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april 2021 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

Het is al weer half maart 

2021 als ik het voorwoord 

schrijf. Terugkijkend 

zitten wij al een jaar in 

Lock down, wie zou dat 

een jaar geleden ooit 

hebben kunnen 

voorspellen, dat de 

pandemie zolang zou duren. En het is nog niet 

gedaan met de pandemie. Ouderen onder ons 

hebben al een eerste prik gehad. 

De jongerengarde van ons komt hopelijk 

komende anderhalve maand aan de beurt, 

maar dan moet het wel mee zitten met de 

leveringen van het vaccin. 

Het  reisadvies van de regering is verlengd  tot 

15 april a.s. Hopelijk krijgen wij daarna meer 

bewegingsvrijheid terug. Er zijn ook 

lichtpuntjes, buiten sporten mag weer met 4 

personen. Op dit moment komen de berichten 

binnen dat de Corona besmettingen weer sterk 

oplopen, vooral onder de jongeren. Dit laatste 

is wel zorgelijk. 

 

Eind april gaan we op de maandag weer 

wekelijks fietsen. Dit onder leiding van 

mevrouw José van Stiphout en de heer Richard 

van Laarschot. Hierover leest u meer in deze 

circulaire. 

Ook kunt u op de volgende pagina uitgebreide 

informatie lezen over de lange dagtocht naar 

Texel op 10 juni. 

De rest van onze activiteiten hebben wij twee 

maanden opgeschort. Dit geldt ook voor de 

geplande algemene ledenvergadering in april. 

 

Ik wens u veel lees plezier toe en we moeten 

het nog even volhouden totdat wij ingeënt zijn. 

Het eind komt in zicht. 

 

Johan Flemminks Smid, Voorzitter. 

 

Nieuwe (gast)leden  

Mevrouw J. Chatrer-Roovers   

Mevrouw M. Christiaens-van de Ven, Gastlid  

 

Wij heten u van 

harte welkom en 

hopen u in de 

toekomst bij onze 

activiteiten te 

mogen ontmoeten.  

 

Overleden leden 

Mevrouw W. van Duppen. Zij is donderdag 18 

februari 2021 op 85-jarige leeftijd overleden. 

Zij was bijna 1 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

 

Mevrouw D. Raaijmakers-van Zeelandt. Zij is 

zaterdag 6 maart 2021 op 83-jarige leeftijd 

overleden. Zij was 9 jaar lid van KBO-

Brouwhuis. 

 

 

 

 

 

Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij 

wensen hen veel sterkte. 
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Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

 

Jaarprogramma 2021 

Wij hebben nog steeds geen zekerheid of de 

activiteiten wel door kunnen gaan. 

De Algemene Ledenvergadering in april wordt 

naar een nog niet bekende datum gezet. 

De Boeremèrt 1e Pinksterdag is ook onzeker. 

 

02 juni  Amusementsmiddag  

10 juni  Lange Dagtocht Texel  

(vroeg vertrekken) 

23 juni  Excursie EDCO 

28 juli  Bezoek klooster Aarle-Rixtel en 

Brabantse kluis.  

02 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. 

 

 

Fietsen  

Als het coronavirus en het weer het toelaten 

gaan we vanaf eind april tot eind oktober op 

de maandagmiddag wekelijks fietsen. Bij de 

eerste samenkomst ontvangt iedereen het 

bekende gele hesje dat door de leden 

gedragen dient te worden om nog beter in het 

verkeer herkend te worden als groep. Het 

overige verkeer staat toleranter tegenover de 

groep om de veiligheid te vergroten. Er zijn 

ook 2 nieuwe coördinatoren die zich 

beschikbaar hebben gesteld om dit samen te 

begeleiden. De vertrektijd is tot eind mei 

aangepast. Samenkomst 12.00 uur bij station 

Brouwhuis vertrek om 12.15 uur. Deelname is 

gratis, alleen de consumpties zijn 

voor eigen rekening. (Zelfservice, 

zorg voor brood en drinken voor 

onderweg.) We fietsen ongeveer 

30 km met een tempo van 13 tot 

17 km per uur, afhankelijk 

van de tijd in het seizoen en 

het weer. Dit tempo is ook 

voor de niet e-biker goed bij te houden en er 

wordt gepauzeerd zo rond de 10 à 12 km op 

een terras of in de natuur zodat we rond 

15.15/15.30 uur thuis zijn. Voor deelname en 

vragen kunt u contact opnemen met  

mevrouw José van Stiphout (06-12525062) of 

de heer Richard van Laarschot (06-37172416). 

 

 

Dagtocht TEXEL 10 juni 2021 

Als wij gevaccineerd zijn en de Lock down is 

versoepeld dan hebben wij op 10 juni een hele 

lange dagtocht naar TEXEL in het vooruitzicht. 

Wij vertrekken om 6.50 uur bij de kerk en 

uiterlijk 7.15 uur bij Deltaweg/Station.  

Mondkapje in de bus is verplicht. 

Onderweg in de touringcar is er voor iedereen 

koffie/thee met een koek. Aankomst Texel 

omstreeks 11.00 uur en rijden we een 

toeristische route over het eiland. 

Om 12.00 uur is bij een restaurant in het 

centrum van Den Burg een koffietafel voor 

onze groep gereserveerd (div. brood, 

vleeswaren, kaas en zoet beleg, koffie/thee 

erbij). Na de lunch wandelt u zelf het dorp in. 

13.45 uur vertrek per touringcar naar Het 

Maritiem en Juttersmuseum. Dit leuke en 

informele museum heeft een binnen en 

buitendeel. Het bezoek wordt aangevuld met 

een boeiend juttersverhaal.  

15.30 uur vertrek naar de kustplaats De Koog. 

Hier is een uur vrij te besteden. 

17.00 uur zijn we weer op de veerboot naar 

het vaste land. In de buurt van Utrecht 

stoppen we voor een heerlijk 3 gangendiner 

van 19.30 tot 21.15 uur. 

Om 22.30 uur zijn we weer terug in Helmond-

Brouwhuis. Aan deze dagtocht kunnen ook de 

leden van ZijActief Brouwhuis deelnemen.  

De ledenprijs voor deze dag is € 60.00 per 

persoon. Aanmelden is mogelijk t/m 28 april.  

Niet-leden kunnen aanmelden, zij komen op de 

reservelijst en worden na 28 april op volgorde 

van aanmeldingsdatum ingeschreven.  

Voor hen is de prijs € 69.00. Tot deze datum 

hebben eigen leden voorrang. Vol is Vol. 

Een vriendelijk verzoek om pas te betalen als 

wij definitief weten dat de busreis door kan 

gaan. Hier krijgt u bericht van. 

Aanmelden bij Nellie van Paassen, tel. 06 5195 

2856 of per mail info@kbo-brouwhuis.nl 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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Stichting VBOH 

Belastingservice 

voor ouderen  

De belastingservice is een 

dienst voor senioren van 

55 jaar en ouder met een 

laag inkomen. Zij kunnen 

hulp krijgen bij hun aangifte, bij een verzoek 

om teruggave inkomstenbelasting of bij het 

aanvragen van toeslagen. De kosten voor deze 

belastingservice bedragen € 12,- per 

huishouden. Dat betekent voor alleenstaanden 

een inkomen tot € 35.000 per jaar. Voor 

gehuwden of samenwonenden is dit bedrag 

maximaal € 50.000. 

 

Clientondersteuners 

Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is 

geregeld dat iedereen die met een hulpvraag 

naar de gemeente gaat, recht heeft op gratis 

onafhankelijke cliëntondersteuning. 

De cliëntondersteuner helpt u daarbij! 

  

Vrijwillige ouderenadviseurs 

Onze samenleving verwacht vandaag de dag 

een grote mate van zelfredzaamheid. Dat 

geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang 

mogelijk zelfstandig blijven wonen. De 

meeste ouderen willen dat ook.  

 

Als u de hulp wilt inroepen van een VBOH 

belastinghulp dan kunt u zich wenden tot ons 

secretariaat te bereiken via 0492-792392 

of info@vboh.nl 

 

 
 

Twee webinars tijdens  

Campagne Senioren en Veiligheid 

  

KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid tijdens de campagne 

Senioren en Veiligheid.  

De maand april zal weer volledig in het teken 

staan van senioren en veiligheid. Deze maand 

wordt georganiseerd door het ministerie van 

Justitie en Veiligheid in samenwerking met de 

ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, KBO-

Brabant, NOOM, Senioren web en de Koepel 

Gepensioneerden, de Politie en het CCV. 

Er worden twee Webinars georganiseerd die 

door Catherine Keyl worden gepresenteerd. 

Catherine zal u samen met de tafelgasten, 

waaronder de politie, voorlichting geven om 

deze nare vormen van criminaliteit te 

voorkomen. U bent van harte uitgenodigd om 

deel te nemen aan deze Webinars. 

Op 15 april is de Webinar over Spoofing. 

Spoofing is oplichting waarbij de oplichter zich 

voordoet als uw bank en u op deze manier geld 

probeert af te nemen. Ook deze keer laat 

acteur Kees Hulst in een filmpje zien hoe 

spoofing in zijn werk gaat en wat u er tegen 

kunt doen. Ook komen de onderwerpen 

babbeltrucs, meekijken bij pinnen, 

hulpvraagfraude en phishing weer aan bod. 

Op 22 april kunt u kijken naar een Webinar 

over online veiligheid. U krijgt informatie over 

hoe u veilig kunt internetten. U krijgt uitleg 

over het belang van het gebruik van 

wachtwoorden, het belang van het maken van 

updates, het gebruik van een virusscanner en 

het maken van back-ups. Het is belangrijk dat 

u altijd eerst checkt voordat u ergens op klikt! 

U kunt de Webinars volgen via de website 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

-      Op donderdag 15 april om 10.30 uur het 

webinar over spoofing; 

 

-      Op donderdag 22 april om 10.30 uur het 

webinar over veilig internetten. 

Als u niet in de gelegenheid bent om het 

webinar op dit tijdstip te volgen dan kunt altijd 

op een later moment de webinars terugkijken. 

Gaat u hiervoor naar de website 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl op een 

moment dat het u uitkomt.

http://www.belastingservice.org/home/
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
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Om onze lege tijd te vullen is een puzzel beschikbaar gesteld. 

 

 
 

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

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. 

korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 

hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 

boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 

afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 

vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 tekst op muziek 70 

Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 7 en 

volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 

gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 

leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. 

in Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 

zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 

robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is. 

 


