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september 2021 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

Om logistieke redenen 

schrijf ik het voorwoord 

al op 10 augustus voor de 

september circulaire. 

Op dit moment nemen de 

Corona besmettingen zo 

sterk af, dat Duitsland 

ons land niet meer als 

risico land aanmerkt. 

Dit betekent dat de lange dagtocht naar 

Wuppertal in Duitsland door gaat. In de 

circulaire oktober wordt hierover een 

reisverslag geschreven. 

In de week van 31 augustus starten onze 

wekelijke vaste activiteiten weer in De Brem 

en De Loop. Geïnteresseerde leden kunnen 

zich voor deze activiteiten aanmelden of loop 

gewoon een keertje binnen en geniet van de 

sfeer. De activiteiten MBvO (internationaal 

dansen) en Biljarten zijn op de dinsdag in De 

Brem . 

Kaarten (rikken), Rummikub en Koersballen op 

de dinsdag en op de woensdag MBvO in De 

Loop. Lees meer op pagina drie. 

Bij al deze wekelijkse activiteiten kunnen nog 

meer deelnemers aansluiten. 

Het zou zonde zijn als bij een vereniging van 

ruim 430 leden deze  gezellige wekelijkse 

activiteiten in de toekomst moeten gaan 

stoppen wegens gebrek aan deelname. 

Dus beste leden kom onder de mensen. 

Geef je op bij het secretariaat, u zult er geen 

spijt van krijgen. 

 

Johan Flemminks Smid, 

voorzitter. 

 

 

Algemene Ledenvergadering  

Deze wordt gehouden op 

woensdag 6 oktober in Zaal 

Vissers. De zaal is open om 13:30 

uur, de vergadering begint om 

14:00 uur. We kunnen slechts 30 personen 

plaatsen. De aangemelde leden van 14 juli 

ontvangen nog bericht. 

 

 

Overleden lid 

De heer F. Filippini, Baroniehof 235. Hij is 
donderdag 29 juli 2021 op 87-jarige leeftijd 
overleden. Hij was 16 jaar lid van KBO-
Brouwhuis. 
 

 

 

 

 

 

Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij 

wensen hen veel sterkte. 

 

 

 

Colofon circulaire KBO-Brouwhuis 

Redactie Nellie van Paassen  

 Johan Flemminks Smid 

 Ans Vulders 

Kopij  info@kbo-brouwhuis.nl 

  o.v.v. kopij circulaire 

 

Seniorenvereniging KBO-Brouwhuis 

Secretariaat Bruhezerweg 23 

 5704 CM  Helmond 

 Tel. 0492 547 749 

  Mob. 06 51952856 

Email info@kbo-brouwhuis.nl 

Website www.kbo-brouwhuis.nl 

Bankrekening  NL57RABO 0154 50 53 82 

 

Ledenadministratie  tel. 0492 515 282 

E-mail pietmeulendijks@live.nl 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf De 

Loop om 13.30 uur. 

Iedere maandag fietsen, samenkomst 13.00 

uur Station-Deltaweg, vertrek om 13.15 uur. 

 

Jaarprogramma 2021 

26 aug  Lange dagtocht Wuppertal  

02 sept. Fietsdag (op donderdag) 

15 sept. Amusementsmiddag  

19 sept. Rommelmarkt in de Brem 

01 okt. Dag van de Ouderen 85+ 

06 okt. Algemene Ledenvergadering  

13 okt. Excursie EDCO 

03 nov. Amusementsmiddag 

07 nov. Rommelmarkt 

02 dec.  Bezoek Kerstmarkt in Duitsland.   

15 dec. Kerstviering in zaal Vissers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagtocht Wuppertal 26 augustus 

Wij hebben een reis naar de Wuppertaler 

Schwebebahn in Duitsland georganiseerd en  

maken er samen met jullie een fijne dag van.  

Iedere deelnemer zorgt voor een 

identiteitsbewijs en de geldige CORONA-

bewijzen die voor Duitsland verplicht zijn, èn 

vergeet uw mondkapje niet.  

 

Fietsdag op donderdag 2 september 

De fietsdag is een jaarlijkse activiteit 

ter afsluiting van het seizoen. Deze 

wordt georganiseerd door het bestuur.  

De maandagmiddag fietsgroep fietst 

nog tot eind oktober. Vertrekpunt 

bij zaal Vissers om 9.30 uur. De 

route richting Boekel is ongeveer 

50 km. Rond 17.00 willen we weer 

terug zijn in Brouwhuis. In de route zijn 

diverse pauzes opgenomen. En nu maar hopen 

dat we goed fietsweer hebben. Aanmelden kan 

bij het secretariaat, tel. 06 5195 2856 

 

 

 

 

 

 

 

Amusementsmiddag 

Op 15 september willen wij u graag welkom 

heten in De Brem voor de 

amusementsmiddag.  

De zaal is open om 13.30 uur, het 

programma begint om 14.00 uur. 

Bart van Loon zal ons dan een gezellige 

muzikale middag bezorgen. Hij maakt van 

deze middag een onvergetelijk moment. Hij 

gaat vanzelfsprekend in op alle verzoekjes en 

weet op de juiste wijze contact te maken met 

de mensen. Zolang de anderhalve meter 

gehandhaaft blijft, zijn een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar. Zorg dat u op tijd 

aanwezig bent, want Vol = Vol. 
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Van alles Wa Rommelmarkt  

De Rommelmarkt wordt gehouden op zondag 

19 september van 10.00 tot 14.30 uur in 

wijkhuis de Brem, Rijpelplein 1.  

 

 

 

 

 

De toegangsprijs is slechts één euro per 

persoon. Als u privé spulletjes wilt verkopen 

dan kunt u een of meerdere tafels huren voor 

3,50 euro voor een kleine tafel en 5,00 euro 

een grote tafel. Voor een kledingrek naast uw 

tafel betaalt u € 2,-.  

Als u een tafel wilt huren kunt U zich 

aanmelden bij Cees Senders tel: 0492-

513335, email c.senders@bbhmail.nl.                  

 

 

Excursie EDCO 13 oktober 

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 13 oktober 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 gaat hier op eigen gelegenheid naar 

toe.  Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Hebt u interesse in deze excursie dan kunt  u 

zich nog aanmelden bij het KBO-secretariaat 

Nellie van Paassen, tel 06 5195 2856 of 

info@kbo-brouwhuis.nl 

 

Wekelijkse activiteiten 

Wat is koersbal? 

Koersbal lijkt op jeu de 

boules. Eerst wordt een 

klein balletje (de ‘jack') 

geworpen en daar moet u 

met grote ballen zo dicht 

mogelijk bij komen. Bij die 

grote ballen zit het zwaartepunt niet in het 

midden. Daardoor rolt de bal in een kromme 

baan, wat het extra spannend maakt. Het gaat 

om concentratie, nauwkeurigheid en 

spelinzicht, niet om kracht. Koersbal wordt 

binnen gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. 

In 1987 is deze activiteit gestart in Brouwhuis 

en op 6 november 2012 werd het 25 jarig 

bestaan gevierd. KBO-Brouwhuis wil meer 

mensen enthousiasmeren voor deze sport. 

Iedereen kan hieraan meedoen. 

 

Rummikub en Skip Bo 

Enkele dames willen 

deze bezigheid weer 

graag opstarten, of als 

er interesse is in een 

ander gezelschapsspel 

is natuulijk ook mogelijk. Dit kan 

dan op de dinsdagmiddag in De 

Loop. Hebt u interesse, laat het 

ons weten. 

 

Zoals u hebt kunnen lezen is de KBO in 1987 

begonnen met Koersbal. Ook werd er vanaf dat 

jaar al menig kaartje gelegd.  De kaartgroep 

bestaat nog steeds en wil graag de groep 

uitbreiden. 

  

 

 

 

 

 

 

Helaas zijn wij nog steeds niet van de 

anderhalve meter af en hebben wij ons te 

houden aan de richtlijnen van de overheid. 

 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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De wekelijkse fietstocht 

Vanaf begin mei werd elke maandag gefietst. 

Samenkomst 13.00 en vertrek 13.15 vanaf 

station Brouwhuis/Deltaweg. 

Elke week met tien tot twaalf personen via een 

verrassingsroute en allemaal met een geel 

KBO-hesje aan. Dit is veilig voor het overige 

verkeer en als groep krijg je dan ook nog 

voorrang bij het oversteken. De groep is heel 

herkenbaar. Onderweg wordt de tijd genomen 

voor een terrasje en als het mogelijk is 

stoppen we bij een bezienswaardigheid. Een 

diversiteit aan routes, zoals via de 

Strabrechtse Heide; rondje 

Helmond; via een landelijk 

weggetje naar Lieshout en 

Gerwen; of naar de Brabantse 

kluis langs de biggenstal;  

Naar Nederheide in het 

buitengebied van Milheeze; richting Asten via 

Deurne; via Vlierden naar Griendsveen.  Op de 

terrasjes wordt dan gezellig gekeuveld, wat 

gedronken en soms ook wat gegeten, b.v. een 

lekkere wafel met kersen of aardbeien en 

slagroom.  

Genieten van de bezienswaardigheden 

onderweg en het terrasje is ons doel van deze 

middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

Koffie met een Tablet 

Thema van de maand: 

Beeldbellen via WhatsApp 

We zijn in juli van start 

gegaan op 4 locaties! Koffie 

met een tablet. Onder deze 

naam is een serie 

bijeenkomsten gepland, 

speciaal voor de wat oudere 

inwoners.  Bijeenkomsten 

zijn gratis te bezoeken. 

Koffie met een Tablet is een mooie 

samenwerking tussen de KBO Kring Helmond, 

de gemeente Helmond, de Bibliotheek 

Helmond-Peel en afdeling Zorg&Welzijn van 

het ROC Ter AA.  

Samen bedachten zij het project waarbij 

mensen laagdrempelig meer te weten komen 

over digitale mogelijkheden.  Zowel voor  

mensen die een smartphone of tablet hebben, 

als voor mensen die hier niet over beschikken 

maar wél willen zien hoe het werkt. De 

bijeenkomsten zijn gratis, ook voor niet-leden. 

Interesse? Je bent welkom op dinsdag 30 

augustus van 10.00u-11.30u in MFC Stiphout. 

Wel is aanmelden nodig, dat kan via de bieb 

0492-522220 en secretaris Kring Helmond 06-

22616134. Er kunnen in elke ruimte een 

beperkt aantal mensen terecht.  

 

September 

In september starten we met online winkelen.  

 

Klik&Tik 

Het internet is voor iedereen. Wil je starten 

met internet, maar weet je niet goed hoe dat 

werkt? Volg dan de basiscursus internet van 

Klik & Tik in de Bibliotheek. 
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Bijlage behorende bij Circulaire september 2021 

 

 

Beste leden, 

  

De circulaire was al op 13 augustus gedrukt voor september 2021. 

Vandaar deze brief als inlegvel bij de circulaire. 

Door de recente verlenging van de corona maatregelen tot 20 september, 

komen de volgende activiteiten te vervallen: 

  

Amusementsmiddag op 15 september in De Brem. 

  

Rommelmarkt op 19 september in De Brem. 
  

Het is helaas niet anders. 

  

Namens het bestuur. 

Johan Flemminks Smid 

Voorzitter 

 


