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Voorwoord  

 

Dag allemaal, 

Het einde van een bijzonder jaar nadert. 

Een jaar waarin we weinig of bijna niet 

hebben kunnen samenzijn, een jaar dat 

weinig vertier en vermaak kende. Graag 

hadden wij u een mooie kerstviering willen 

aanbieden.  Helaas kon dat niet doorgaan 

zoals zoveel activiteiten. Daarom is aan u 

deze attentie “Merci” aangeboden.  

 
De feestdagen komen weer in zicht. Wat 

doorgaans een tijd is met vrienden, familie en 

gezelligheid, wordt nu gekenmerkt door 

maatregelen en soberheid. Corona heeft dit 

hele jaar en ook nu tijdens de feestdagen 

effect op ons. Van jong tot oud en van ziek 

tot gezond, iedereen beleeft deze tijd op een 

andere manier. 
 

Tijdens de kerstvieringen van voorgaande 

jaren  begonnen we de middag met een 

kerstgedachte en het aansteken van de zeven 

kaarsen. Dit gedeelte missen we nu. Onze 

gedachten gaan uit naar alle kaarsjes, met 

name:  

1. De samenleving en respect voor elkaar 

2. De huidige maatschappij  

3. de kansloze kinderen,  

4. de zieken en eenzamen,  

5. de toekomst van onze organisatie 

6. verbondenheid 

7. de overleden leden  

Dit jaar hebben afscheid moeten nemen 

van 19 leden.  

 

We spreken de wens uit dat we díe aandacht 

voor onze medemens zeker in deze donkere 

tijden van kerst niet uit het oog verliezen en 

wensen een ieder aangename kerstdagen en 

een gezond en voorspoedig 2021.  

Het wordt een jaar van hoop met een 

lichtpunt aan het einde van de tunnel. 

Johan Flemminks Smid, voorzitter.  

 

Nieuw leden  

Mevrouw L. van der Mijden  

Mevrouw J. Bollen-van den Bosch 

Wij heten u van harte 

welkom en hopen u 

in de toekomst bij 

onze activiteiten te 

mogen ontmoeten.  

In de voorgaande jaren kreeg een lid die een 

nieuw lid aanmeldde, een attentie.  

Met ingang van het nieuwe jaar wordt deze 

attentie achterwege gelaten.    

 

Contributie 2021 

Bij de circulaire van november zat een aparte 

bijlage t.b.v. de contributie 2021, € 22.00 p.p. 

Vele leden hebben al betaald, toch heeft nog 

niet iedereen hieraan voldaan. Graag zien wij 

uw betaling spoedig tegemoet, uiterlijk vóór 31 

december. Deze kan overgemaakt worden op 

NL57 RABO 0154505382.  
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Jubilaris  

Mevrouw I.A. Jeurissen is 25 

jaar lid van de KBO-

Brouwhuis. Wij feliciteren haar 

van harte met deze mijlpaal en 

zullen haar een bloemetje 

bezorgen.  

 

Overleden leden 

De heer A. Roelen. Hij is dinsdag 24 

november 2020 op 81-jarige leeftijd 

overleden. Hij was 15 jaar lid van KBO-

Brouwhuis. 

 

De heer J. Terbeek. Hij is zondag 29 

november 2020 op 80-jarige leeftijd 

overleden. Hij was 2 jaar lid van KBO-

Brouwhuis. 

 

Mevrouw W. Maalste-Naninck. Zij is maandag 

7 december 2020 op 81-jarige leeftijd 

overleden. Zij was 22 lid van KBO-Brouwhuis, 

secretaris van KBO-Brouwhuis van 2006 – 

2012. Wegens haar bijzondere verdiensten 

voor de KBO ontving zij op 25 april 2012 de 

KBO-Brabant zilveren speld. 

 

Mevrouw N. Manders-van Gog. Zij is dinsdag 

8 december 2020 op 94-jarige leeftijd 

overleden. Zij was 22 jaar lid van KBO-

Brouwhuis. 

Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij 

wensen hen veel sterkte. 

 

‘n goed doel 

Er zijn nog steeds veel mensen in Nederland 

maar ook daar buiten, die echt niets te 

besteden hebben. Hebt u nog goede, 

gebruikte herenkleding en schoenen over. Dit 

kan ingeleverd worden, in plastic zakken, bij 

mevr. Johanna Schiere, Pater Govaertpad 1, 

5704 AS, Brouwhuis. Zij zorgt dan dat het bij 

de mensen terecht komt, die het echt hard 

nodig hebben. 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 februari 

Met de nodige verplichtingen en beperkingen 

zijn we de maand december doorgekomen. 

Ook voor de maand januari staat ons 

programma nog op een heel laag pitje, maar 

we houden de hoop om op 3 februari een 

gezellige middag te organiseren in Zaal Vissers 

met een optreden van Jasper van Gerwen en 

afsluitend een diner zoals we bij een 

kerstviering gewend zijn.  

De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

We beginnen deze middag om 

14.00 uur en duurt tot 18.30 uur.  

Dit is afhankelijk van wat er mag 

en kan, denkend aan het aantal èn of de 

horeca hun deuren weer mogen openstellen.  

De kosten voor deelname aan deze middag 

bedragen slechts  € 17,50 per persoon. Als u 

geen gebruik maakt van het diner bedraagt de 

bijdrage € 6,00. Bij binnenkomst ontvangt u 

twee consumptiebonnen. Introducés kunnen 

ook deelnemen. Zij betalen incl. diner € 28.00. 

Zonder diner € 12.00.  

Wij verzoeken u om dit bedrag pas te betalen 

als wij er zeker van zijn dat deze bijeenkomst 

door kan gaan. (Eigen leden hebben voorrang)  

U kunt zich hiervoor opgeven 

tot 23 januari bij het 

secretariaat, telefonisch 0492 

547749 of mail info@kbo-

brouwhuis.nl. VOL is VOL.  

 

 

 

Geldmaat plus assistentie 

Geldmaat introduceert met ‘Geldmaat plus 

assistentie’ een service voor iedereen die het 

lastig vindt om zelfstandig geld op te nemen of 

te storten. Geldmaat plus assistentie is 

beschikbaar bij een aantal geselecteerde 

winkels van Primera, Bruna en The Read Shop. 

Medewerkers van deze winkels helpen 

gebruikers van de geldautomaten door hun 

vragen over de werking van de automaten te 

beantwoorden. Straks, als de anderhalve-

meter samenleving verleden tijd is, helpen de 

medewerkers ook de klant door samen de 

automaat te bedienen. Lees hier het hele 

bericht op onze website.

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=40dd2c4e05&e=36dc79b626
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Programma 2021 

2020 is een verloren jaar geweest. De meeste 

activiteiten zijn geannuleerd. We hebben de 

geplande activiteiten doorgeschoven naar 

2021 en nog aangevuld met enkele nieuwe. Op 

de volgende pagina wordt dit uitgebreid 

weergegeven. 

Wij hopen dat in 2021 de activiteiten weer op 

een rustige manier opgestart kunnen worden, 

zodat we toch onze sociale contacten kunnen 

versterken. Hebt u interesse in een dagje weg 

of tijd om een leuke activiteit bij te wonen? 

 

Graag willen wij bij de bijeenkomsten veel leden 

ontmoeten. Kent u iemand die ook interesse 

heeft om mee te genieten of informatie op te 

doen, breng haar/hem mee als introducé zodat 

die persoon kan proeven van de gezelligheid en 

nieuwe contacten kan maken. Nieuwe leden zijn 

van harte welkom. Bij de wekelijkse vaste 

activiteiten bent u ook van harte welkom. 

 

Interesse in Meer bewegen voor ouderen, 

fietsen, wandelen, Internationaal dansen, 

Biljarten, Koersballen, Kaarten. Kom een kijkje 

nemen tijdens de activiteit zodra we weer 

kunnen herstarten. Informatie hierover is te 

verkrijgen bij het secretariaat. 

        

KBO-Brabant tips 

“Ons Actueel” is voor iedereen, ook de leden, 

die nieuws van KBO-Brabant willen volgen. Men 

kan zich opgeven via deze link.  

 

Het ledenblad “ONS” kunt u ook via 

onderstaande link lezen.  

https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/ 
 

 
Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

 

Jaarprogramma 2021 

03 feb. Nieuwjaarsbijeenkomst 

10 maart Lezing/presentatie: “Donorwet”  

21 maart Rommelmarkt  

25 maart Korte dagtocht Limburg Venlo–

Arcen 

14 april Algemene ledenvergadering.  

23 mei  Boeremèrt Brouwhuis op 

1e Pinksterdag. 

2 juni  Amusementsmiddag  

10 juni  Lange Dagtocht Texel  

(vroeg vertrekken 07.00 uur) 

23 juni  Excursie EDCO 

28 juli  Bezoek klooster Aarle-Rixtel en 

Brabantse kluis.  

26 aug. Lange dagtocht Wuppertal 

2 sept.  Fietsdag. 

16 sept. Korte dagtocht. 

19 sept. Rommelmarkt 

01 okt. Dag van de Ouderen 85+ 

03 nov. Amusementsmiddag 

07 nov. Rommelmarkt 

02 dec.  Bezoek Kerstmarkt in Duitsland.   

15 dec. Kerstviering in zaal Vissers. 

 

 

Verenigd Bonden Overleg Helmond  

Stichting VBOH bestaat uit 

Helmondse seniorenorganisaties 

en afdelingen van landelijke 

bonden. Het VBOH is te bereiken 

via 0492-792392 of info@vboh.nl  

Bent u op zoek naar een Clientondersteuner of 

Vrijwillige Ouderenadviseur. 

Bel het bovenstaand nummer of stuur een mail. 

 

Rijbewijs verlengen  

Op de website van KBO-Brabant staat 

uitgebreide informatie. Medische 

keuringsmogelijkheden: De heer G.H.M. 

Bouten, Vivaldilaan 1, 5707 RA HELMOND; 

contact 0492–541248 of g.bouten@chello.nl  

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=a2750a54b9&e=36dc79b626
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
mailto:info@vboh.nl
mailto:g.bouten@chello.nl


 
 

 

KBO-Brabant heeft, om onze lege tijd te vullen, een puzzel beschikbaar gesteld. 

 

 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 
16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 
26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 
37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 
44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 
plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 
groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 

kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 
8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk 
grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 
vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel 
v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 
49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 
aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans 
lidwoord 71 knokploeg. 

Veel puzzelplezier 

 


