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juni-juli 2021 

Voorwoord 

 

Dag allemaal, 

Dit is de laatste circulaire 

voor de vakantieperiode.  

De volgende circulaire  

van augustus komt in de 

week van 26 juli uit. Dus 

staat deze circulaire vol 

met ons programma van 

enkele maanden. 

Zie ook het jaarprogramma. 

Het bestuur gaat er vanuit, dat wij vanaf 

augustus gewoon ons wekelijks en 

maandelijks programma kunnen draaien.  

Voor juni en juli is het nog spannend. 

Op het moment als ik het voorwoord aan het 

schrijven ben, gaat in de week van 17 mei  de 

tweede stap van de versoepelingen in. 

Terrassen open tot 20u, bibliotheken open etc. 

etc., maar nog steeds anderhalve  meter 

afstand. Ik hoop, dat eind mei of de eerste 

week van juni de restaurants open gaan, met 

de derde stap, zodat we naar Texel kunnen 

reizen. Het zal er om spannen. 

Mocht het niet lukken dan hebben wij onze 

mooie reis naar Wuppertal eind augustus nog 

voor u in petto. 

 

In de circulaire staat een extra artikel over het 

wekelijks fietsen op de maandagmiddag.  

Bij het uitgaan van deze circulaire weten wij 

dat deelnemers van de fietsgroep 2019 en 

2020 weer interesse hebben. Hebt u ook 

interesse laat het weten bij de coördinatoren 

of bij het secretariaat. 

 

Namens het bestuur wensen wij u een mooie 

zomer toe.  

En hopelijk mogen wij u binnenkort weer 

ontmoeten op een van onze activiteiten. 

Houdt er de moed in ... ook als sommige 

activiteiten in de maanden juni en juli door 

COVID geen doorgang kunnen vinden. 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter.  

 

Nieuw lid: 

Mevrouw O. Maas-Steijger    

 

Nieuw gastlid: 

Mevrouw T. Nooijen-Smits  

   

 

 

 

 

 

Wij heten u van harte welkom en hopen u in 

de toekomst bij onze activiteiten te mogen 

ontmoeten.  

 

 

Algemene Ledenvergadering 14 juli 

Voor deze middag is een aparte uitnodiging 

bijgevoegd. Het kan alleen doorgaan als de 

horeca weer opengesteld kan worden. 

Wilt u deelnemen aan deze vergadering 

bent u verplicht om u aan te melden. 
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Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

Iedere maandag fieten, Samenkomst 13.00 

uur Station-Deltaweg, vertrek om 13.15 uur. 

 

Jaarprogramma 2021 

Wij hebben nog steeds geen zekerheid of de 

activiteiten wel door kunnen gaan. 

 

02 juni  Amusementsmiddag (uitgesteld) 

10 juni  Lange Dagtocht Texel  

(vroeg vertrekken) 

23 juni  Excursie EDCO 

14 juli Algemene Leden Vergadering 

28 juli  Bezoek klooster Aarle-Rixtel en 

Brabantse kluis.  

26 aug  Lange dagtocht Wuppertal  

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. 

 

 

Amusementsmiddag uitgesteld 

Op 2 juni hadden wij u graag welkom 

geheten in De Brem voor de 

amusementsmiddag. Helaas kregen wij op 

valreep te horen dat het wijkhuis haar 

deuren en de bar nog niet mag openen 

voor deze middag. Heel jammer, maar dit 

houden we te goed. 

 

Een nieuwe datum wordt z.s.m. bekend 

gemaakt. Bart van Loon zal ons dan een 

gezellige muzikale middag bezorgen. Hij 

maakt van deze middag een onvergetelijk 

moment. Met de liedjes van vroeger maar 

ook zeker nieuwere liedjes. Hij gaat 

vanzelfsprekend in op alle verzoekjes en 

weet op de juiste wijze contact te maken 

met de mensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagtocht TEXEL 10 juni 2021 

Wij hebben op 10 juni met een volle bus 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. Om 22.30 uur 

zijn we weer terug in Helmond-Brouwhuis. 

Diegenen die zich opgegeven hebben voor 

deze dagtocht ontvangen nog uitgebreide 

informatie. Zijn er nog vragen, bel dan Nellie 

van Paassen, tel. 06 51952856 of per mail 

info@kbo-brouwhuis.nl 

Fietsen 

Om deel te nemen kunt u contact opnemen 

met één van de coördinatoren mevrouw  

José van Stiphout (06-12525062) of de heer 

Richard van Laarschot (06-37172416), zodat 

zij zeker weten dat er fietsers aanwezig zijn. 

Dit om te voorkomen dat zij er niet voor niets 

staan te wachten net als op de 1e fietsdag van 

10 mei jl. 

Tot eind oktober is er wekelijks op de 

maandagmiddag fietsen. Samenkomst 13.00 

uur bij Station-Deltaweg, vertrek 13.15 uur.   

Twee coördinatoren hebben zich beschikbaar 

gesteld om dit samen te begeleiden. Voor 

deelname en vragen kunt u contact opnemen 

met bovenstaande personen José of Richard.  

Deelname is gratis, alleen de consumpties zijn 

voor eigen rekening. 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 daarna voldaan naar huis kunnen.  

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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Excursie 23 juni EDCO  

Een Brabants karakter 

EDCO is een familiebedrijf en 

sinds 1978 uitgegroeid tot een 

internationaal opererende 

handelsonderneming. Met ons non-food 

assortiment bestaande uit meer dan 20.000 

producten in uiteenlopende categorieën 

streven wij met al onze medewerkers naar 

optimale klantgerichtheid. EDCO heeft 

verschillende vestigingen en showrooms in 

heel Europa en ook verschillende vestigingen 

in het Verre Oosten met een omvangrijke 

showroom. Daarvandaan kunnen producten 

vlot naar andere continenten worden 

verstuurd. 

Op woensdag 23juni om 14.00 uur kunnen wij 

met maximaal 30 personen, die goed ter been 

zijn, een kijkje nemen in dit grote bedrijf aan 

de Helmondsingel 139, 5751 PA Deurne. 

Samenkomst 13.45 uur bij het bedrijf. 

Iedereen kan hier op eigen gelegenheid naar 

toe. Er zijn geen kosten aan verbonden. Hebt 

u interesse in deze excursie dan kunt  u zich 

aanmelden bij het KBO-secretariaat Nellie van 

Paassen, tel 06 5195 2856 of info@kbo-

brouwhuis.nl 

 

 

Missieklooster Heilig Bloed Aarle-

Rixtel en Brabantse kluis 28 juli 

De rondleiding begint in de herberg waar u 

wordt opgehaald door de zuster. Tijdens de 

rondleiding van één uur vertelt zij over het 

ontstaan van de congregatie, het ontstaan van 

het klooster en de missiewerken die zij 

verrichten. In het klooster kunnen we een 

kijkje nemen in het echte kloosterleven. De 

rondleiding voert ons naar de kapel, het 

museum, de refter en meerdere ruimtes in het 

klooster. Daarna gaan we op het terras 

genieten van koffie/thee met gebak. Daarna 

kunnen we nog wandelen in de kloostertuin, 

naar de Mariagrot, èn de koeien en kalfjes 

aaien. Het klooster is moeilijk toegankelijk 

voor gebruikers van een rollator of rolstoel, 

want we moeten enkele trappen klimmen. 

Iedereen kan hier op eigen gelegenheid naar 

toe. maximaal 30 personen. Samenkomst 

13.45 uur, de excursie begint om 14.00 uur. 

De kosten voor deze excursie zijn € 5.00 p.p. 

Aanmelden is mogelijk tot 20 juli via mail 

info@kbo-brouwhuis.nl; of bij Nellie van 

Paassen tel. 06 5195 2856. Het bedrag kunt u 

overmaken op NL57 RABO 0154505382.  

 

 

Dagtocht Wuppertal 26 augustus 

Nu het kabinet de regels van corona meer gaat 

loslaten en de meeste leden ook geprikt zijn 

voor de 2e keer durven wij ook weer een reis 

te organiseren naar de Wuppertaler 

Schwebebahn in Duitsland. Natuurlijk hopen 

wij op een grote 

opkomst zodat wij er 

een fijne dag van 

kunnen maken samen 

met jullie, want daar 

doen we het voor. 

Noteer deze datum 

alvast in uw agenda. 

De ledenprijs voor 

deze dag is € 55.00 per 

persoon. Aanmelden is 

mogelijk t/m 31 juli. 

Ook niet-leden kunnen zich aanmelden, voor 

hen is de prijs € 64.00 (Eigen leden hebben 

voorrang.) Een vriendelijk verzoek om pas te 

betalen als wij definitief weten dat de busreis 

door kan gaan. Hier krijgt u bericht van.  

In de volgende circulaire geven wij uitgebreide 

informatie over de vertrektijden en het 

dagprogramma. 

Aanmelden bij Nellie van Paassen, tel.  

06 5195 2856 of info@kbo-brouwhuis.nl 

 

 

Stichting VBOH voor ouderen  

Heeft u hulp nodig? Denk daarbij aan 

bijvoorbeeld hulp bij het invullen van uw 

belastingformulier, WMO-

cliënt ondersteuning, hulp 

van een Vrijwillige 

Ouderen Adviseur.  

Stuur dan een e-mailtje 

naar info@vboh.nl of bel 

0492-792392.  

  

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@vboh.nl
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Nieuws van KBO-Brabant  

Op dinsdag 18 mei stuurden op initiatief van KBO-Brabant de ouderenorganisaties Koepel 

Gepensioneerden, KBO-Brabant, KBO-PCOB en NOOM een persbericht uit waarin wij dringende 

aandacht vragen voor een snelle openstelling van de gemeenschaps- en buurthuizen. 'De vrijwilligers 

van de lokale seniorenverenigingen staan te popelen om de ontmoetingsactiviteiten weer op te 

starten. Het bericht is ook onder de aandacht gebracht van relevante Tweede Kamerleden. 

 

Ons Zomerfair  

KBO-Brabant is van plan om op 22 juli een Ons Zomerfair te organiseren voor leden. Gezellig, elkaar 

weer ontmoeten!  Meer informatie in het “ONS” Mei-nummer. 

 

Ook deze maand kunnen we weer een puzzel oplossen. 

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

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 
Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 
schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde 
melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. week 43 
snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 grasmaand 55 
populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 66 irriteren 67 
cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige 
uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 
13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 
25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 
36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 
50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan 58 
reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 
bustehouder. 

 


