Maart 2018
Voorwoord van de penningmeester
Omdat onze voorzitter
samen met zijn vrouw
van
een
heerlijke
vakantie geniet heb ik me
maar
over
het
toetsenbord gebogen om
dit stukje te schrijven.
Een mooie gelegenheid
om iets te vertellen over
mijn eerste vier maanden
als penningmeester. Ik
had verwacht dat het
veel complexer zou zijn, maar nadat ik de
systemen goed op orde had gebracht en nu
bijna dagelijks bijwerk, valt het heel erg mee.
Het gaat me nu goed af en zal er wat
uitgebreider
op
ingaan
tijdens
de
ledenvergadering waar u in deze circulaire
meer over leest. Natuurlijk ontmoet ik u daar
graag allemaal. Waar loop ik zo al tegen aan
als penningmeester. Het eerste is dat niet alle
leden adreswijzigingen inclusief wijziging van
telefoon,
bankrekening
of
e-mailadres
doorgeven. Het tweede waarmee u de
penningmeester een plezier doet is bij
betaling goed aan te geven voor wie de
betaling is en waarvoor. Zeker als de
bankrekening waarmee betaald wordt op een
andere naam staat als waarvoor betaald
wordt, is het een heel gepuzzel om erachter
te komen voor wie die betaling nu gedaan is.
Het laatste dat ik hier wil aanstippen is het
betalen van de contributie. Deze moet
eigenlijk voor 1 januari betaald zijn omdat
KBO-Brabant onze bijdrage berekent vanaf
deze dag. Gelukkig heeft het gros van de
leden op tijd betaald, maar er zijn er nog
steeds een klein aantal waar ik achteraan
moet om de contributie binnen te krijgen.
Houdt u daar de volgende keer rekening mee
aub? U doet er mij een groot plezier mee.
Uit deze circulaire blijkt dat het een drukke
maand is voor KBO-Brouwhuis. Als eerste is
er de open dag op 21 maart, waarvoor u
natuurlijk allemaal uitgenodigd bent. Dan de

rommelmarkt op 25 maart in de Brem. Het is
zeker de moeite waard om daar te komen,
want mijn vrouw heeft ook nog mooie
spulletjes in de verkoop en zij is beslist niet
de enige. De fietsers beginnen op 26 maart
als het weer het toelaat. U leest er alles over.
Als laatste de korte dagtocht op 29 maart. De
bus is nog niet vol, dus u kunt zich nog
aanmelden. Gezellig met een fijne groep naar
de Betuwe. Ook zijn we volop bezig als
bestuur met het voorbereiden van de
algemene ledenvergadering op 18 april a.s. U
komt toch zeker ook en als u deelneemt aan
de royale koffietafel dan kunt u zich nu al
aanmelden. U bent dan verzekerd van een
plaatsje.
Verder nog heel divers ander nieuws. Ik wens
u veel leesplezier en zie u graag bij een van
genoemde activiteiten.
Albert Coppens, penningmeester
In Memoriam
De
heer
R.
Marcus,
van
Weerden
Poelmanstraat 122. Hij is woensdag 31
januari 2018 op 85-jarige leeftijd overleden.
Hij was 2 jaar lid van KBO-Brouwhuis.
De heer J. Sterken, Tasmanstraat 10. Hij is
zaterdag 9 februari 2018 op 71-jarige leeftijd
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overleden. Hij was een half jaar lid van KBOBrouwhuis.
Mevrouw H. van Hoof-Jenniskens, Trambaan
13. Zij is maandag 12 februari 2018 op 71jarige leeftijd overleden. Zij was 8 jaar lid van
KBO-Brouwhuis.
Mevrouw T. Tol-Vincent, Hof Bruheze 110. Zij
is dinsdag 20 februari 2018 op 89-jarige
leeftijd overleden. Zij was 10 jaar lid van
KBO-Brouwhuis.
Ons medeleven gaat
uit naar de
nabestaanden.
Nieuwe leden
De heer en mevrouw Koeling-van den Berg
Drechtstraat 13.

KBO-Brouwhuis
ontmoeten.

We heten de
nieuwe
leden
van
harte
welkom en we
hopen dat we
hen bij vele
activiteiten
mogen

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.

buren, vrienden en kennissen om op KBOBrouwhuis te stemmen. We kunnen de
gelden goed gebruiken om mooie dingen te
doen voor onze leden.

PC-DoeMeeCentrum
Omdat de computers welke in de Brem staan
dusdanig verouderd zijn en het gebruik
wekelijks beperkt blijft tot maximaal een of
twee leden, heeft het bestuur, mede op
verzoek van de Brem, besloten om de
computers te laten verwijderen. Ook de
begeleiding in de Brem op maandagmorgen
stopt daarmee.

Als u hulp, ondersteuning of instructie nodig
hebt bij uw computer, laptop, tablet of
smartphone neem dan contact op met onze
contactpersoon voor ondersteuning of lessen
bij u thuis. Zeker zo gemakkelijk en zeer
efficiënt. Een klantgerichte aanpak!
Contactpersoon Nellie van Paassen, telefoon
0492 547 749, mobiel 06 51952856
of via e-mail info.kbobrouwhuis@kpnmail.nl
Zangroep Aventurino
Nodigt u uit voor een voorjaarsconcert op
zondag 18 maart 2018 a.s. in wijkgebouw de
Zonnesteen, Rijnlaan 91 te Brouwhuis. Het
begint om 12.00 uur en ook KBOBrouwhuisleden zijn van harte welkom. De
toegang is gratis en de koffie en thee staan
klaar

Clubkascampagne
De clubkascampagne van Rabobank Helmond
gaat binnenkort van start. U kunt stemmen
van 5 tot en met 30 april. Stem op de
Rabobank en stimuleer ook uw kinderen,
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Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering op woensdag 18
april 2018
De vergadering vindt plaats in
Gemeenschapshuis De Loop aan de Peeleik.
Aanvang 13.30 uur, de zaal is open vanaf
13.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de notulen van 19 april
2017*
3. Mededelingen voorzitter
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel jaarverslag 2017
6. Begroting 2018
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Benoeming kascontrolecommissie 2018
9. Verkiezing bestuursleden**
10. Uitreiking zilveren speld
11. Beleid en programma 2018/2019
12. Rondvraag
13. Afsluiting en einde vergadering
14. Pauze met verloting
15. Koffietafel
16. Einde
*

De notulen van de vergadering van 19
april 2017 liggen vanaf een half uur voor
aanvang van de vergadering ter inzage
en vanaf 1 april 2018 kunt u de digitale
versie per e-mail opvragen bij onze
secretaris
Nellie
van
Paassen,
info.kbobrouwhuis@kpnmail.nl

vergezeld te gaan van een schriftelijke
bereidverklaring
van
de
voorgestelde
kandidaat. De kandidaatstelling kan plaats
vinden tot 9 april 2018 bij de secretaris
mevrouw Nellie van Paassen, Bruhezerweg
23, 5704 CM Helmond.
De verkiezing geschiedt in overeenstemming
met het bepaalde in de statuten van KBOBrouwhuis. Als het aantal kandidaten
overeenkomt met het aantal vacatures en als
er geen schriftelijke stemming wordt
gevraagd, kan de ledenvergadering besluiten
tot benoeming bij acclamatie.
Het officiële gedeelte (agendapunt 1 tot en
met 13) wordt afgesloten met een pauze en
het tweede gedeelte van deze middag wordt
een
gezellig
ontspannend
programma
gepresenteerd. Dit wordt afgesloten met een
verloting. Voor deze
verloting, met leuke
prijzen, ontvangt ieder
lid bij binnenkomst een
lotje. De hoofdprijs is
gratis deelname aan de
dagtocht op donderdag
30 augustus 2018. (De prijs is niet
inwisselbaar voor contant geld.)
Vervolgens kunnen we plaatsnemen aan de
gedekte tafels voor degenen die zich
aangemeld hebben om deel te nemen aan de
uitgebreide koffietafel om ca. 17.00 uur. De
eigen bijdrage hiervoor is vastgesteld op €
7,50 per persoon, vooraf te voldoen. Als u

** Aftredend en niet herkiesbaar: Cees
Senders en Jan van de Langerijt.
Graag willen we kandidaat bestuurslid
Theo Kersten voordragen.
De leden kunnen kandidaten voordragen voor
een bestuursfunctie. Dit kan schriftelijk
geschieden
met
ondertekening
door
tenminste vijf leden. Deze voordracht dient
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hiervan gebruik wilt maken, wordt u verzocht
het onderstaande deelnamestrookje in te
vullen en dit met het verschuldigde bedrag
vóór 10 april a.s. in te leveren. Aanmelden
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kan ook rechtstreeks door het verschuldigde
bedrag per bank over te boeken naar
rekeningnummer NL57 RABO 0154 5053 82
o.v.v. koffietafel en uw naam.

overwegen. Natuurlijk is het bestuur
aanwezig en kunt u met hen in gesprek en
kunt u eventuele ideeën spuien. Om 10.00

Het bestuur hoopt u allen op onze
ledenvergadering te mogen begroeten. Een
kop koffie of thee en een consumptie staan
voor u klaar.
Bestuur KBO-Brouwhuis

Aanmeldstrook deelname aan
de koffietafel op woensdag 18
april 2018, bijdrage 7,50 euro
per persoon
Naam:.............................................
Aantal personen…………….………………………
Straat..............................................
Betaling:
O Contant
O Bankrekeningnummer:
NL 57 RABO 0154 5053 82 t.n.v. KBO
Brouwhuis en o.v.v. Koffietafel
Graag aankruisen wat van toepassing
is.
Bezorgen bij:
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).

uur beginnen we en het duurt tot 16.00 uur.
Mogelijk worden deze tijden nog wat
aangepast, maar dat ziet u wel op de diverse
posters die her en der worden opgehangen.
U komt toch zeker ook (met uw buren,
vrienden en bekenden)? De koffie staat klaar.
Rommelmarkt “Van alles wa”
Het bestuur van KBO-Brouwhuis organiseert
samen met diverse vrijwilligers
een
rommelmarkt 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. De opbrengst
komt geheel ten goede van KBO-Brouwhuis.
We gaan weer fietsen
Nu de winter ‘op haar laatste benen loopt’ is
het tijd om de stramme spieren weer los te
gaan trappen. Vanaf 26 maart kan dat bij
KBO-Brouwhuis, dan start de fietsgroep weer
met de eerste ritten. Op maandag kan men

De KBO presenteert
Op woensdag 21 maart staat de Loop in het
teken van “Kennismaken met KBO”. Op deze
middag zullen we onze vereniging en al haar
activiteiten
presenteren.
Een
mooie
gelegenheid
voor
nieuwe
leden
en
geïnteresseerden (uw buren, vrienden en
kennissen) om eens te kijken wat de KBO
zoal doet en waar men allemaal aan mee zou
kunnen doen. Ook KBO-leden zijn welkom
zodat men ook andere activiteiten kunnen
Circulaire KBO-Brouwhuis, maart 2018
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wekelijks fietsen en maandelijks op de eerste
donderdag van de maand. De eerste keer
donderdag 5 april. Om het ook voor onze
leden in Rijpelberg en Dierdonk makkelijker
te maken wordt er vertrokken vanaf station
Brouwhuis. Het vertrek is telkens om 13.15
uur en de eerste maand zal de afstand tussen
de 25 en 30 kilometer liggen. Hierna zal men
deze verhogen tussen de 30 en 35 kilometer.
De snelheid wordt aangepast aan de
langzaamste deelnemer en bedraagt normaal
tussen de 13 en 15 kilometer per uur. Tijdens
de tocht wordt in overleg één of twee keer
een pauze ingelast. Vanaf het begin meedoen
in natuurlijk het fijnste. Je kunt dan samen
bepalen hoe e.e.a. ingevuld gaat worden.
Stof je rijwiel af en doe mee!
Korte Dagtocht op donderdag 29 maart
Voor deze korte dagtocht naar de Betuwe is
inschrijven
nog
steeds mogelijk.
De termijn was in
de
vorige
circulaire wat krap
gesteld en is nu
verlengd tot en
met 12 maart. U
leest alles over dit
mooie uitstapje in de vorige circulaire. U gaat
toch ook gezellig mee?
Kortinglijst
Er is een nieuwe kortingslijst beschikbaar die
niet meer alfabetisch ingedeeld is, maar naar
branche. Dit maakt
de lijst makkelijker
in het gebruik.
Ook vragen we uw
aandacht voor de
spelregels bij het
gebruik van deze
aantrekkelijke
kortingsregeling.
• De korting geldt alleen als u uw KBO-pas
voor de aankoop hebt getoond en dat u
aangegeven hebt dat u gebruik wilt
maken van deze kortingsregeling;
• Achteraf een beroep doen op de
kortingsregeling is niet mogelijk;
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• De korting geldt niet voor aanbiedingen
en arbeidsloon;
• De ondernemers behouden het recht om
wijzigingen in de korting aan te brengen.
U vindt de nieuwe kortingslijst op de website
van het VBOH (www.vboh.nl).
Om u een inzicht te geven bij welke bedrijven
u een vorm van korting krijgt, onderstaand
een opsomming van de diverse bedrijven:
• Bijnen Interliving
• Bloemenmagzijn Flora
• Dirks klimmaterialen
• Driessen verf en behang
• Electroworld Wout van Vlerken
• Gevane
• Gruyters Woninginrichting
• Jos Maas Installatie en Service
• Konings verf en behang
• Tapijthal Tijssen
• Trends
• Tuincentrum d’n Heikant
• Vlakwerk Projectinrichting B.V.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diepvriesspecialist van Rijsingen
Slijterij Wijnhuis Helmond
Slijterij Bottelier ’t Pijpke
Slijterij Luc’s Wines & Drinks
Deelen Menswear
Van Dal Mannenmode
Volksbelang schoenen/reparatie
Edelsmederij Dafne
Beauty Nails
De Seniorenkapper
Harrie’s Knipperij
Instituut Hermine van Asten
Intercoiffure Jacq Prinsen
Madame
Parfumerie/Schoonheidssalon
Schoonheidssalon Chéz Lon
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• Vullings Kappers & Shop
• Leef en Zorg
• Mell & Mobilty
• NeoQuartz Comfort Sleeping
• Opmaatslapen.nl
• Andriessen Opticiens
• Pearle Opticiens
• Boekhandel de Ganzeveer
• De Brug Active
• Fitland XL Suytkade
• Gunneman Intersport
• De Schevelingse in-Loop
• De Steenovern
• Délifrance Helmond
• Lunchroom Raaijmakers
Een aantal bedrijven zijn gestopt met deze
actie, te weten:
• Body Business B.V.
• Fitpoint, health en fitness
• Helmondse Bandencentrale
• Heynen Zonweringen
• Paviljoen de Warande
Nieuws van KBO-Kring Helmond
Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom
via het secretariaat van de kring:
info.kbokringhelmond@kpnmail.nl
Dankbaar vrijwilligerswerk
Onze vrijwilligers helpen met vragen op het
gebied van de Wet maatschappelijke
ondersteuning
(WMO),
belasting,
thuisadministratie en zeer veel andere
terreinen. Om onze groep
vrijwilligers verder uit te
bouwen zijn we op zoek naar
de volgende vrijwilligers:
•
•
•
•

Vrijwillige
ouderenadviseurs
Belastinginvulhulpen
Cliëntondersteuners
Thuisadministrateurs

Ook kunt u voor nadere informatie of voor
aanmelden terecht bij een van onze
bestuursleden. Doen!
De mop van de maand
Twee ijsberen lopen samen door de woestijn.
‘Hier moet het behoorlijk
glad zijn’ zegt de ene
tegen de andere. ‘Hoe kom
je daar nu bij?’ ‘Nou, als je
al dat zand ziet dat ze hier
gestrooid hebben’.

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.
21 maart
Open dag KBO-Brouwhuis in
de Loop
25 maart
Rommelmarkt in de Brem
26 maart
Fietsen vertrek om 13.15 uur
29 maart
Korte Dagtocht
5 april
Fietsen vertrek om 13.15 uur
9 april
Fietsen vertrek om 13.15 uur
18 april
Algemene ledenvergadering
17 mei
Open dag KBO-Brouwhuis in
de Brem
Gedicht uit www.teksttreffers.punt.nl
Niemand weet hoe ik me voel
Niemand begrijpt wat ik bedoel
Ook al zijn er vaak mensen om me heen
Toch voel ik me steeds alleen
Die pijn is gewoon niet te beschrijven
Schaamte, gemis en heel veel spijt
Mijn gevoel van eenzaamheid

Al deze vrijwilligers worden speciaal hiervoor
opgeleid en worden ondersteund door KBOBrabant en de KBO-Helmond (mede door het
VBOH,
de
gezamenlijke
Helmondse
seniorenorganisaties). Wilt u er meer over
lezen ga dan naar de website van KBOBrabant www.kbo-brabant.nl
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