Mei 2018
Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal,
Na
een
voor
mij
geslaagde
algemene
ledenvergadering op 18
april j.l., waarin wij als
bestuur verantwoording
aan u hebben afgelegd,
mochten wij ook aan vier
leden een zilveren speld
uitreiken voor hun inzet.
Cees Senders en zijn echtgenote Regina
Senders-van Veghel werd de zilveren speld
opgespeld door regiobestuurder Frans van
den Boomen van KBO Brabant. Ikzelf mocht
Richard van Laarschot huldigen. En na de
vergadering heb ik samen met onze
secretaris Nellie van Paassen Gerard van
Engelen bij hem thuis gehuldigd.
Tijdens de vergadering mocht ik een
bloemetje uitreiken aan Annette Jansen en
haar bedanken voor de drie jaar dat zij
vrijwilliger was in de kaskommissie. Zij was
verplicht aftredend en niet herkiesbaar. In
haar
plaats
heeft
Wim
Gielen
zich
gekandideerd en werd bij acclamatie
benoemd door de 76 aanwezige leden. Ik wil
de leden bedanken voor de sfeer tijdens de
vergadering en het vertrouwen dat het
bestuur van u heeft gekregen.
Helaas hebben wij ook afscheid genomen van
twee bestuurders Jan van de Langerijt en
Cees Senders. Bestuurders die hun sporen
binnen onze KBO-afdeling ruimschoots
hebben verdiend. Hartelijk dank aan beide en
we hopen ze nog heel vaak te zien als
vrijwilligers en als deelnemer bij onze
activiteiten.
Gelukkig konden we al een nieuwe
bestuurder aan u voorstellen, te weten Theo
Kersten. Ik wens Theo veel succes toe als
KBO-bestuurder.
Het bestuur van KBO-Brouwhuis bestaat nu
nog maar uit vier leden om de afdeling te
leiden. Voor de ambities te kunnen realiseren
en alle activiteiten goed te laten verlopen is
dat een grote en bijna onmogelijke opgave

en verantwoordelijkheid. Wij zullen ons de
komende
bestuursvergadering
hierover
buigen en proberen tot een goede
taakverdeling te komen. Hierover zal ik u
rapporteren in de volgende circulaire.
In deze tijd met alle grote veranderingen
voor ons ouderen, waarin de mensen ook
langer moeten doorwerken na hun 65ste van
de regering is het steeds moeilijker nieuwe
bestuurders te vinden. Voor ons als KBOafdeling zal het cruciaal zijn of wij de
komende tijd voldoende maatschappelijke
betrokken leden kunnen vinden, die onze
afdeling
als
bestuurder
mede
willen
leiden.
Er
moeten
in
ons
ledenbestand
van
bijna 500 leden toch
mensen genoeg zitten
die een functie in het bestuur aan kunnen.
Waar we vooral naar op zoek zijn is naar
mensen die enthousiast zijn en goed samen
kunnen werken. Het uitgangspunt is dat u het
leuk moet vinden. Neem gerust contact op
met een van onze bestuurders en laat u eens
bijpraten over de mogelijkheden, waarbij u
zich moet realiseren dat we als bestuur alles
samen doen. Horen we snel van u?
Johan Flemminks Smid.
Voorzitter.
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In Memoriam
Mevrouw T. van Soest-van den Bosch, Hof
Bruheze 237. Zij is zondag 8 april 2018 op
87-jarige leeftijd overleden. Zij was 25 jaar
lid van KBO-Brouwhuis en voordien enkele
jaren bij KBO St. Lucia Mierlo-Hout.

aangenamer te maken als alles niet meer zo
gemakkelijk gaat. Een echte aanrader om
daar eens te gaan kijken. Ook zag ik daar een

Mevrouw J. van Beek-van Laarhoven,
Vlierdenseweg 109 a. Zij is maandag 9 april
2018 op 86-jarige leeftijd overleden. Zij was
11 jaar lid van KBO-Brouwhuis.

hele mooie smartphone die er heel modern
uitziet, waarmee je alles kunt doen wat je op
een gewone smartphone kunt doen, maar
dan speciaal voor senioren. De smartphone
kost ongeveer 235 euro. Je kunt hem daar
niet kopen, maar wel de informatie krijgen.
De toegang en de rondleiding zijn gratis, dus
als u toch eens in de stad bent, doen!
Albert Coppens

Mevrouw T. van den Hurk-Looijmans, De
Kromme Geer 31. Zij is dinsdag 24 april 2018
op 77-jarige leeftijd overleden. Zij was 7 jaar
lid van KBO-Brouwhuis
en
wijkbezorgster
verjaardagskaarten.
Ons medeleven gaat uit
naar de nabestaanden.
Nieuw lid
Mevrouw
T.
van
De Middenloop 32.

Deursen-Naninck,

We
heten
het
nieuwe lid van harte
welkom
en
we
hopen dat we haar
bij
vele
KBOBrouwhuis activiteiten mogen ontmoeten.

Circulaire digitaal
Ons maandelijks lijfblad wordt digitaal
aangemaakt en is helemaal in kleur. Voor de
meeste leden wordt het daarna geprint in
zwart/wit. Zoals onze penningmeester tijdens
de
algemene
ledenvergadering
heeft
aangegeven kost dat jaarlijks bijna 2000
euro. We kunnen hierop fors besparen als u
de circulaire voortaan digitaal wilt ontvangen.

Gezocht
KBO-Brouwhuis heeft een aantal spullen
welke opgeslagen moeten worden. Omdat de
huidige locatie niet langer beschikbaar is, zijn
we op zoek naar een
locatie waar we zo’n 2
à 3 kubieke meters
spullen op kunnen
slaan. Heeft u daarvoor plaats? Graag een
telefoontje naar onze secretaris, Tel. 0492
547 749.

We slaan dan twee vliegen in een klap, we
besparen geld en u krijgt een mooier blad.
Natuurlijk blijven we voor de leden die dit niet
willen gewoon printen en krijgt u het lijfblad
gewoon door de brievenbus. Als u de
circulaire voortaan digitaal wilt ontvangen
kunt u naar Piet Meulendijks (onze
ledenadministrateur en de man die er samen
met vele vrijwilligers voor zorgt dat de Ons
en de circulaire bij u bezorgd wordt) bellen,
telefoon 0492 515 282 of naar onze
secretaris 0492 547 749.

Probeerplaats
Omdat ik nu meer in het centrum kom sinds
ik verhuisd ben, zag ik dat er een winkel in
de passage ingericht is al probeerplaats. Ik
ben daar samen met Maria binnengegaan en
ons laten rondleiden. Verbaasd over hoeveel
hulpmiddelen er zijn om het leven

Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van
woensdag 18 april 2018 werd bezocht door
ongeveer 80 leden. De voorzitter sprak een
woord van welkom uit, speciaal aan de
ereleden Piet Meulendijks en Toos Konings-
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van Herpen en de heer Frans van den
Boomen namens KBO Brabant.

Na het openingswoord werden de notulen van
19 april 2017 behandeld. Het jaarverslag
2017 werd gepresenteerd door onze
secretaris
Nellie
van
Paassen.
De
belangrijkste zaken welke aan bod zijn
gekomen worden hier kort weergegeven:
In 2017 zijn twee bestuursleden, Jacques
van
Hassel
en
Albert
Coppens
toegetreden. Per 1 oktober is de
penningmeester Jacques van Hassel
gestopt als bestuurslid;
De vereniging heeft per 1 januari 2018
471 leden;
Er werd een minuut stilte in acht
genomen om onze 19 overleden leden
van 2017 en de 10 overleden leden van
2018 te gedenken.
De penningmeester Albert Coppens gaf
duidelijke uitleg over de inkomsten en vooral
over de uitgaven van 2017 en een vooruitblik
voor
2018.
Behoudens
onvoorziene
omstandigheden blijft de contributie in 2019
onveranderd. De financiën werden door de

Theo Kersten en Johan Flemminks Smid
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kascommissie in orde bevonden en er werd
decharge verleend aan het bestuur.
Johan Flemminks Smid werd herkozen als
voorzitter en als nieuw bestuurslid werd Theo
Kersten
welkom
geheten.
Beide
personen werden bij
acclamatie gekozen.
Cees Senders is na
een bestuursperiode
van
negen
jaar
gestopt en ook van
Jan van de Langerijt
is na een periode van
zeven
jaar
bestuurslid afscheid
genomen.
Vier leden werden
verrast
met
de Aftredende
bestuursleden Cees
zilveren KBO-speld:
en Jan
Cees Senders en
Regina Senders-van Veghel, Richard van
Laarschot en Gerard van Engelen.
Hierna sloot voorzitter Johan Flemminks
Smid de vergadering. Een dankbaar applaus
van de zaal was er voor het voltallige bestuur.
De sfeer was uitstekend en men gaf aan een
prima vergadering bijgewoond te hebben.

De jubilarissen

Amusement en koffietafel
Toen het formele gedeelte van de ALV was
afgesloten werden de bakens verzet en was
de leidraad “gezellig samen zijn”. Muzikant
Hans Leijten zorgde voor een gezellige sfeer
met zijn muzikale klanken en er werden
diverse dansjes gewaagd. Ondertussen werd
er stevig gekeuveld. De vele prijzen in de
gratis tombola vonden gretig aftrek. De
winnaar van de gratis dagtocht (de
hoofdprijs) was Nel Welten-van der Linden.
Hierna was er voor de leden die zich hiervoor
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opgegeven hadden een zeer uitgebreide
koffietafel met soep en kroket. Na het
“smakelijk eten” van voorzitter Johan, werd
er stevig van al het aangebodene gebruik
gemaakt.

maar iets anders. We maken er gewoon een
gezellige middag in de Loop van. Deze is
gratis toegankelijk en we zorgen ook voor
gezellige muziek (zijn we aan het regelen) en
een kop koffie. Verdere consumpties zijn
natuurlijk voor eigen rekening. Een mooie
gelegenheid om eens gezellig bij elkaar te
zijn, naar de muziek te luisteren en lekker bij
te kletsen. De zaal is open om 13.30 uur en
we beginnen om 14.00 uur. U komt natuurlijk
ook?
Bezoek aan de Twee Kamer
Een behoorlijk aantal leden heeft aangegeven
interesse te hebben in een bezoek aan de
Tweede Kamer. We gaan dan ook proberen

om dit concreet te maken en laten u dat zo
snel mogelijk weten. Mocht u ook nog
interesse hebben, laat het ons weten. Dit kan
per mail albert.coppens@planet.nl, per
telefoon 0492 592116 of via Cubigo.

Tegen 18.00 uur was het meeste op en
vertrokken de leden voldaan naar huis. Voor
het bestuur en enkele vrijwilligers was het
nog even aanpoten en werd de grote zaal
weer leeggeruimd
voor de volgende
gebruikers. We konden terugzien op een zeer
geslaagde activiteit.
Gezellige middag op 30 mei
Het zat de organisatie van de maandelijkse
activiteiten niet echt mee deze maand.
Hadden wij oorspronkelijk een trip naar de
bamboegigant Bennie Nielen in Asten
gepland, is die op 30 mei alsnog met vakantie
gegaan. Verschuiven
dus. De lezing over
dementie een maand
naar voren halen
was ook al geen
optie
omdat
ook
deze mijnheer met
vakantie was. Dus
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Clubkascampagne
Tot en met 30 april 2018 konden de leden van
Rabobank Helmond stemmen uitbrengen op
alle clubs. Wij hopen dat veel Helmonders op
KBO-Brouwhuis
hebben
gestemd.
De
persoonlijke cheque wordt tijdens een
feestelijke roadshow op zaterdag 26 mei
2018 overhandigd. We zien u graag zaterdag
26 mei op het plein
tegenover
zaal
Vissers
in
Brouwhuis.
De
uitreiking
begint
om 13.30 uur. We
verwachten dat de
roadshow ongeveer een uur duurt. Komt u
ook, dan kunnen we er met elkaar een
feestelijke uitreiking van maken.
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
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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
Als u nog niet weet of het gebruik van een
tablet iets voor u is, kunt u ook gratis een
tablet lenen tijdens de opleiding. U kunt die
daarna tegen een aantrekkelijke prijs
overkopen als u dat wilt.
Boeremèrt
Voor de Boeremèrt op zondag 20 mei zoeken
wij nog (steeds) 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.
Bedankje
Langs deze weg willen wij het bestuur en de
leden van KBO-Brouwhuis bedanken voor de
zilveren KBO-speld.
Wij waren heel erg
verrast
daardoor.
Ook
willen
wij
iedereen bedanken
voor
de
vele
felicitaties die wij mochten ontvangen.
Regina en Cees Senders
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Hebt u recht op een AIO-aanvulling?
Sinds 2015 krijgen nieuwe AOW-ers, die een
jongere partner hebben zonder inkomen, of
een heel laag inkomen, geen partneraanvulling meer op de AOW. Hebt u dan ook
nog een laag pensioentje, dan kan het zijn
dat u onder de minimumgrens komt.
In 2018 is de minimumgrens bepaald op €
1.449,17 netto per maand of € 1.525,44
inclusief vakantiegeld voor twee personen.

Krijgt u minder, dan hebt u waarschijnlijk
recht op de AIO-aanvulling van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB). Uw vermogen mag
dan voor twee personen niet meer bedragen
dan € 12.040,--. Onder vermogen vallen
bankrekeningen,
boot,
caravan,
auto,
waardepolissen, antiek, dure sieraden.
Daarvan
mogen
de
schulden
weer
afgetrokken worden. Hebt u een eigen huis
dan mag de overwaarde niet meer bedragen
dan € 50.800,--. Is die hoger dan kunt u de
AIO-aanvulling krijgen in de vorm van een
renteloze lening met als onderpand de eigen
woning. Ook voor
alleenstaanden kan
deze AIO-aanvulling
gelden.
Bijvoorbeeld: u hebt
een aantal jaren in
het
buitenland
gewoond en krijgt
minder AOW. Uw
minimuminkomen
bedraagt
dan
€
1.115,44 en het
eigen vermogen mag niet meer bedragen dan
€ 6.020,--. Let op, woont er nog een kind in
huis
met
inkomen,
dan
geldt
de
woonkostendeler. De AIO-aanvulling geldt
niet per terugwerkende kracht, maar gaat in
op
de
datum
van
aanvraag.
Hebt u nog geen AOW, dan kunt u die het
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beste aanvragen één maand voor de
ingangsdatum. Dan weet u ook wat u aan
andere inkomsten (pensioenen, lijfrente) nog
krijgt. De VOA’s van de KBO (gecertificeerde
Vrijwillige Ouderen Adviseurs) kunnen u
daarbij ook helpen. Op de website van de SVB
kunt u nog meer informatie vinden en ook
een proefberekening.
Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot probleem voor veel
mensen. Wist u dat meer dan 53% van de
ouderen in meer of mindere mate eenzaam
is. Veel activiteiten die KBO-Brouwhuis
organiseert
zijn
erop
gericht
om
eenzaamheid
te
voorkomen.
En
dat
deelname
aan
activiteiten
helpt
om
eenzaamheid te voorkomen blijkt mooi uit
onderstaand
gedicht
van
Mary-José
Knuvelder.

Algemene veiligheidstip
Draag uw tas schuin over uw schouder, met
de opening van de tas tegen uw lichaam aan.
Draag uw tas voor uw buik
i.p.v. aan de zijkant. Zet nooit
uw tas in een winkelwagentje of
rollatormandje.
Brabantse wijsheden (ISBN 9055133027)
Ieder huiske hi z’n kruiske
klien van hawt,
gròwet van gawd.
Ieder huisje heeft zijn kruisje,
kleine van hout,
grote van goud.

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur. Alle fietstochten
vertrekken vanaf station Brouwhuis.
14 mei
Fietsen vertrek om 13.15 uur
16 mei
Excursie vrijwilligers naar DAF
16 mei
Vrijwilligersmiddag
20 mei
Boeremèrt
24 mei
Excursie VDL i.s.m. Kring
Helmond
26 mei
Roadshow Clubkasactie Rabo
28 mei
Fietsen vertrek om 13.15 uur
30 mei
Gezellige middag in de Loop
4 juni
Fietsen vertrek om 13.15 uur
7 juni
Fietsen vertrek om 13.15 uur
11 juni
Fietsen vertrek om 13.15 uur
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