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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 

 

Cubigo stopt 
Omdat KBO-geen overeenkomst meer heeft 

met Cubigo en anderzijds de websites van 

de kring en van de afdeling geheel 

vernieuwd worden of zijn, is 

het in stand houden van 

Cubigo niet meer nodig. Het 

account van kring Helmond is 

met ingang van 15 oktober 

2019 leeg gemaakt. Leden 

die gebruik maken van Cubigo kunnen dat 

gewoon blijven doen, alleen zullen er geen 

berichten meer van KBO-Kring Helmond in 

verschijnen. 

 

 “Dag van de Gezelligheid” 

Op 2 oktober gingen zo’n 48 ouderen samen 

naar de film in De Cacaofabriek en 12 

ouderen kregen een rondleiding in Kasteel 

Helmond. Met een lekker kopje koffie vooraf. 

Na afloop werd hen ter plaatse een heerlijke 

lunch aangeboden waar nog gezellig werd 

nagepraat over de activiteiten.  

Deze activiteit was georganiseerd in de week 

#tegeneenzaamheid door de stichting 

Meedoen Helmond samen met de Helmondse 

ouderenbonden, CultuurContact en Lang 

Leve Cultuur. Aan de 

leden van de 

ouderenbonden is 

gevraagd om iemand mee 

te nemen. En dertigtal 

leden van KBO en PVGE 

reageerden op de 

uitnodiging. Zij of hij nam iemand mee die 

vaak alleen is, of er niet gauw op uit gaat 

om wat voor reden dan ook. Om samen te 

genieten van een gezellig dagje uit! 

Aan de deelnemers is gevraagd om geheel 

vrijblijvend een wens achter te laten. Van 

die mogelijkheid werd driftig gebruik 

gemaakt. Er leven onder ouderen grote 

zorgen over eenzaamheid, openbaar 

vervoer, huisvesting en armoede in de stad. 

We pakken deze punten op en gaan met 

onze maatschappelijke partners en 

gemeente in overleg om deze problematiek 

bespreekbaar te maken. Het was goed om te 

zien dat wethouder van Dijk (portefeuille 

o.a. ouderenbeleid) tijdens de lunch in De 

Cacaofabriek ook aanwezig was om van 

ouderen hun verhalen te horen. 

Ook werden individueel wensen op papier 

gezet. We zijn aan de slag om invulling te 

geven aan deze persoonlijke wensen en met 

de ouderen contact te leggen.  

Deze activiteit is zeker voor herhaling 

vatbaar. Wij houden u op de hoogte! Nog 

enkele reacties van de deelnemers:  

“Mijn kinderen wonen allemaal ver weg 

dus ik ben vaak alleen. Mijn buurvrouw 

van vier deuren verderop heeft gevraagd 

of ik mee wilde. Ik heb genoten vandaag 

en ben dankbaar dat dit wordt 

georganiseerd. Ik heb me nu aangemeld 

bij Lang Leve Cultuur en wil graag vaker 

meedoen.”  

“Bedankt voor de supergezellige ochtend! 

Kunnen jullie ook voor de slecht ter been 

zijnde ouderen voor vervoer zorgen?” 

Kortingslijst 

Wij zijn blij dat we op 2 nieuwe bedrijven 

aan u voor kunnen stellen die meedoen met 

de kortingsactie voor onze leden. Het betreft 

Vacht en Decoratie (Markt 49), die 

voortreffelijke spullen heeft voor 

bescherming bij het risico op 

doorliggen/zitten maar ook mooie 

woondecoratie. De andere is  Eye Love 
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(Markt 47) die speciaal voor onze leden 

enkele zondagen open is en wat nog meer 

bijzonder is dat de nazorg dan aan huis 

gebeurd. Een aangepaste kortingslijst kunt u 

vinden op de website van de kring: 

www.kbo-kringhelmond.nl 

 

Website KBO-kring Helmond 
Met trots kunnen wij melden dat na KBO-

Brabant ook KBO-Kring Helmond haar 

website geheel vernieuwd heeft en een 

duidelijk Helmonds tintje heeft gekregen. We 

gaan die natuurlijk in de toekomst verder 

uitbouwen en u kunt er ook de huidige en 

enkele voorgaande pagina’s welke we in de 

Loop geplaatst hebben bekijken. Ook zijn al 

onze afdelingen bezig met hun eigen 

websites te moderniseren. Kijk maar eens op 

www.kbo-kringhelmond.nl. 

 

 

 

 

 

http://www.kbo-kringhelmond.nl/

