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Voorwoord van de voorzitter
Dag Allemaal,
Tot nu toe hebben wij
een
prachtige zomer
gehad. De vakanties zijn
achter de rug en we
keren
terug
in
het
“normale” leven. KBOBrouwhuis
heeft
in
september een aantal
leuke
activiteiten
te
bieden. Voor de wekelijkse activiteiten op
dinsdagmiddag om 13.30 uur in De Loop,
(kaarten en koersballen, zoeken wij dringend
nieuwe leden. Aan deze activiteiten zijn geen
kosten verbonden. Het moet toch mogelijk
zijn bij een vereniging van ruim 470 leden
deze wekelijkse activiteiten overeind te
houden. Dit geldt ook voor het biljarten in de
Brem. Het bestuur heeft daar zijn zorgen
over. Naast de wekelijkse activiteiten hebben
wij deze maand een aantal extra activiteiten,
die stuk voor stuk heel mooi en interessant
zijn. Hierover leest u meer in deze circulaire.
Doet u met ons mee? Ik hoop u op een van
deze activiteiten te mogen ontmoeten.
Johan Flemminks Smid,
Voorzitter.
In memoriam
De heer M. Verhoeven. Hij is woensdag 14
augustus
2019
op
81-jarige
leeftijd
overleden. Hij was 6 jaar lid van KBOBrouwhuis.
Mevrouw J. Bombeeck. Zij is donderdag 15
augustus
2019
op
90-jarige
leeftijd
overleden. Zij was 19 jaar lid van KBOBrouwhuis.
Ons
medeleven
nabestaanden.

gaat

uit

naar

de

Nieuwe leden
De heer H. van den Brule
Mevrouw H. van den Brule-Gijtenbeek
Mevrouw J. Peeters
Mevrouw A. van Loon
De heer H. van Bussel
Mevrouw M. van Bussel-Hellings.
We heten de nieuwe
leden
van
harte
welkom en hopen dat
we ze bij vele KBO-Brouwhuis activiteiten
mogen ontmoeten.
Gouden paar
Op 12 september a.s. zijn Albert en Maria
Coppens
50
jaar
getrouwd en ze vieren
dit op zaterdag 14
september. We wensen
ze een geweldig feest
toe en hopen dat ze nog jarenlang samen
kunnen zijn.
Van de redactie
Het ledenblad en de circulaire
maandelijks
door
vrijwilligers
bezorgd.
Hiervoor hebben wij graag
enthousiaste leden die één
keer per maand tijd hebben
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worden

om te bezorgen. Bent u geïnteresseerd?
Meldt u bij het secretariaat. Zie de colofon.
ClubSupport campagne Rabobank
Als extra herinnering nogmaals het artikel uit
de vorige circulaire.
De ClubSupport campagne van Rabobank
Helmond gaat binnenkort van start. U kunt
stemmen van 27 september tot en met 11
oktober. Als lid van jouw Rabobank kun je
vanaf 27 september stemmen op jouw

favoriete vereniging of stichting. Stem en
stimuleer ook uw kinderen, buren, vrienden
en kennissen om (ook) op KBO-Brouwhuis te
stemmen. We kunnen de gelden goed
gebruiken om mooie dingen te doen voor
onze leden. Zeg het voort!
Bowlen.
Op 31 juli was het zover en gingen we met
een gezellige groep van 16 personen naar het
bowlingcentrum in het Fletcher hotel op
Suytkade.
Helaas
waren
er
door
omstandigheden enkele afvallers. Iedereen
was goed op tijd want men wist dat er koffie

en gebak klaar stond voordat men de
vriendschappelijke strijd onderling aanging.
Na de koffie/thee en gebak met slagroom
ging iedereen zijn speciale schoenen aandoen
en werd de groep in drieën gedeeld zodat
men op 3 banen kon bowlen. Onder het genot
van een drankje werden de eerste ballen
gegooid om op te warmen en de namen
werden vermeld op het scorebord. Toen men
begon werd er toch fanatiek gegooid door
iedereen en was het een heel fijn sfeertje om
iedereen zo bezig te zien en te horen, zeker
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als men ook strike of spare gooide.
Tussendoor werden we verwend met
bittergarnituur wat er goed inging. Toen we
deze aan het oppeuzelen waren ging het
brandalarm af en werd iedereen verzocht om
het gebouw te verlaten wat bijna goed
nageleefd werd en bij navraag bleek het loos
alarm van onze warme hap te zijn waar men
toch wel om kon lachen. Na de eerste 10
ronden werden de winnaars bekend via het
scorebord, en werd er voor de tweede ronde
gestreden, dit zonder mee te tellen want er
waren drie prijsjes voor de beste spelers in
de eerste ronde, hoewel dit pas achteraf
werd medegedeeld. De schoenen werden
weer verwisseld voor de eigen schoenen
waarna men naar
de zaal ging om
gezellig
na
te
kletsen.
Hier
werden
de
prijswinnaars bekend gemaakt met als 1e
prijs mevr. Nen
Brink-Köhler met 103
punten, de tweede prijs ging naar Toon
Mennen met 86 punten en de derde prijs was
voor de organisator van deze middag Theo
Kersten met 85 punten. Ook was er nog de
poedelprijs voor mevr. Riet Verspaget die
haar punten vergeten was. We kunnen op
een geslaagde activiteit terugkijken en het
bestuur werd met applaus bedankt voor de
organisatie. Op onze website vindt u een
aantal foto’s.
Lange fietstocht
Op donderdag 22 augustus stond een
fietstocht van 60 á 70 kilometer op het
programma. Helaas
waren er maar een
paar aanmeldingen
en
hebben
onze
enthousiaste
vrijwilligers Henk en
Frits besloten de fietstocht niet door te laten
gaan. Heel jammer voor diegenen die zo
graag gefietst hadden. We houden zeker deze
geplande fietsroute nog te goed.
Dagtocht naar Rotterdam
Op donderdag 5 september gaan we met een
volle bus voor ons jaarlijks uitstapje naar
Rotterdam. Het aantal aanmeldingen overtrof
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onze verwachtingen. Het is dan ook een zeer
aantrekkelijke reis voor een beperkt bedrag
dat u bij moest leggen. 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
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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. Opgeven
voor deze dagtocht is niet meer mogelijk.

Rommelmarkt “Van alles wa”
Denkt u ook na de vakantie weer aan onze
rommelmarkt op zondag 22 september a.s.
van 10.00 uur tot 14.30 uur in wijkhuis de
Brem Rijpelplein 1. De toegangsprijs is
slechts € 1,- per persoon dus loop eens
binnen. Als u privéspulletjes wilt verkopen
dan kunt u een of meerdere
tafels huren voor € 3,50
voor een kleine tafel of € 5,voor een grote tafel. Een
kledingrek kost € 2,-. Als u
een tafel wilt huren kunt u
zich aanmelden bij Cees
Senders 0492-513335 of e-mail naar
c.senders@bbhmail.nl.
Jaarlijks etentje op 25 september
Zoals u in de vorige circulaire heeft kunnen
lezen gaan we dit jaar voor ons jaarlijks
etentje naar de Bosparel in Bakel. Een
behoorlijk aantal leden heeft zich al
aangemeld voor deze activiteit. Als u dat nog
niet gedaan heeft, kunt u zich tot 20
september alsnog aanmelden. De kosten
bedragen € 17,50 per persoon. U bent vanaf
16.30
uur
welkom, waarna
we om 17.00 uur
aan
tafel
kunnen.
Het
duurt
tot
ongeveer 19.00
uur. Vervoer op eigen gelegenheid en leden
die geen vervoer hebben kunnen dit
aangeven, dan gaan wij op zoek of u met
iemand mee kunt rijden. Aanmelden d.m.v.
betaling via de bank of betaling contant met
aanmeldstrook uit de vorige circulaire. Graag
gevraagde gegevens ook doorgeven bij
betaling via de bank.
Museum Plus Bus naar het Rijksmuseum
Aanmelden voor de museum plus bus kan
nog tot 7 september, of totdat de bus vol is.
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Ook leden die nog net geen 75 zijn mogen
mee als er onvoldoende aanmeldingen zijn.
Zie invulstrookje in de circulaire van
augustus.

Heeft u hulp nodig?
Heeft u hulp nodig? Denk daarbij aan
bijvoorbeeld hulp bij het
invullen
van
uw
belastingformulier, WMOcliënt ondersteuning, hulp
van een Vrijwillige Ouderen
Adviseur. Stuur dan een emailtje naar e-mailadres info@vboh.nl of bel
0492-792392.

Aanleveren kopij voor de circulaire
Heeft u een leuk verhaal of iets anders dat u
met ons wilt delen, stuur het dan op naar het
secretariaat (voor adres zie colofon). De
redactie zal dan beoordelen of het geplaatst
kan worden in de circulaire.
Vakantie
Samen met Maria
heb ik onlangs een
geweldige
reis
gemaakt van 19
dagen. We waren
achtereenvolgens in
Potsdam Duitsland,
Gdansk
Polen,
Vilnius
Litouwen,
Rezekne
Letland,
Velikye
Luki
Rusland,
Moskou
Rusland,
Velikiy
Novgorod Rusland, Sint Petersburg Rusland,
Talinn Estland, Riga Letland en Klaipeda waar
we op de boot gestapt zijn voor de overtocht
naar Kiel Duitsland. Vandaar weer richting
Nederland, beladen met honderden foto’s en
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vele ervaringen en inzichten rijker. Als er
belangstelling voor is wil ik daar graag een
keertje een middag voor verzorgen in de
Loop of in de Brem. Mijn algemene indruk is
in elk geval dat we het hier nog niet zo slecht
hebben. Maar…..we kunnen ook het nodige
van deze volkeren leren. Laat het maar weten
via onze secretaris of rechtstreeks aan mij.
Albert Coppens

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.
Elke maandag fietsen vanaf het station
Brouwhuis, vertrek om 13.15 uur
22 sep. Van-alles-wa-markt De Brem
25 sep. Uit eten, de Bosparel
30 sep. Museum Plus Bus Amsterdam
4 okt. Dag van de Ouderen 85+. Deze
ouderen hebben een persoonlijke
uitnodiging ontvangen.
23 okt. Amusementsmiddag in de Brem
30 okt. Lezing en praktijk OV-kaart
10 nov. Van-alles-wa-markt De Loop
28 nov. Bezoek Kerstmarkt Duitsland
18 dec. Kerstviering
Even lachen!
Er is een Belgisch blondje met een
doodgewone bril op. Ze was aan het rijden op
de autosnelweg. Toen
een politieagent aan
haar vroeg of ze eens in
het zakje wilde blazen,
ze zei: “Ja natuurlijk” en
zette haar bril af. Vraagt
die agent aan haar:
“Waarom zet u uw bril af
dame?” “Awel” zegt het
blondje: “Dat zijn al
twee glazen minder hé
agent!”
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