
                    

   Agenda KBO-Afdelingen 
 Helmond augustus e.v. 2019 

 

De tijden van de diverse activiteiten en aanvul-

lende informatie kunnen bij  de afdeling verkre-

gen worden.  

 

 

• 1–8 sept.  Feestweek  

• 1 okt. Herfstfeest  

• 16 okt.  Kom bij ons-middag  

• 17 okt.  Klokkenmuseum  

• 4 nov.  De Zoete Inval  

 
 

• 5 sep.  Dagtocht Rotterdam  

• 22 sept.  Van-alles-wa-markt 

• 25 sept.  Uit eten Bosparel  

• 30 sept.  Museumplusbus Amsterdam  

• 4 okt. Dag van de Ouderen 85+  

 

 

• 13 aug.  Koffieochtend met lezing Vlisco  

• 15 aug.  Repaircafé  

• 31 aug.  Repaircafé  

• 3 sept. Koffieochtend 

• 5 sept. Bloemschikken 

 

 

• 15 aug. Koffiemorgen  

• 22 aug.  Rondleiding door Aarle-Rixtel  

• 29 aug.  Fietstocht  

• 11 sept.  Jeu de Boules toernooi  

• 17 sept.  Happen en stappen  

• 24 sept.  85+ middag   

KBO-Brouwhuis 

KBO-Kring Helmond  
www.kbo-kringhelmond.nl 
 
Secretariaat: 
Frans Joseph van Thielpark 141,  
5707 BZ Helmond  
 
secretaris@kbo-kringhelmond.nl 
Telefoon 0492 592166 

KBO-Kring Helmond coördineert de  

4 Helmondse KBO-afdelingen:  
 

• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en  
Binnenstad (www.kbobernadette.nl) 

• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en  
Rijpelberg (www.kbo-brouwhuis.nl) 

• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en Brandevoort 
(www.kbo-helmondstlucia.nl) 

• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande 

Beste mensen,  

De activiteiten liggen deze zomermaand  voor de afdelingen op een laag pitje omdat de meeste gemeenschaps-

huizen gesloten zijn en mensen op vakantie zijn. Neemt niet weg dat de besturen van de afdelingen weer volop 

aan het werk zijn om een aantrekkelijk programma voor de tweede helft van het jaar aan hun leden te kunnen 

aanbieden. U kunt daar vanzelfsprekend weer alles over lezen op onze maandelijkse pagina in de Loop. Door 

deze rustige periode hebben we nu een uitgelezen kans om een hele pagina over cultuur te maken en aan te 

geven wat de verschillende Helmondse KBO-afdelingen doen aan cultuur. We zullen ons hier beperken tot het 

bezoeken van musea en zaken als muziek, lezen, cultuurlezingen, stedenbezoek, schilderen, etc. buiten be-

schouwing laten. Met de opmerking dat we alle programma’s voor de rest van het jaar van de afdelingen niet 

kennen, dus waarschijnlijk is het nog meer dan onderstaand opgesomd. Veel leesplezier en Kom Bij Ons want 

we doen ook veel aan cultuur. 

 

Bezochte musea in 2019 

Dat het bezoeken van een museum tot  een van de jaarlijks terugkerende activiteiten behoort mag onderstaand 

overzicht duidelijk maken: 

 

Gemeentemuseum Thorn:  

Het historisch centrum van Thorn kent een beschermd stadsgezicht. Bezienswaardigheden zijn de met maaskei-

en geplaveide straatjes, de vele monumentale panden, de prachtige Abdijkerk en het gemeentemuseum “Het 

Land van Thorn”. In het gemeentemuseum kunt u onder andere het Panorama Thorn bezichtigen, een driedi-

mensionaal schilderij dat de historische kern verbeeldt. KBO-Stiphout Warande was hier in juni. 

Het Brabant Museum in Den Bosch:  

Het Noord-Brabants Museum presenteert kunst, cultuur en geschiedenis 

van Noord-Brabant aan iedereen – Brabanders en niet-Brabanders. Het 

museum is bij uitstek dé plaats waar waardevolle kennis en roerend cul-

tureel erfgoed van Brabant wordt bewaard en tentoongesteld. Het levert 

een bijdrage aan het culturele leven van Nederland met een diversiteit 

aan bijzondere tentoonstellingen met een (inter)nationale aantrekkings-

kracht. De schildersgroep van KBO-St. Lucia bezocht dit museum in 

maart. 

Het Industrieel Atrium in Helmond:  

Het Industrieel Atrium maakt kennis over de industrie van Zuid- Oost Brabant en van Helmond van heden en 

verleden toegankelijk voor iedereen. Dit om mensen te inspireren, verrijken en motiveren. KBO-Bernadette was 

hier in maart. 

Klooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel:  

De zusters van het klooster geven u inzicht in het klooster en het kloosterleven en vertellen vol enthousiasme en 

passie over hun rijke Roomse leven. U krijgt een uniek inkijkje in het dagelijkse leven van de zusters van het 

Missieklooster Heilig Bloed en bezoekt de kapel, de eetzaal en het museum vol objecten die zijn meegebracht 

van de missie in Afrika. KBO-Bernadette gaat in augustus gevolg geven aan deze uitnodiging. 

Museum Missiehuis Steyl:  

Anders dan de naam doet vermoeden vind je er een overweldigende 

hoeveelheid volkenkundige voorwerpen, 1500 opgezette dieren en 

een imposante, kleurrijke verzameling vlinders, kevers en andere in-

secten. Dit alles in een opstelling zoals gebruikelijk aan het einde van 

de negentiende eeuw: metershoge vitrines, een open diergroep die 

doet denken aan de ark van Noach en wanden vol kastjes in het in-

sectenkabinet. Deze historische inrichting maakt het museum uniek; 

het museum is zelf een museum geworden. KBO-Brouwhuis bezocht 

dit museum in maart. 

Museum Vaals:  

Het museum presenteert haar tentoonstellingen in een monumentale kloosterkapel met prachtige gebrandschil-

derde ramen en wand- en plafondschilderingen. In deze "kleurrijke kijkdoos" wordt de bezoeker overweldigend 

omringd door een unieke verzameling van ruim 200 prachtige heiligenbeelden met een hoogte van 1 meter tot 

wel 3,5 meter wisselend gecombineerd met hedendaagse schilderkunst. KBO-Bernadette genoot van dit muse-

um in juli.  

Oorlogsmuseum Overloon:  

Dit museum is het grootste museum over de Tweede Wereldoorlog in Nederland en een van de grootste in Eu-

ropa. Het museum bestaat uit twee delen: een interactieve tentoonstelling over Nederland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en een militaire zaal gevuld met meer dan 150 voertuigen, vliegtuigen en geweren. KBO-

Brouwhuis ging hier in juli naar toe. 

Museum Plus Bus  

De Museum Plus Bus is een leuk initiatief speciaal voor ouderen. De bus 

bestaat dankzij de BankGiro Loterij en wordt gratis aangeboden. Met de-

ze bus kunnen senioren, ook al zijn ze niet meer goed ter been, toch sa-

men naar een museum. Vanzelfsprekend melden onze afdelingen zich 

jaarlijks aan en hopen dat ze hiervoor uitgenodigd worden. KBO-St.Lucia 

is op maandag 28 januari naar het van Gogh museum in Amsterdam ge-

gaan en op maandag 30 september mogen de leden van KBO-

Brouwhuis, 75 jaar en ouder, naar het Rijksmuseum in Amsterdam.  

 

Lang Leve Cultuur in Helmond 

Een museumbezoek, samen schilderen, verhalen delen. Cultuur 

maakt je blij, geeft je een goed gevoel en zorgt dat je mee doet. En 

cultuur brengt mensen samen. Je bent nooit te oud om te leren, te 

ervaren of samen te genieten! De grote culturele partners in Helmond 

bieden samen een uitdagend programma aan voor ouderen. Men or-

ganiseert drie programmareeksen: in het voorjaar, in de zomer en in 

het najaar. Omdat cultuurparticipatie een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn 

van ouderen heeft, ondersteunt KBO-Kring Helmond dit initiatief. De cultuurpartners organiseren diverse activi-

teiten om ouderen beter te bereiken. 

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

KBO-Stiphout/Warande 


