
secretaris@kbo-kringhelmond.nl
Dag van de Ouderen
Omdat de werkgroep van Kring Helmond de
organisatie en de daarbij
behorende financiën niet
voor 29 september a.s.
voor elkaar kreeg, is
besloten om deze dag dit
jaar niet door te laten gaan. Er wordt
onderzocht
of
deze
volgend
jaar
georganiseerd kan worden.
KBO-Bridgekampioenschap
Dit najaar organiseert KBO-Brabant samen
met de BridgeBond opnieuw het KBO-Brabant
Bridgekampioenschap. Vorig jaar een groot
succes,
de
deelnemers
waren
zéér
enthousiast. KBO-Brabant hoopt dat er in
2018 nóg meer mensen meedoen! Doet u ook
mee? U hoeft
zéker
geen
ervaren
speler te zijn,
iedereen kan
meedoen en
iedereen kan
in de prijzen
vallen. Het plezier staat voorop! Er zijn in
oktober vijf voorrondes door heel Brabant
heen. De finale is op 13 november in
Berlicum. De enige voorwaarde is dat u lid
bent van een KBO-Afdeling. De kosten
bedragen 14 euro per paar, van tevoren te
voldoen. De vijf voorrondes zijn in:
• Zevenbergen
zaterdag 6 oktober, 13.30 uur
• Den Dungen
woensdag 10 oktober, 13.30 uur
• Boxmeer
vrijdag 12 oktober, 13.30 uur
• Waalre
donderdag 18 oktober, 13.30 uur
• Berkel-Enschot
dinsdag 23 oktober, 13.30 uur
U hoeft overigens helemaal geen lid te zijn
van de BridgeBond, maar als u wél lid bent
kunt u uw lidnummer doorgeven, dan kunt u
met uw deelname NBB-meesterpunten
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verdienen.
U kunt zich opgeven via de
website van KBO-Brabant en kiezen voor een
voorronde bij u in de buurt. Maar als de
datum niet uitkomt en u wilt tóch meedoen,
geeft u zich dan op voor een andere locatie,
op een dag dat het u wél uitkomt. Dat is geen
probleem. Ga naar www.kbo-brabant.nl; op
de eerste pagina staat in de rechterkolom een
gele ‘knop’, daarop klikken en dan komt u op
een pagina waarop staat hoe u zich kunt
aanmelden. Iedereen die zich opgeeft krijgt
later via de e-mail nog een herinnering.
Week voor de ouderen in het kasteel
Museum Helmond organiseert dit jaar voor
het eerst “De week voor de ouderen”. Van 25
t/m 28 september 2018 stellen wij ons
prachtige Kasteel van Helmond open voor
oudere
bezoekers.
Voor
een
sterk gereduceerd tarief ontvangen wij onze
gasten met een kopje koffie of thee met een
plak cake waarna zij, samen met hun
begeleider, op eigen gelegenheid de hele
middeleeuwse waterburcht mogen bezoeken.
Op iedere verdieping staan meerdere
kasteelvrouwen die alles kunnen vertellen
over de rijke historie die het kasteel bevat.
De expositie “100 jaar trouwen in Kasteel
Helmond” wordt door ouderen ervaren als
een ware belevenis. Ouderen zien heel veel

herkenning in de oude trouwjurken en foto’s.
Ze worden weer even meegenomen naar hun
eigen bruiloft, jaren geleden.
Na het bezoek aan het kasteel trakteert
Museum Helmond op een heerlijk advocaatje
met slagroom in ons gezellige kasteelcafé
waar men naar hartenlust kan na praten over
de dag en waar de mogelijkheid is om andere
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gasten te ontmoeten. Kasteel Helmond is
volledig rolstoeltoegankelijk (voor gewone
rolstoelen)
en
ingericht
op
ouderen
bezoekers. Daarnaast zijn er voldoende
medewerkers aanwezig die meehelpen met
o.a. de rolstoelliften. Deelnamekosten zijn €
11,50 per persoon. Dit is inclusief entree,
gids, koffie/thee met cake, en advocaatje.
Aanmelden
kan
via
de
website
https://www.museumhelmond.nl/evenemen
ten/kom-ook-langs-tijdens-de-week-voorde-ouderen/ of via telefoonnummer 0492587716.
Algemene tips veilig pinnen
Uit de brochure Senioren & Veiligheid
van de Politie
• Accepteer geen hulp bij het pinnen.
• Kijk om u heen of er iemand te dicht bij u
staat. Vraag anders om privacy.
• Pin
indien
mogelijk
binnen
uw
geld. Let er
ook op dat
niemand met u
mee
kan
kijken.
• Ga dicht bij de
pinautomaat
staan.
• Scherm bij het invoeren van uw pincode
met uw hand of portemonnee de pincode
af.
• Laat u niet afleiden en stop uw pinpas en
geld eerst weg voordat u wegloopt.
• Berg uw portemonnee en pinpas goed op,
bij voorkeur niet bij elkaar.
• Bewaar geen grote geldbedragen in huis.
• Regel een dagopname limiet bij uw bank
van bijvoorbeeld € 200,- per dag.
Standaard staat deze limiet namelijk op
ongeveer € 1250,-.
• Beperk het bedrag dat u rood mag staan.
• Laat niet te veel geld op uw betaalrekening
staan. Stort het op een spaarrekening.
• Kunt u zelf niet meer pinnen, vraag dan
uw bank naar andere mogelijkheden.
• Geef NOOIT aan iemand uw pinpas
en/of pincode.
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Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur en elke maandag fietsen
vanaf station Brouwhuis om 13.15 uur.
22 aug. Midgetgolf Warande
30 aug. Dagtocht Strijen en Dordrecht
6 sep.
Fietsen vertrek om 13.15 uur
13 sep. Bezoek Tweede kamer
23 sep. Van alles wa-markt in de Brem
26 sep. Barbecue in de Loop
5 okt.
Dag van de Ouderen
10 okt. Excursie naar het crematorium
31 okt. Liederentafel ‘t Akkoordje
11 nov. Van alles wa-markt in de Loop
28 nov. In gesprek over het levenseinde
19 dec. Kerstviering

Aanmeldstrook Barbecue 2018
Naam --------------------------------------------Adres -------------------------------------------Aantal personen --------------------------------Telefoonnr. -------------------------------------Aanmelden tot 12 september
Betaling €16,- 0 contant
0 per bank NL57RABO 0154 5053 82
o.v.v. Barbecue

Graag aankruisen wat van toepassing is.
Strookje kan in een gesloten envelop
ingeleverd worden bij of opgestuurd worden
naar: Frits Branten, Rivierenhof 115 of bij
Piet Meulendijks, Zeelenweg 6. Ook kunt u de
gevraagde informatie doorgeven via de mail
pietmeulendijks@live.nl of via een bericht
naar Piet via Cubigo of website www.kbobrouwhuis.nl (deze opties alleen bij betaling
per bank).

6

