Februari 2018
Voorwoord van de voorzitter
Hallo Allemaal,
Heerlijk de lente is in
aantocht
en
buiten
begint de natuur al volop
uit te lopen. We hopen
maar dat het niet meer
echt gaat vriezen. Na
deze natte winterperiode
begint het weer tijd te
worden voor een kort
uitstapje. We zijn als bestuur bezig voor de
korte dagtocht, eind maart te regelen. We
hopen dat er vele van jullie mee gaan. Over
de korte dagtocht vindt u meer in deze
circulaire.
Op zaterdag 27 januari hebben we een heel
gezellige carnavalsmiddag gehad, samen met
de Brouwhazen in de Loop. De traktatie en de
sfeer was geweldig. De zaal was goed bezet,
tot vreugde van de organisatie. Ook hier leest
u meer over in deze circulaire.
Het bestuur en een aantal vrijwilligers
hebben op 24 januari j.l. deelgenomen aan
de door de Kring Helmond georganiseerde
bestuur- en kaderdag. Eva Geelen van KBOBrabant presenteerde de middag die in het
teken stond van ledenwerving. Zij doet ‘n
dringend beroep op onze leden om de KBO te
promoten op verjaardagen en feestjes.
Mond-tot-mond-reclame is de besten manier
om nieuwe leden te werven. Het is maar dat
u het weet. Verder staan er weer leuke
artikeltjes en tips in deze circulaire.
Johan Flemminks Smid, voorzitter
In Memoriam
De heer C. van Veen, Zeelenweg 41. Hij is
vrijdag 5 januari 2018
op 75-jarige leeftijd
overleden. Hij was 8
jaar lid van KBOBrouwhuis.

De heer J. van Schijndel, Hoge Zij 10. Hij is
donderdag 18 januari 2018 op 74-jarige
leeftijd overleden. Hij was 2 jaar lid van
KBO-Brouwhuis.
Ons medeleven gaat uit naar de
nabestaanden.
Nieuwe leden
De heer J. Pover, Rivierensingel 562

We heten het nieuwe lid van harte welkom en
we hopen dat we hem bij vele KBOBrouwhuis activiteiten mogen ontmoeten.
Van de redactie
Heel erg tevreden is de redactie over deze
circulaire. Er staat veel nieuws in en met
name de stukken die door onze eigen leden
zijn
geschreven
verdienen
uw
extra
aandacht. We krijgen gelukkig steeds vaker
teksten, oproepen of gedichten binnen.
“Vooral zo doorgaan” zeggen wij dan.
Hierdoor wordt de circulaire het echte lijfblad
van en voor de leden van KBO-Brouwhuis.

Colofon circulaire KBO-Brouwhuis
Redactie
Albert Coppens
Johan Flemminks Smid
Kopij
info.kbobrouwhuis@kpnmail.nl
o.v.v. kopij circulaire
Seniorenvereniging KBO-Brouwhuis
Secretariaat
Bruhezerweg 23
5704 CM Helmond
Tel. 0492 547 749
Mob. 06 51952856
Email
info.kbobrouwhuis@kpnmail.nl
Website
www.kbo-brouwhuis.nl
Bankrekening
NL57RABO 0154 50 53 82
Ledenadministratie tel. 0492 515 282
E-mail
pietmeulendijks@live.nl

Ook het stukje van KBO-Kring Helmond
brengen we graag onder uw aandacht. Veel
leesplezier.
Contributienota
Gelukkig hebben de meesten van u de
contributienota welke u met de circulaire van
december heeft ontvangen voldaan. Een
aantal leden heeft dat helaas nog niet
gedaan. Onze penningmeester zal deze leden
persoonlijk
gaan
benaderen. U kunt het
onze penningmeester
wat
makkelijker
maken door zelf even
na te kijken of u de
contributie al voldaan
hebt en als u dat niet
gedaan hebt, omdat dan meteen te doen.
Ledenwerfactie
Onze ledenwerfactie loopt nog steeds en gaat
door tot aan de Algemene ledenvergadering
in april 2018. Dus probeer uw buren, vriend
of vriendin lid te maken van onze mooie
vereniging en maak daarmee kans op een
gratis dagtocht in 2018. Daarnaast ontvangt
elk lid die een nieuw lid
aanbrengt
een
klein
presentje. U hebt nog volop
kans om de hoofdprijs te
winnen. Overtuig uw buren,
familie of bekenden om lid te worden. Breng
ze een keertje mee zodat ze zelf de sfeer
kunnen proeven.
Clubkascampagne
Bent u ook al ingeschreven als lid van de
Rabobank zodat u mag stemmen voor de
clubkas? In elk geval uw kinderen, familie en
bekenden vragen om op KBO-Brouwhuis te
stemmen.

We zullen tijdens de jaarvergadering laten
zien waarom dat nodig is. Doen!
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PC-DoeMeeCentrum
Aanmelden voor privélessen Windows 10,
tablet, Cubigo, Facebook e.d. is nog altijd
mogelijk. De inloopochtenden in de Brem en
de inloopmiddagen in de Loop gaan gezien de
geringe
belangstelling
niet meer door. Als u
echter ondersteuning wilt
hebben
kunt
u
ons
gewoon bellen en dan
komen wij u thuis helpen
tegen
vergelijkbare
prijzen als de privélessen. Mocht u interesse
hebben in privélessen of ondersteuning of
daar meer informatie over willen hebben,
neem dan contact op met onze
contactpersoon Nellie van Paassen, telefoon
0492 547 749, mobiel 06 51952856
of via e-mail info.kbobrouwhuis@kpnmail.nl
Dank je wel bijeenkomst
Cees Senders had namens het bestuur alle
vrijwilligers die meegeholpen hadden om de
boeremért 2017 tot een succes te maken,
uitgenodigd voor een kop koffie met gebak op

donderdag 18 januari. Dankzij de inbreng van
al deze vrijwilligers kon KBO-Brouwhuis weer
een mooi bedrag bijschrijven op haar
rekening. Gelden waar we weer fijne dingen
voor onze leden kunnen regelen. Cees gaf de
stand van zaken weer en deed natuurlijk
weer een beroep op onze leden om ook in
2018 weer mee te helpen.
Dat doet u
natuurlijk ook? Graag opgeven bij Cees (tel.
0492-513335).
De
datum
is
eerste
Pinksterdag 20 mei. Doen!
De groep Internationale dans
Het is voor ons toch altijd weer een feest om
iedere dinsdagmorgen te dansen in de Brem.
Van 10.30 uur tot 11.45 uur dansen wij dan
ook met veel plezier over de hele wereld en
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bezoeken op deze manier vele en verre
landen.
Zo ook dinsdagmorgen 16 januari j.l.
Eenmaal lekker aan de dans, ging de zaaldeur
heel voorzichtig op een klein kiertje open. We
zagen niet meer dan een piepklein
mensenhandje, en dat gebeurde twee keer.
Lol, een klein mensje dat nieuwsgierig was
naar wat er achter die grote deur te doen
was. Even later kwam er een juf binnen van
de voorschoolse opvang. De vraag was of ze
misschien heel stil en braaf mochten komen
kijken naar het dansen omdat hun thema
voor die week muziek, zang en dans was.
En natuurlijk mocht dat, wie wil dat nou niet?
Een clubje van acht kindjes in de leeftijd van

twee tot vier jaar komt binnen, beetje
verlegen,
en
van
verschillende
nationaliteiten, wat het nog extra leuk
maakte.
Onze eigen dansjuf pakte het super aan, en
creatief als ze is, mochten de kindjes mee
dansen. Nou, de meisjes wilden wel, die
gaven meteen een demonstratie hoe goed ze
konden draaien, de jongetjes eerder een
beetje verlegen. Eenmaal verdeeld over de
dames toverde onze juf zomaar twee dansen
uit de mouw die de kleintjes en hun juffen
zonder oefenen mee konden doen. En een
ventje vond dat het allemaal maar anders
moest, die dacht ik ga lekker in het midden
van de kring staan, en dat hield hij ook goed
vol. Het was in een woord geweldig!!
Wat
hebben
wij
genoten
van
een
onverwachte en leuke gebeurtenis. Genoten
van de verbinding die dans en muziek maakt
tussen oud en (piep)jong, en tussen
verschillende nationaliteiten. Dan kan een
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dag toch niet meer stuk. Interesse om mee
te doen? Neem contact op met onze
secretaris.
Lenie Weijnen
Carnavalsmiddag in Brouwhuis
Samen met de Brouwhazen, Prins Peter de 5e
en Jeugdprins Rico de 1e en hun gevolg heeft
het KBO-bestuur voor alle ouderen, leden en
ook
niet
leden,
een
gezellige
carnavalsmiddag georganiseerd op zaterdag
27 januari in gemeenschapshuis De Loop. Het
was een daverend succes. Tussen de buten
in, traden de dansmarietjes op, mini, groot
en
groter.
Met
name
de
minidansmarietjes
vermaakte de zaal
vorstelijk.
Wij
werden
ontvangen met een
heerlijk stuk gebak
en koffie of thee of
iets
anders
en
kregen
twee
consumptiebonnen aangeboden.
To Repeat uit Deurne, bestaande uit 2
zangers en een zangeres vermaakte de zaal
en zette de boel op zijn kop. Er werden
verschillende
polonaises
gehouden
en
iedereen die mee kon doen deed mee. Ook
ons lid Rien Verhoeven bracht een lied ten
gehore en de dansgroep van ZijActief deden
een Russische Dans. De loterij bracht goed op
deze was ten bate ven de KBO en de jeugd
Brouwhazen. De deelnemers aan deze
middag gingen ook met leuke prijsjes naar
huis. Kortom, de sfeer was geweldig, echt
een aanrader voor volgend jaar.
De KBO presenteert
De ambitie van het bestuur voor het
organiseren van de open dag was dusdanig
groot dat we deze dag niet meer gingen
redden voor 28 februari. Omdat we aan de
kwaliteit van deze dag geen concessies
wilden doen hebben we besloten deze te
verplaatsen naar woensdag 21 maart.
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Voorlichting Cubigo en Facebook
In plaats van de bovengenoemde open dag
zullen we nu op 28 februari een
voorlichtingsmiddag organiseren in de Loop.
Op
deze
informatieve middag
zullen we u proberen
enthousiast
te
maken
voor
de
digitale
mogelijkheden
en
zullen we Cubigo en
Facebook behandelen. Daarnaast zullen we
uitgebreid uw vragen m.b.t. alle digitale
zaken behandelen zowel over computer,
laptop, tablet of smartphone. Ook vragen
over internetbankieren e.d. zullen op verzoek
behandeld worden. U bent welkom op
woensdag 28 februari om 13.30 gaat de zaal
open en we willen beginnen om 14.00 uur.
Introducees zijn van harte welkom.
Rommelmarkt “Van alles wa”
Het
bestuur van
KBO-Brouwhuis
gaat
proberen om samen met diverse vrijwilligers
een rommelmarkt te organiseren op zondag
25 maart van 10.00 tot 14.30 uur in wijkhuis
de Brem Rijpelplein 1. U vindt de Brem door
bewegwijzering te volgen. De toegangsprijs
is slechts een euro per persoon.
Als u privé spulletjes
wilt verkopen dan
kunt
u
een
of
meerdere
tafels
huren voor 3,50 euro een kleine tafel en 5,00
euro een grote tafel. Als u een tafel wilt huren
kunt U zich aanmelden bij Cees Senders tel:
0492-513335, email c.senders@bbhmail.nl
of bij Henk Maas tel: 0492 517130 email
h.maas95@chello.nl. De opbrengst komt
geheel ten goede van KBO-Brouwhuis.
Korte Dagtocht op donderdag 29 maart
Voor deze korte dagtocht heeft het bestuur
als bestemming de Betuwe gekozen.
De Betuwe staat bekend om de mooie
fruitbomen, de prachtige bloesem en de
mooie vergezichten. Ook gedurende de
wintermaanden is het goed toeven in de
Betuwe.

Circulaire KBO-Brouwhuis, februari 2018

Nadat U bent ingestapt rijden we via een
leuke route naar het kleine plaatsje Slijk
Ewijk. Rond een uur worden we ontvangen in
Slijk Ewijk bij de Pannekoekenbakker. Hier
lunchen we vandaag in de vorm van een
heerlijke pannenkoek. U heeft de keuze uit
naturel, spek of appel. Na de lunch neemt
onze
chauffeur
u
mee
op
een
ontdekkingstocht door dit mooie stukje
Nederland. Naast de mooie landerijen zien we

ook de diverse mooie dorpjes van de Betuwe
aan ons voorbij trekken. De Betuwe ligt
ingeklemd tussen de twee rivieren de Waal
en de Rijn. Deze beide rivieren zullen we
vandaag aan ons voorbij zien trekken. Ook
mag een stukje langs het mooie riviertje de
Linge niet ontbreken. Onderweg maken we
rond de klok van vier een stop in Nistelrode
voor een kopje koffie of thee met
appelgebak. We vertrekken om 10.45 bij de
kerk en om 10.55 bij de Rivierenhof en om
11.05 bij het station aan de Deltaweg. De
kosten voor deze mooie dagtocht zijn slechts
27,50 euro per persoon.
Opgeven kan tot en met 7 maart d.m.v. het
bekende aanmeldformulier (zie onder aan
deze circulaire) of d.m.v. overboeken via de
bank o.v.v. Korte dagtocht maart 2018 en
aangegeven waar u op wilt stappen.
Oproep voor scootmobielers
Ons lid Lenie Merkx vraagt zich af of er onder
onze
leden
meer
mensen zijn met een
scootmobiel die graag
ritjes in de omgeving
willen maken. Ze zou
het leuker vinden om
dat
met
anderen
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samen te doen, rekening houdend met de
snelheid en het verbruik van de accu’s. Leden
die interesse hebben kunnen zich melden bij
onze secretaris of rechtstreeks bij Lenie via
Cubigo.

pas 2018’ voor nieuwe leden en voor
vervangende passen. Dit zullen passen zijn
zoals u ze kent.
De verwachting is dat alle leden in september
2018 de vernieuwde pas zullen ontvangen.

Vleugels
Menselijke gevoelens tellen niet meer,
Geef mensen een pluim!
Geef ze regelmatig een pluim!
Dan krijgen ze vleugels!
Er zijn mensen
Die nooit een woord
Van waardering krijgen.
Nooit een bemoedigend woord.
Ze doen de nederigste werkjes
En iedereen vindt dat vanzelfsprekend.
In alle stilte doen ze
Duizend kleine dingen
Thuis, in ziekenhuizen
Kantoren en werkplaatsen
Niemand die het ziet
Maar als ze iets niet doen
Of een voet verkeerd zetten
Heeft iedereen dat gezien,
Een woord van waardering
Kan wonderen doen.

Automaatje zoek chauffeurs
ANWB AutoMaatje is een vervoersservice
waarbij
vrijwilligers
minder
mobiele
plaatsgenoten
op
verzoek
vervoeren.
Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun
eigen auto en ontvangen daarvoor een
vergoeding van 30 cent per kilometer. KBOKring
Helmond
ondersteunt
dit
van harte. Om
meer mensen te
kunnen vervoeren
hebben we meer
chauffeurs
nodig.
Is
dit
dankbare
vrijwilligerswerk iets voor u? Meer informatie
vindt
u
op
www.anwb.nl/automaatje.
Aanmelden als chauffeur kan door een
mailtje
te
sturen
naar
anwbautomaatjeHelmond@levgroep.nl.
Doen!

Mevr. Raaijmakers
Nieuws van KBO-Kring Helmond
Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom
via het secretariaat van de kring:
info.kbokringhelmond@kpnmail.nl
Ledenpassen
In aanvulling op het bericht van vorige
maand is het volgende bericht van KBOBrabant binnengekomen. Door het Algemeen
Bestuur is besloten dat de ledenpassen een
ander uiterlijk zullen krijgen en wel hard
plastic passen (bankpas kwaliteit). Daarnaast
dient de Algemene Vergadering van 28 juni
2018 een besluit te nemen over de
geldigheidsduur van de ledenpassen. Dit
betekent dat daarna voor alle KBO-leden
nieuwe passen gemaakt kunnen worden. Dat
worden dus hard plastic passen, die
duurzamer zijn dan de huidige.
In de tussenliggende periode zullen er passen
gemaakt worden met vermelding ‘tijdelijke
Circulaire KBO-Brouwhuis, februari 2018

Lezing Cubigo
Ondanks de storm en code rood op
donderdag 18 januari waren toch nog 17
personen op komen dagen voor de
introductielezing over Cubigo in
wijkhuis de Fonkel. Voor de
meeste was het een eyeopener
dat je met zo’n eenvoudig
programma zoveel kon doen. Hebt u Cubigo
al geïnstalleerd op uw PC, laptop, tablet of
telefoon?
Bezinning
De voorzitters van de afdelingen hebben op
16 januari o.l.v. de secretaris van de kring
een avond intensief nagedacht en gesproken
over hoe we verder moeten met de
afdelingen en hoe we de afdelingen en de
kring beter kunnen laten functioneren. De
resultaten zullen besproken worden in de
eerstkomende
kringraadvergadering
en
omgezet worden naar concrete actie. Wordt
vervolgd.
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Bestuur en kaderdag
Nadat de vorige bestuur en kaderdag
uitgesteld was kon deze op woensdag 24
januari wel doorgaan in de Geseldonk. Het
thema voor deze dag was “ledenwerving” en
stond onder leiding van Eva Geelen van KBOBrabant.
Ruim
twintig
bestuuren

kaderleden waren aanwezig en lieten zich
inspireren door Eva. Een belangrijke
boodschap om mensen over te halen om lid
te worden is “het jezelf afvragen wat jij zo
leuk vindt aan de KBO en dat enthousiast
overdragen aan anderen”. Na afloop volgde
een goedverzorgd diner en gewapend met
vele ideeën en een representatieve KBO-tas
ging men tegen 20.00 uur huiswaarts.

daarop zal Martin van Rooijen spreken over
diverse voor ons ouderen belangrijke zaken.
De lezing is gratis toegankelijk. Aanmelding
is niet nodig.

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30.
28 februari
Cubigo en Facebookvoorlichting
21 maart
Open dag KBO-Brouwhuis
25 maart
Rommelmarkt (onder
voorbehoud)
28 maart
Korte Dagtocht
18 april
Algemene ledenvergadering

Aanmeldstrook Korte dagtocht Betuwe
Naam ---------------------------------------------

Agenda KBO-Kring Helmond
20 februari Vergadering Kringbestuur 20.00
uur
De mop van de maand
De chef tegen de winkelbediende:
‘Ik zeg nooit zoveel, maar als ik met
mijn vingers knip, dan kom je
meteen!’ ‘De winkelbediende: ‘Ik
praat ook nooit zoveel chef, maar
als ik met mijn hoofd schud, dan
kom ik niet!”
Gemeenteraadsverkiezingen
Voor degene die zich goed voor willen
bereiden op de komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen naar een bijeenkomst
van 50-plus op vrijdag 16 februari. De
afdeling Helmond van 50PLUS nodigt u graag
voor deze lezing uit. De ontvangst (met koffie
en thee) in de Cacaofabriek is van 19.00 tot
19.30 uur. Om 19.30 uur starten ze met een
korte presentatie en kunt u kennis maken
met de kandidaat-raadsleden voor de
gemeenteraad in Helmond. In aansluiting
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Adres -------------------------------------------Aantal personen --------------------------------Telefoonnr. -------------------------------------Aanmelden tot 7 maart
Betaling €27,50

Opstapplaats

0 contant
0 per bank NL57RABO 0154 5053 82
o.v.v. Korte dagtocht maart 2018
0 Kerk Brouwhuis 10.45 uur
0 Rivierenhof 10.55 uur
0 Station Brouwhuis 11.05 uur

Graag aankruisen wat van toepassing is.
Strookje kan in een gesloten envelop
ingeleverd worden bij of opgestuurd worden
naar: Frits Branten, Rivierenhof 115 of bij
Piet Meulendijks, Zeelenweg 6. Ook kunt u de
gevraagde informatie doorgeven via de mail
pietmeulendijks@live.nl of via een bericht
naar Piet via Cubigo of website www.kbobrouwhuis.nl (deze opties alleen bij betaling
per bank).
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