April 2018
Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal,
April is de maand waarin
wij onze jaarvergadering
houden. Het bestuur legt
dan verantwoording af
aan u, over het, in
bestuurlijk
opzicht,
roerige jaar 2017.
Ook
zullen
twee
geroutineerde
bestuurders afscheid nemen als bestuurslid.
Cees Senders treedt na drie termijnen
statutair af. Cees heeft aangegeven zich niet
meer verkiesbaar te willen stellen, hij moet
het rustiger aan gaan doen. Jan van de
Langerijt heeft aangegeven dat hij om
gezondheidsredenen
terugtreedt.
Beide
bestuurders hebben velen jaren veel
betekend voor onze afdeling. Wij zullen op de
jaarvergadering op gepaste wijze afscheid
nemen.
Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe
bestuursleden die hun plaats willen innemen.
Wij kunnen u verheugd mededelen, een
nieuwe bestuurder te hebben gevonden,
namelijk Theo Kersten. Wij zullen hem aan u
voordragen op de jaarvergadering. Ikzelf ben
als voorzitter aftredend en heb mij
herkiesbaar gesteld voor een tweede periode
van drie jaar, natuurlijk met u goedvinden.
Willen wij onze taken als bestuurder goed
blijven invullen en continuïteit waarborgen
naar de toekomst, dan zijn wij dringend
opzoek naar nog drie bestuurders. Dus wilt u
in uw omgeving rondkijken, als u denkt leden
te kennen, die bij persoonlijke benadering
mogelijk bestuurder zouden willen worden.
Geeft ons a.u.b. dan de namen door. Ik hoop
u allen te mogen begroeten op de komende
jaarvergadering op 18 april 2018. Na het
officiële gedeelte maken wij er een gezellige
middag van. Blijft u ook mee eten? U kunt
zich nog snel hiervoor aanmelden.
Johan Flemminks Smid.
Voorzitter.

In Memoriam
De heer V. Gundlach, Hof Bruheze 305. Hij is
zaterdag 3 maart 2018 op 86-jarige leeftijd
overleden. Hij was 12 jaar lid van KBOBrouwhuis.
Mevrouw A. Verdonschot-Vogels, Pater
Govaartpad 1. Zij is zondag 18 maart 2018
op 95-jarige leeftijd overleden. (Oudste lid op
1 na). Zij was 12 jaar lid van KBO-Brouwhuis.
Ons medeleven gaat
uit naar de
nabestaanden.
Nieuwe leden
Mevrouw V. Akkermans, Maaslaan 12;
Mevrouw M. Quirijnen, Geulplantsoen 6;
De heer H. de Koning, Rivierensingel 740;
De heer J. van Hoof, Trambaan 13;
De heer H. Smits,
van Weerden Poelmanstraat 112;
Mevrouw A. Smits-van Berlo,
van Weerden Poelmanstraat 112;
Mevrouw M. Verschuren-van Bussel,
Oudartstraat 71.
We heten de nieuwe leden van harte
welkom en we hopen dat we hen bij vele
KBO-Brouwhuis activiteiten mogen
ontmoeten.
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Voorlichting digitale mogelijkheden
Op de ijskoude woensdagmiddag van 28
februari kwam er slechts een dozijn leden
opdraven voor deze presentatie. Na een
woord van welkom van de vicevoorzitter
kreeg Albert Coppens het woord. Hij liet de
enorme ontwikkeling van de afgelopen
tientallen jaren zien en gaf aan dat vele
apparaten die we dagelijks gebruiken vol
zitten met computertechnologie. Het laatste
gedeelte werd gebruikt om Cubigo te

introduceren. Omdat sommige leden hun
eigen tablet, laptop of telefoon hadden
meegebracht werd er volop gebruik van
gemaakt en werd Cubigo in de praktijk
gebracht. Ook enkele leden gebruikte de
tablet voor de eerste keer en ervaarden zelf
hoe eenvoudig het is. Daarnaast werden nog
enkele praktische problemen van enkele
leden opgelost. Voor wie ook hulp of
ondersteuning nodig heeft, werd verwezen
naar de contactpersoon van het PCDoeMeeCentrum.
De KBO presenteerde op 21 maart
Op woensdag 21 maart stond de Loop in het
teken van “Kennismaken met KBO”. Door het

activiteiten van KBO-Brouwhuis hadden een
eigen stand. De aanloop was redelijk en we
konden zelfs enkele nieuw leden inschrijven
en diverse leden gaven aan interesse te
hebben voor een van de vele activiteiten. De
door
Arie
Schuurmans
uitgerolde
koersbalmat kreeg veel belangstelling.
Hopelijk levert dit ook wat extra spelers op
voor de dinsdagmiddag. Hebt u het gemist?
Informeer
bij
onze bestuursleden
of
vrijwilligers wat KBO-Brouwhuis allemaal
voor u kan betekenen.
Rommelmarkt “Van alles wa”
De rommelmarkt die het bestuur van KBOBrouwhuis op zondag 25 maart organiseerde
kende vele standhouders. Helaas viel het
aantal bezoekers wat tegen
door het mooie weer en dat
de winkels in het centrum
open waren. Toch werd er
door
de
meeste
standhouders redelijk tot
goed verkocht. Voor KBOBrouwhuis leverde het weer wat extra
financiële ruimte op. De volgende markt is in
september.
Korte Dagtocht Betuwe
Omdat zich niemand had afgemeld (hoera)
konden we met een bijna volle bus op
donderdag 29 maart zo rond elf uur
vertrekken richting Nijmegen. Onze vaste
chauffeur Marcel loodste zijn 14 meter lange
OAD-bus door de meest onmogelijke
weggetjes en liet ons zien dat hij deze
omgeving op zijn duimpje kende. Vooral de
extra tour door Nijmegen werd gewaardeerd.
Daarna
werd
koers
gezet
naar
de

bestuur en diverse vrijwilligers was de zaal
ingericht als een echte markthal en alle
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pannenkoekenbakker. Een grote locatie met
350 zitplaatsen binnen en nog eens honderd
buiten en vaak vol, gaf men aan. Men had ons
snel aan het eten en ik kan melden dat er
niets overbleef. Hierna reed Marcel zijn bus
door de mooie Betuwe. Helaas stonden de
fruitbomen nog niet in bloei, maar het bleef
indrukwekkend. Nadat we koffie met
appelgebak genuttigd hadden in Nistelrode
werd weer koers gezet richting Helmond. Om
18.00 uur waren we weer in Helmond en
sloten we een geslaagde dag af.

Algemene Ledenvergadering op
woensdag 18 april 2018
In de vorige circulaire heeft u alles kunnen
lezen over deze vergadering. We herinneren
u er graag aan en hopen
dat u massaal aanwezig
zult zijn. Aanmelden
voor de koffietafel kan tot en met 10 april.
Bezoek aan de Twee Kamer
Tweede Kamerlid René Peters uit Oss wil de
leden van KBO-Brouwhuis van harte
uitnodigen om de Tweede Kamer te
bezoeken. René is iedere dinsdag, woensdag
en donderdag in Den Haag en ontvangt op
deze zgn. ‘Kamerdagen’ graag zoveel
mogelijk mensen in het historische hart van
de democratie. Behalve een goed gesprek
met Tweede Kamerlid René Peters uit Oss
(CDA) maken ook een exclusieve rondleiding
en kijkje in de Plenaire zaal deel uit van het

programma dat men kosteloos aanbiedt.
Enkel de kosten voor vervoer zijn voor eigen
rekening. Omdat we dat als bestuur van KBOBrouwhuis graag voor onze leden willen
organiseren willen we vragen om uw concrete
belangstelling voor 20 april a.s. door te geven
aan Albert Coppens. Dit kan per mail
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albert.coppens@planet.nl, per telefoon 0492
592116 of via Cubigo. Als er voldoende animo
voor is zullen we het bezoek gaan
concretiseren.
Clubkascampagne
De clubkascampagne van Rabobank Helmond
is van start gegaan. U kunt stemmen van 5
tot en met 30 april. Men kan op vijf
verenigingen stemmen. We hopen dat er
eentje voor KBO-Brouwhuis is. De stemmen
kunnen uitgebracht worden met een
persoonlijke stemcode (zie stemkaart op
www.clubkascampagne.nl).
Stem en stimuleer ook uw kinderen, buren,
vrienden en kennissen om op KBO-Brouwhuis
te stemmen. We kunnen de gelden goed
gebruiken om mooie dingen te doen voor
onze leden.

PC-DoeMeeCentrum
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
Belastingservice voor ouderen
De belastingservice is er voor alle senioren
van 65 jaar en ouder met een laag inkomen.
Wij hanteren de
inkomensgrens die
ook geldt voor de
zorgtoeslag.
Dat
betekent
voor
alleenstaanden een inkomen tot € 35.000 per
jaar. Voor gehuwden of samenwonenden is
dit bedrag maximaal € 50.000. Zij kunnen
hulp krijgen bij hun aangifte, bij een verzoek
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om teruggave inkomstenbelasting of bij het
aanvragen van toeslagen.
Als u de hulp wilt inroepen van een VBOHbelastinghulp dan kunt u zich wenden tot het
secretariaat van het VBOH te bereiken via
0492-792392 of info@vboh.nl.
Klusjes.
Onze KBO-Brouwhuis klusjesdienst bestaat
uit enkele vakkundige vrijwilligers die kleine
klusjes in en om uw woning uitvoeren. Deze
is bestemd voor KBO-Brouwhuis leden.
Enkele voorbeelden van
mogelijke klusjes zijn
lekkende
kranen,
vervangen van lampen,
aanzetten
van
een
stekker, kleine klusjes in
de tuin enzovoort.
De klusjes zijn gratis met
uitzondering
van
de
kosten voor de gebruikte materialen.
Aanvragen bij het secretariaat Nellie van
Paassen, info.kbobrouwhuis@kpnmail.nl of
0492-547749.
Boeremert
Voor de Boeremert op zondag 20 mei zoeken
wij nog vrijwilligers om aan de ingangen te
helpen om de collectebussen gevuld te
krijgen. De opbrengst hiervan komt ten
goede
aan
de
verenigingen die meehelpen
zo ook aan onze eigen KBO.
Het afgelopen jaar kregen
we toch het mooie bedrag
van 700 euro. We hopen dat
U deze dag enkele uurtjes tijd heeft.
Opgeven hiervoor kan bij Cees Senders email c.senders@bbhmail.nl of tel:0492513335.
Gratis cursus Online Bankieren
De wereld verandert razendsnel. Via internet
kunt u steeds meer regelen. Dat is makkelijk,
want u hoeft niet meer overal
de deur voor uit. Toch kan
het ook overweldigend zijn.
Waar begint u? Een beetje
hulp is soms welkom. We
helpen
u
graag
om
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vertrouwd te raken met online bankieren op
uw tablet, smartphone of laptop. Hiervoor is
er een cursus bij u in de buurt.
Doet u mee? Kies uit één van onderstaande
data: 19 april, 29 mei, 28 juni, 25 september,
25 oktober en 27 november. Tijdstip: 09.00 12.30 uur. Locatie: Rabobank Helmond
Kerkstraat
33
te
Helmond.
Meld
u
aan
op
onze
website:
www.rabobank.nl/helmond. Even bellen kan
natuurlijk ook: 0492 - 594 594. U volgt de les
met 5 tot 10 andere klanten uit de buurt.
Deelname is gratis. Probeer het ook!
Brabantse wijsheden (ISBN 9055133027)
Ge moet nie mee’wen achterste et urst
beginne.
Je moet niet het eerst met je achterste
beginnen.
Hij kan mi z’n orren den
Engel des Heren kleppen.
Hij kan met zijn oren het
Engel des Heren luiden. (hij
heeft erg grote oren).

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.
9 april
16 april
18 april
23 april
30 april
3 mei
7 mei
16 mei
16 mei
20 mei
24 mei
28 mei
30 mei

Fietsen vertrek om 13.15 uur
Fietsen vertrek om 13.15 uur
Algemene ledenvergadering
Fietsen vertrek om 13.15 uur
Fietsen vertrek om 13.15 uur
Fietsen vertrek om 13.15 uur
Fietsen vertrek om 13.15 uur
Excursie vrijwilligers naar DAF
Vrijwilligersmiddag
Boeremèrt
Excursie VDL i.s.m. Kring
Helmond
Fietsen vertrek om 13.15 uur
Bezoek aan Bamboebedrijf
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