
                    

   Agenda KBO-Afdelingen 
 Helmond juni e.v. 2019 

 

De tijden van de diverse activiteiten en aanvul-

lende informatie kunnen bij  de afdeling verkre-

gen worden.  

 

 

• 12 juni  Kom bij Ons  

• 13 juni  Kom bij Ons  

• 19 juni  IJsproeverij  

• 3 juli  Dagtocht Vaals en Heuvelland  

• 16 juli  Midgetgolf  

 
 

• 26 juni  Oorlogsmuseum Overloon  

• 4 juli  Fietstocht  

• 31 juli  Bowlen  

• 1 aug.  Fietstocht  

• 5 sep.  Dagtocht Rotterdam  

 

 

• 20 juni  80-plus middag  

• 22 juni  Repaircafé  

• 1/2/3 juli  Vitaliteitsdagen  

• 4 juli  Repaircafé  

• 29 juli  Begin Senioren vakantieweek  

 

 

• 18 juni  Jaarreis naar Thorn  

• 25 juni  Helmonds dialect  

• 27 juni  Eetclub  

• 3 juli  Rondleiding Lambertuskerk  

• 17 juli  Diverse zomeractiviteiten  

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,  

Samen staan we sterker, dat is de grondgedachte van elke belangenvereniging en dat geldt voor ons (KBO-

Brabant) niet anders. Ruim 70 jaar geleden bundelden senioren hun krachten en richtten de eerste KBO op. In 

Brabant, hoe kan het ook anders? Waar het ooit begon met gezellige activiteiten, zijn we uitgegroeid tot een 

krachtige club van 130.000 leden en 287 lokale verenigingen. De activiteiten zijn er nog steeds: gezellig, cultu-

reel, educatief, sportief, creatief, enzovoort. Gaandeweg groeide de behoefte 

om ook gezamenlijk op te komen voor onze belangen op het gebied van wel-

zijn, zorg, wonen, mobiliteit, pensioen en inkomen. Toen de overheid zich 

steeds verder terugtrok uit het sociaal domein en van senioren verwacht werd 

dat ze zelfredzamer werden, veranderde deze behoefte in een noodzaak. In 

geen enkele provincie hebben senioren zich zo met elkaar verenigd als in Bra-

bant. We durven rustig te stellen dat we – samen met onze landelijke vereni-

ging Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en 

onze Brabantse collega-vereniging PVGE – dé gangmaker zijn op het gebied 

van pensioenen. Ook op het gebied van welzijn en zorg staan we lokaal en lan-

delijk bekend als een vereniging die beslagen ten ijs komt met ervaringen die 

letterlijk uit het leven gegrepen zijn. Onze Wmo-cliëntondersteuning is uniek in 

Nederland en vormt de basis van waaruit we de belangen van senioren met recht van spreken kunnen beharti-

gen. Wij wéten hoe wetten in de praktijk uitpakken en dat is waar beleidsmakers behoefte aan hebben. In Bra-

bant vertalen we zelfredzaam liever in samenredzaam! Wilt u ook lid worden van deze organisatie of dankbaar 

vrijwilligerswerk doen, neem dan contact op met de secretaris van kring Helmond (zie colofon links onder). 

 

Automaatje gaat (voorlopig) door 

Het gemeentebestuur heeft na rijp beraad en in overleg met o.a. de KBO besloten 

om het Automaatje voorlopig door te laten gaan tot einde van dit jaar. In deze perio-

de zal met alle betrokken partijen bekeken worden of een afdoende oplossing te vin-

den is. U kunt de noodzaak een extra impuls geven door gebruik te maken van het 

Automaatje  

 

Heeft u zich al aangemeld voor de Vitaliteitsdagen op 1, 2 of 3 juli? 

De Helmondse vitaliteitsdagen vinden plaats op 1, 2 en 3 juli in de Geseldonk . Aanmelden kan nog steeds per e

-mail naar voorzitter@kbo-kringhelmond.nl of bel de gegevens door naar Piet Maas, tel.  0492-534876. Ook 

voor meer informatie kunt u hier terecht. 

 

Op stap met de KBO 

In deze maanden gaat men weer massaal op vakantie. Helaas kunnen veel ouderen om diverse redenen dit niet 

meer. Gelukkig organiseren onze afdelingen regelmatig dagtochten 

naar diverse mooie plekjes in binnen– en buitenland. We geven hier-

onder een bloemlezing over de diverse uitstapjes welke onze afdelin-

gen dit jaar georganiseerd hebben c.q. gaan organiseren. We zullen 

in deze beschrijving niet ingaan op de culinaire verzorging want ook 

die is bij al die uitstapjes goed geregeld. Ook laten we de uitstapjes 

met de Museumplusbus even buiten beschouwing. Op een later tijd-

stip komen we graag eens terug op alle musea die onze leden zoal 

bezoeken of bezocht hebben.  

 

KBO-Brouwhuis ging op 21 maart met een goed bezette bus en onder een heerlijk voorjaarszonnetje  naar het 

zuiden. Via Duitsland reed men naar Velden en hierna  naar het plaatsje Steyl aan de Maas en bezocht men het 

Missiehuis.  

 

De leden van KBO-Stiphout verzamelde zich op 21 mei bij de kerk voor een bustocht door Groot Helmond . On-

der leiding van gids Jan v. Bussel ging men op weg.  Het was een mooie lentedag, alles zag er fris en vrolijk uit, 

straten met frisgroene bomen en struiken, Helmond op z’n mooist.  

 

De activiteitencommissie van KBO-St.Lucia heeft op 24 mei een “Reisje op de Rijn” georganiseerd. Via Altenahr 

ging men via prachtige Duitse landschappen en  mooie uitzichten naar Remagen waar men aan boord ging van 

de Rondvaarboot Theresia voor een vaart naar Koningswinter waar men met de bus weer opgehaald werd. 

 

KBO-Stiphout gaat voor haar jaarreis op 18 juni naar het romantische witte stadje Thorn. De activiteitencommis-

sie heeft een aantrekkelijk programma opgesteld. 

 

KBO-Bernadette zet op 3 juli koers naar  Vaals. Hier brengt men een bezoek brengen aan het Heiligenbeelden-

museum.  Na de lunch vertrekt men voor een rondrit door het Heuvelland van Zuid-Limburg. De gids neemt de 

leden mee voor een tocht naar de Belgische Voerstreek en een deel van 

de Mergellandroute.  

 

KBO-Brouwhuis heeft voor donderdag 5 september weer een lange en 

uitgebreide dagtocht op het programma staan. Men begint in Ridderkerk 

met een bezoek aan chocoladeatelier van Noppe. Na de lunch staat de 

touringcar klaar en gaat men  op weg naar Rotterdam waar men aan 

boord gaat voor een rondvaart door een deel van de Rotterdamse ha-

vens. Afsluitend is er nog een bezoek aan de  imposante Markthal.  

 

De najaarsreis van KBO-St.Lucia 2019 is gepland voor donderdag 26 september 2019. Meer informatie over de 

inhoud van de reis is nog niet bekend, maar u kunt de datum alvast reserveren in uw agenda. 

 

Op 28 november gaat KBO-Brouwhuis de Kerstmarkt in Oberhausen bezoeken. De kerstmarkt is bijzonder po-

pulair onder Nederlanders en  ligt aan Europa’s grootste shoppingcenter met maar liefst tweehonderd winkels. 

De kerstmarkt telt circa 150 kraampjes waar je allerlei leuke hebbedingen kunt vinden en je tegoed kunt doen 

aan glühwein, aardappelpannenkoeken, braadworst en noem maar op.  

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

KBO-Stiphout/Warande 


