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Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal,
De
vakantietijd
voor
onze
kinderen
en
kleinkinderen is voorbij.
Het normale leven is
weer aangevangen. Ook
voor
de
KBO.
De
wekelijkse
activiteiten
zijn
weer
opgestart.
En wij hebben de lange dagtocht naar
Dordrecht achter de rug. Het programma
voor de komen de tijd ziet er veel belovend
uit. Hierover meer in deze circulaire. Ik hoop
u allen op een van onze activiteiten de
komende maanden te mogen ontmoeten.
Johan Flemminks Smid.
Voorzitter.
In Memoriam
De heer M. van Boerdonk. Hij is woensdag
14 maart 2018 op 85-jarige leeftijd
overleden. Hij was 2 jaar lid van KBOBrouwhuis
Ons medeleven
uit
naar
nabestaanden.

gaat
de

Nieuwe leden
De heer H. van Gerwen
We heten de het nieuwe lid van harte
welkom en hopen
dat we hem bij vele
KBO-Brouwhuis
activiteiten mogen
ontmoeten.
Circulaire digitaal
Hebt u zich al aangemeld
om de circulaire voortaan
digitaal te ontvangen en
daarmee geld te besparen
voor onze vereniging? Nee,
dan kunt u naar Piet
Meulendijks bellen, telefoon 0492 515 282 of

naar onze secretaris 0492 547 749. Bespaar
mee!
Van de redactie
De oplettende lezer van het wekelijkse gratis
huis-aan-huisblad De Loop heeft gezien dat
KBO-kring Helmond behoorlijk aan de weg
timmert met maandelijkse een hele pagina
vol met nieuws en de agenda van de
Helmondse KBO-afdelingen. Ook staan er
regelmatig activiteiten van onze KBO in
vermeld. Een stukje wil ik u niet onthouden
en plaats ik graag ook hier. “KBO is er voor
alle senioren en doet veel
voor haar leden. Om dat te
benadrukken krijgen alle
Helmondse KBO-leden een
handige
KBO-shopper.
Deze opvallende kleurrijke
shoppers zijn handig in het
gebruik
omdat
de
handvatten iets korter zijn
en de shopper minder hoog is. U zult er
binnenkort veel in Helmond tegenkomen”.
Ook alle leden van KBO-Brouwhuis zullen
binnenkort
verrast
worden
met
een
aantrekkelijke shopper. We hopen dat u er
veel boodschappen mee gaat doen en zo
reclame maakt voor onze KBO.
Een ander punt wat aandacht verdient, is
2019. Het bestuur is al volop bezig om het
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programma voor 2019 op te stellen en op
haalbaarheid te toetsen. Het eerste concept
voor het programma ziet er als volgt uit:
Januari
We gaan proberen om samen
met andere verenigingen een
Nieuwjaarsbijeenkomst te
plannen
30 jan.:
Korvera goochelen
27 feb.:
Lezing diabetes
maart:
Carnavalsmiddag
27 maart: Korte dagtocht breifabriek en
de heren naar Brouwerij Arcen
18 april: Algemene ledenvergadering in
de Loop met koffietafel
15 mei
Bijeenkomst met Vrijwilligers
22 mei:
Excursie Waterschap de Aa
26 juni:
Oorlogsmuseum Overloon
31 juli:
Bowlen
29 aug.: Dagtocht
25 sep.:
Eten/ barbecue o.i.d.
4 okt.:
Dag van de Ouderen 85+ in de
Rivierenhof
30 okt.:
Wijn of likeurproeverij
27 nov.: Erfgoedlezing Lyra
18 dec.:
Kerstviering.
n.t.b.
We proberen een uitje te
plannen voor onze rolstoelers
die anders nooit aan andere
activiteiten kunnen deelnemen.
Dit programma barst van de ambitie en we
gaan als bestuur ons best doen om het te
realiseren en onderzoeken of het betaalbaar
is. Natuurlijk houden we u op de hoogte.
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

Midgetgolf
Op 25 juli was het veel te heet om naar de
midgetgolfbaan te gaan en daarom had het
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bestuur besloten om deze activiteit te
verplaatsen
naar
woensdagmiddag
22
augustus. Dit bleek een uitstekende keuze te
zijn. Het was wederom prima weer maar met
zo’n 26 graden een stuk aangenamer dan op
25 juli. Na een kop koffie werden vier
groepen geformeerd die de aan de slag
konden op de 18 banen. De ene baan was

makkelijker dan de andere, maar het plezier
en de gezelligheid waren overal even groot.
Toch werd er ook fanatiek gegolfd want er
waren prijsje te vergeven. Ons nieuwe
bestuurslid Theo Kersten berekende na
afloop alle scores en onze penningmeester
Albert Coppens deed de prijsuitreiking nadat
eerst een verfrissende consumptie namens
de KBO was aangeboden. De scores waren
erg goed, zo was er maar een verschil van
1,5 punten per baan verschil tussen de
slechtste en de beste score. De prijzen gingen
naar Nen Brink, Lenie Daniëls en Albert
Coppens zelf ging met de eerste prijs naar
huis. Na afloop was men unaniem van
mening dat het een zeer geslaagde activiteit
was en het bestuur werd bedankt voor de
organisatie. Op onze website www.kbobrouwhuis.nl vindt u een groot aantal foto’s.
Attentie voor deelnemers dagtocht
Tweede Kamer
Omdat niet iedereen een e-mailaccount heeft
hier voor de zekerheid nog even de
informatie voor het bezoek aan de Tweede
Kamer op donderdag 13 september. Waar
moet u rekening mee houden:
• Uiterlijk
vijf
werkdagen
vóór
de
bezoekdatum moeten wij een (complete
en kloppende) deelnemerslijst opsturen
met daarop vermeld de voorletter(s),
achternaam én het geslacht van eenieder
die meekomt. Voor leden van KBO2

Brouwhuis zijn deze bekend.
• Alle deelnemers moeten een geldig
legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart) bij zich hebben.
• Na binnenkomst volgt een security check
en identiteitscontrole vergelijkbaar met
die op een vliegveld. Scherpe voorwerpen
als zakmessen, vijlen en nagelschaartjes
moeten worden
afgegeven.
Draag schoenen
en riemen die
makkelijk uit en
aan te doen
zijn.
• Jassen en tassen moeten worden
opgeborgen in kluisjes die op codes
werken. Het bestuur is op de hoogte hoe
deze werken. Zorg goed dat u onthoudt
welk kluisje u heeft en wat de code is.
• Fotograferen is alleen toegestaan op
aanwijzingen van de rondleider(s).
• Vertrektijden zijn:
- 08.45 uur station Brouwhuis
- 08.55 uur Rivierenhof
- 09.05 uur Kerk Brouwhuis
• Een reisverzekering wordt door KBOBrouwhuis afgesloten.
• De fooi voor de chauffeur wordt door
KBO-Brouwhuis geregeld.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor
de mensen die zich nog niet opgegeven
hebben, maar u moet wel snel zijn.
Rommelmarkt “Van alles wa”
Op zondag 23 september van 10.00 tot 14.30
een van Alles
Wa markt in de
Brem. Als U
interesse heeft
om
hieraan
deel te nemen kunt U een grote of kleine tafel
huren. Informatie hierover kunt U opvragen
bij Cees Senders telefoon 0492-513335 of
per e-mail c.senders@bbhmail.nl. Kom ook
eens langs en steun onze KBO, de toegang is
slecht een euro.
Fietstocht
Op woensdag 26 september gaan we een
speciale
fietstocht
organiseren.
Onze
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fietscommissieleden Henk Maas en Frits van
Dijk
hebben
een
aantrekkelijk
route
uitgestippeld die grotendeels over fietspaden
zal leiden. De lengte van de tocht is iets meer
dan 45 kilometer. Zowel leden als niet leden
kunnen deze tocht op individuele basis
fietsen omdat een goede routebeschrijving
beschikbaar wordt gesteld. Men kan
vertrekken tussen 10.00 en 11.00 uur bij
de Loop (let op: dus niet zoals gebruikelijk
bij station Brouwhuis). Om 10.15 uur
vertrekken we voor dezelfde tocht maar dan
kunt u in een groep fietsen onder leiding van
ervaren fietsers. Er is na afloop ook een quiz
waarmee u een mooi prijsje kunt winnen.
Voor
noodgevallen
is
assistentie oproepbaar en
voor
een
drankje
op
plaatsen waar geen horeca
is wordt gezorgd. De tocht
is voor leden van KBOBrouwhuis
gratis,
niet
leden betalen 2 euro. Voor leden die zich ook
aangemeld hebben voor de barbecue is het
een ideale gelegenheid om voldoende honger
te krijgen. U doet toch ook mee?
Barbecue
Hebt u zich al
aangemeld
voor
onze
jaarlijkse
barbecue
op
woensdag
26
september?
Voor
alle informatie en de aanmeldstrook zie de
vorige circulaire. Aanmelden kan nog tot en
met 12 september.
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.
3

Het e-mailadres en telefoonnummer van
onze secretaris vindt u in de colofon. Aan
deze excursie zijn geen kosten verbonden.
Liederentafel
Op woensdagmiddag 31 oktober gaan we een
liederentafel organiseren in wijkhuis de Brem
Rijpelberg.
Omdat
KBO-Brouwhuis
de

seniorenorganisatie is voor Brouwhuis,
Rijpelberg en Dierdonk maken we een
weloverwogen uitstapje naar de Rijpelberg
omdat we daar ook veel leden hebben. Op
deze middag verzorgt ’t Akkoordje de
muziek. Het begint om 14.00 uur en de
toegang is gratis voor leden maar ook niet
leden zijn van harte welkom. De zaal gaat
open om 13.30 uur. Leden van KBOBrouwhuis
krijgen
twee
consumpties
aangeboden. Ook zal KBO-Brouwhuis met
een stand aanwezig zijn om geïnteresseerde
aanwezigen enthousiast te maken voor een
KBO-lidmaatschap, zodat men van alle
voordelen van het lidmaatschap gebruik kan
maken. U komt toch ook? Zeker een oproep
aan onze Brouwhuisse leden om acte de
préséance te geven en zo in Rijpelberg te
laten zien dat KBO-Brouwhuis een bloeiende
vereniging is voor zowel Brouwhuis als ook
voor Rijpelberg en Dierdonk.
Nieuws van KBO-Kring Helmond
Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom
via het secretariaat van de kring:
secretaris@kbo-kringhelmond.nl
Onafhankelijke cliëntondersteuning in
Helmond
De verenigde ouderenbonden in Helmond
(VBOH),
waaronder
KBO-Helmond,
verzorgen al enige tijd onafhankelijke
cliëntondersteuning voor senioren. Helmond
is
één
van
de
zogenoemde
koplopergemeenten cliëntondersteuning. In
dit project van de VNG en Movisie deelden
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gemeenten
hun
ervaring
met
deze
ondersteuning. Het project is onlangs
afgerond tijdens een conferentie. VBOH en de
gemeente Helmond hebben
de
cliëntondersteuning
inzichtelijk gemaakt in een
filmpje.
En
de
cliëntondersteuners van de
KBO werkten daar graag
aan mee! U vindt een filmpje hierover op
YouTube: https://youtu.be/u9Zo6w1LKEI
Tips veilig in huis (1)
Uit de brochure Senioren & Veiligheid
van de Politie
• Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het
raam of de (digitale) deurspion.
• Gebruik een deurkierstandhouder en
gebruik deze correct. Als u binnen bent, is
de haak altijd open.
• Al u niemand verwacht, doe niet open en
neem niets aan als u niets besteld heeft
omwille van uw eigen veiligheid. Neem
voor de buren alleen iets aan als u dit heeft
afgesproken.
• Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets
heeft besteld en dit afgesproken is (pin
dan op een veilige manier, laat u niet
afleiden en scherm uw pincode goed af).
• Geef aan niemand uw pinpas of pincode
(ook niet aan bedrijven).

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur en elke maandag fietsen
vanaf station Brouwhuis om 13.15 uur.
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.
Middag voor de 85-plussers
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
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