Circulaire KBO-Brouwhuis
Juni en juli 2019
Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal.
In juli komt er geen circulaire uit. Dus let op
als u mee wilt doen met het programma van
juli en augustus. Dit kunt u nalezen in deze
circulaire. Tot nu toe heeft zich nog niemand
gemeld voor het opmaken van de circulaire.
Ik wil nogmaals een dringend beroep op u
doen. De circulaire is ons middel om u op de
hoogte te houden van de activiteiten binnen
onze vereniging. Het rest mij, als u weg gaat
in juli een fijne vakantie toe te wensen. Gaat
u niet weg neem dan deel aan ons
programma.
Johan Flemminks Smid,
voorzitter.
In memoriam
De heer H. Rooijackers. Hij is donderdag 2
mei 2019 op 86-jarige leeftijd overleden. Hij
was bijna 21 jaar lid
van KBO-Brouwhuis.
Ons medeleven gaat
uit
naar
de
nabestaanden.
Huwelijksfeest
Regelmatig krijgt het bestuur opmerkingen
dat men een huwelijksverjaardag gevierd
heeft en dat men niets van KBO-Brouwhuis
vernomen heeft. De regel en de daaraan
gekoppelde afspraak is: ‘dat indien men het
bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld
heeft, men een bloemetje krijgt en dat
hiervan melding wordt gedaan in de
circulaire’.
Doneer aan KBO-Brouwhuis
Zoals jullie weten proberen wij onze kosten
zo laag mogelijk te houden zodat zoveel
mogelijk leden deel kunnen nemen aan onze
activiteiten. Hiervoor proberen we extra
fondsen te genereren. Een van die fondsen is
“Voor de Ouderen”. Hier kunnen we extra
geld krijgen om onze activiteiten goedkoper
aan te bieden. We hebben nu onze dagtocht
van 5 september op de website staan. Om dit
geld te verwerven moeten we als afdeling het
nodige doen, maar daarnaast moeten er
minimaal twee mensen een donatie doen.
Heeft u een meevaller en wilt u iets extra’s
doen voor de KBO, ga dan naar de link
https://voordeouderen.nl/dagtocht-kbobrouwhuis
Klik op de blauwe knop doneren, vul het te
doneren bedrag in (minimaal 5 euro) en
vervolg met de aangegeven informatie. Wie
zorgt er voor dat we dit mooie extra bedrag

binnen kunnen halen en de dagtocht voor de
aangeboden prijs kunnen realiseren? Doen.
Contributiebetaling MBvO en dansen
Graag wil ik de leden die gekozen hebben om
de contributie voor MBvO of Internationaal
dansen in twee keer te betalen om het
tweede gedeelte vóór 1 juli over te maken
naar rekeningnummer NL57RABO 0154 5053
82 o.v.v. uw naam en de 2e termijn MBvO
of Int. Dansen.
Albert Coppens penningmeester.
Vrijwilligersdag en waterzuivering
Helaas nog geen verslag. Wel kunt u foto’s
bekijken op onze website. Waarschijnlijk
krijgen we volgende keer versterking en
kunnen we de circulaire weer wat opfleuren.
Boeremèrt Kassamedewerkers
Tijdens de Boeremèrt hebben we dringend
nog enkele medewerkers nodig voor aan de
kassa. Wie heeft er nog enkele uurtjes tijd?
Opgave bij Cees Senders, tel. 0492-513335
of e-mail c.senders@bbhmail.nl
Vrijwilligers voor de circulaire
Het bestuur is al enige tijd op zoek naar
versterking voor het maken van ons
maandblad. Tot op dit moment doet ons
bestuurslid Albert het bijna helemaal alleen.
Om de continuïteit te waarborgen is het
broodnodig dat anderen dat geleidelijk over
gaan nemen omdat Albert over 1,5 jaar aan
het
einde
van
zijn
toegestaan
bestuurstermijn zit. Om gebruik te maken
van zijn expertise is het nodig dat anderen dit
over gaan nemen. Omdat de taak bestaat uit
drie verschillende aspecten is het ook
mogelijk om dit als deeltaak op te nemen. De
eerste taak is het schrijven. Dit moet een
journalist in de dop zijn die bij de meeste
activiteiten aanwezig is en die het leuk vindt
om daar verslag van te doen. Daarnaast moet
deze persoon het bestuur “achter de vodden
aan zitten” om relevante teksten over
komende
activiteiten
of
belangrijke
informatie aan te leveren. Deze vaak
summiere informatie moet daarna omgezet
worden in een goed leesbaar stuk. De tweede
activiteit is het redigeren en onderling
afstemmen van de aangeboden teksten.
Deze persoon draagt er zorg voor dat er zo
weinig mogelijk fouten in de tekst staan en
dat het goed Nederlands is en dat er geen
doublures in de circulaire komen. De laatste
taak is het opstellen van de circulaire (lay-

out) in MS Word. Hiervoor is het beheersen
van Microsoft Word noodzakelijk, kennis van
het gebruik van Internet is wenselijk.
Natuurlijk is Albert genegen om u te
informeren over deze taken en u te
enthousiasmeren over de opzet en invulling
van onze circulaire. Hij hoopt er op korte
termijn samen met u weer een flitsend blad
van te maken. Interesse of informatienodig?
Laat het ons weten.
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 email albert.coppens@planet.nl
Automaatje gaat (voorlopig) door
Het gemeentebestuur heeft na rijp beraad en
in overleg met o.a. de KBO besloten om het
Automaatje voorlopig door te laten gaan tot
einde van dit jaar. In deze periode zal met
alle betrokken partijen bekeken worden of
een afdoende oplossing te vinden is. U kunt
de noodzaak een extra impuls geven door
gebruik te maken van het Automaatje.
Oorlogsmuseum Overloon
Op woensdag 26 juni gaan we naar het
oorlogsmuseum in Overloon. U heeft er in de
vorige circulaire alles over kunnen lezen. Het
arrangement kost slechts €25,- per persoon
excl. vervoer. Aanmelden kan tot en met 12
juni a.s. door overmaken van 25 euro (zie
aanmeldbon in de vorige circulaire).
Bowlen 31 juli
Op woensdag 31 juli gaan we bowlen in City
Resort Hotel Helmond, Scheepsboulevard 2
Helmond (Suytkade). We beginnen om 14.00
uur en gaan door tot 16.00 uur. We worden
ontvangen met koffie/thee met gebak,
daarna 1½ uur bowlen, tussendoor worden
we 2 maal verwend met een gemengd
bittergarnituur en 2 consumptiemunten dit
alles voor slechts € 15,- per persoon.
Natuurlijk rekenen wij erop dat veel leden er
net zo veel zin in hebben als het bestuur. We
hopen er zo samen een gezellig middagje van
te maken en onderling de strijd aan te gaan,
de bowlingballen te laten rollen en strikes en
spares te scoren. Verzamelen rond 13.45 uur
bij de ingang van het hotel, parkeren kan net
voor het hotel of anders op het terrein van
Lidl daar is plaats genoeg voor auto’s.
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Inschrijven kan t/m 24 juli meldt u op tijd aan
zodat wij op tijd het aantal banen kunnen
reserveren. Wij hopen op een grote opkomst
hoe meer mensen hoe meer plezier. Voor
aanmelden zie bon in deze circulaire.
Dagtocht naar Rotterdam
Ook dit jaar heeft het bestuur weer een
aantrekkelijke dagtocht voor u weten te
selecteren. We gaan een mooie en
afwisselende trip maken naar Rotterdam op
donderdag 5 september. We vertrekken
omstreeks
8.30
uur
en
rijden
dan
rechtstreeks naar Ridderkerk. Hier worden
we
rond
10.00
uur
ontvangen
bij
chocoladeatelier van Noppe, waar we
beginnen met koffie en gebak. Tijdens de
koffie begint de chocolatier met zijn uitleg
over de chocolade. Aan de hand van een film
krijgt u een idee van hoe het gaat met de
productie van de cacao. Vervolgens krijgt u
een demonstratie bonbons maken. Frits is
een gepassioneerde chocolatier die zijn
passie zeker op u over zal proberen te
brengen. Aan het einde van de demonstratie
heeft u nog even de tijd om in het kleine
winkeltje te kijken voordat we aan tafel gaan
voor een goed verzorgde broodjeslunch.
Uiteraard mag het broodje kroket niet
ontbreken tijdens deze lunch. Na de lunch
staat de touringcar weer gereed om op weg
te gaan richting Rotterdam. Zo tegen 13.45
uur gaan we aan boord bij de rederij Spido
voor een rondvaart door een deel van de
Rotterdamse havens. Zo’n anderhalf uur later
haalt de touringcar ons weer op en brengt
ons naar de imposante Markthal. We kunnen
daar op ons gemak even rondkijken, wat
winkelen of een drankje doen. Rond vijf uur
laten we Rotterdam achter ons en beginnen
aan de terugreis naar Helmond.
We
onderbreken de terugreis in Wagenberg waar
we het afscheidsdiner zullen gaan gebruiken.
Tegen negen uur hopen we dan moe en
voldaan terug te zijn in Helmond. We kunnen
u
als
KBO-Brouwhuis
deze
dagtocht
aanbieden voor slechts 55 euro. U krijgt voor
dit bedrag:
- vervoer per luxe touringcar
- 2 maal koffie met gebak
- demonstratie chocolatier
- broodjeslunch incl. broodje kroket
- rondvaart 75 minuten
- 3-gangen afscheidsdiner
Omdat we de laatste jaren telkens wat
plaatsen over hadden zullen we niet meer
inschrijven in de Rivierenhof, maar gewoon
via onze bekende manier zoals beschreven bij
de bon in deze circulaire. Hierbij geldt
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natuurlijk “vol is vol” en wie het eerste komt
(=betaald) die het eerst ….mee mag.
Agenda
Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.
Elke maandag fietsen vanaf het station
Brouwhuis, vertrek om 13.15 uur
6 juni
Fietstocht
9 juni
Boeremèrt
26 juni Oorlogsmuseum Overloon
4 juli
Fietstocht
31 juli
Bowlen
1 aug.
Fietstocht
5 sep.
Grote dagtocht naar Rotterdam
22 sep. Van-alles-wa-markt De Brem
25 sep. Uit eten, de Bosparel
4 okt.
Dag van de Ouderen 85+
30 okt. Lezing en praktijk OV-kaart
n.t.b.
Amusementsmiddag De Brem
10 nov. Van-alles-wa-markt De Loop
28 nov. Bezoek Kerstmarkt Duitsland
18 dec. Kerstviering
Nieuws van KBO-Kring Helmond
Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom
via het secretariaat van de kring:
secretaris@kbo-kringhelmond.nl
Week voor de Ouderen
Na alle blije gezichten van onze bezoekers
van het afgelopen jaar organiseert Museum
Helmond dit jaar voor de tweede keer “De
Week voor de Ouderen”. Van 27 t/m 30
augustus stellen wij ons prachtige Kasteel
Helmond open voor ouderen. Voor een
gereduceerd tarief ontvangen wij onze
gasten met een kopje koffie of thee met een
plak cake waarna zij, met hun begeleider, op
eigen gelegenheid de grootste waterburcht
van
Nederland
bezoeken.
Op
iedere
verdieping staan kasteelvrouwen klaar die
vertellen over de rijke
geschiedenis en de gasten
meenemen
naar
de
mooiste plekken in het
kasteel. Daarnaast is de
expositie ‘Heksenjacht in
Peelland’ zeer de moeite
waard om te bezoeken. Als
service staat er voor de
ouderen en begeleiding,
van 11.00 – 15.00 uur een lunchbuffet klaar
waarvan
de
gasten
onbeperkt
gebruik kunnen maken. Dit bestaat uit een
kopje dagverse soep, zachte broodjes met
ham en kaas en een bekertje yoghurt als
nagerecht. Na het bezoek aan het kasteel
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trakteert Museum Helmond op een heerlijk
drankje in ons gezellige Kasteelcafé waar de
gasten naar hartenlust kunnen napraten over
hun ervaringen en waar de mogelijkheid is
om andere gasten te ontmoeten. Kasteel
Helmond is volledig rolstoeltoegankelijk
(voor gewone rolstoelen) en ingericht op
oudere bezoekers. Daarnaast zijn er
voldoende
medewerkers
aanwezig
die
meehelpen bij onder andere de rolstoelliften.
De gasten kunnen voor de deur worden
afgezet, voor het vervoer wordt een
parkeerontheffing geregeld. Deelnamekosten
zijn €11,50 per persoon. Dit is inclusief
entree, gids, koffie/thee met cake en een
drankje. Begeleiders betalen geen entree.
Voor deelname aan het lunchbuffet rekenen
wij €5,00 per persoon. Aanmelden kan
via www.museumhelmond.nl
Vitaliteitsdagen
De Helmondse vitaliteitsdagen vinden plaats
op 1, 2 en 3 juli in de Geseldonk. De volgende
metingen zijn daar gratis beschikbaar voor
senioren (leden en niet-leden van KBO Kring
Helmond en PVGE Helmond):
1. meten van lengte, gewicht, knijpkracht,
hartslag;
2. meten van onder andere stabiliteit,
mobiliteit, flexibiliteit en kracht aan de
hand van 7 verschillende tests;
3. zes minuten wandeltest;
4. informatie en een goed gesprek over
eten en drinken;
5. praktische metingen ogen en oren;
6. groepsgesprekje over ‘het leven’;
7. eindgesprek en tips.
Mensen die mee willen doen moeten zich van
tevoren aanmelden. U krijgt dan een tijdstip
toegewezen waarop u, met maximaal twee
mensen tegelijk, de metingen kunt volgen. U
kunt zich dus opgeven samen met een
partner of vriend/vriendin. Houdt u er
rekening mee dat u in totaal ca. 2 uur bezig
bent met de metingen. U kunt aangeven als
u bepaalde dagdelen (voor- of na de middag)
echt niet beschikbaar bent.
Data: 1, 2 en 3 juli 2019
Locatie: De Geseldonk Mierlo-Hout
Tijdstip: Dagelijks van 10.00 – 17.00 uur.
Om mee te doen moet u zich aanmelden. U
krijgt dan een bevestiging met het tijdstip
waarop u bent
ingedeeld.
U
kunt zich met
twee mensen
tegelijk
aanmelden.
Om mee te
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doen hoeft u geen lid te zijn van de KBO of
PVGE. Aanmelden kan per e-mail naar
voorzitter@kbo-kringhelmond.nl of bel de
gegevens door naar Piet Maas, tel. 0492534876. De gevraagde gegevens zijn: Naam,
e-mailadres telefoonnummer, KBO-afdeling
en de dagen dat u echt niet kunt.

Aanmeldstrook bowlen 31 juli 2019
Naam --------------------------------------------Adres -------------------------------------------Aantal personen --------------------------------Betaling €15,- 0 contant
0 per bank NL57RABO 0154 5053 82
o.v.v. bowlen 2019

Aanmeldstrook dagtocht 2019 5 september
Naam --------------------------------------------Adres -------------------------------------------Aantal personen --------------------------------Betaling €55,- 0 contant
0 per bank NL57RABO 0154 5053 82
o.v.v. dagtocht 2019
Opstappen:
0 Kerk Brouwhuis 8.15 uur
0 Rivierenhof 8.25 uur
0 Station Brouwhuis 8.30 uur

Graag aankruisen wat van toepassing is.
Strookjes met contante betaling kunnen
ingeleverd worden bij: Frits Branten,
Rivierenhof 115 of bij Piet Meulendijks,
Zeelenweg 6. Bij aanmeldingen via de bank
graag informatie vermelden zoals op de
strookjes is aangegeven of u kunt de
gevraagde informatie doorgeven via de mail
pietmeulendijks@live.nl of via een bericht
naar Piet via Cubigo of website www.kbobrouwhuis.nl. Een strookje inleveren bij
betaling per bank is dan niet nodig.
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