December 2018
Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal,
Dit is alweer de laatste
circulaire van 2018. Het
is dan ook een goed
gebruik
om
mijn
dankwoord uit te spreken
aan
alle
leden
en
vrijwilligers
die
zich
hebben
ingezet
voor
onze afdeling het afgelopen jaar. Dankzij uw
deelname en inzet kunnen wij als bestuur
terugkijken op een mooi 2018.
Ik heb nog een gevoelig punt om over na te
denken voor u en ben benieuwd naar uw
reactie. Het punt gaat over het aanpassen
van de naam van onze afdeling. Binnen KBOBrabant is er een discussie aan de gang om
de naamgeving van KBO-Brabant en ook van
de afdelingen aan te passen aan de moderne
tijd. Men vindt Katholieke Bond van Ouderen
een oubollige naam en niet meer passen in
deze tijdgeest. Ook schijnen veel senioren bij
de werving van nieuwe leden zich te storen
aan onze huidige naam ‘bond van ouderen’
en voelen zich daardoor niet aangetrokken.
Het idee is om ons voortaan te presenteren
als seniorenvereniging aangevuld met een
passende
nieuwe
naam
voor
onze
afdeling, waarbij in
kleine
letters
vermeld blijft ‘lid van
KBO Brabant’. Voor
ons als bestuur is dit
een
gevoelig
onderwerp. Voordat
wij dit op de agenda voor de komende
ledenvergadering zetten vinden wij het
belangrijk te weten hoe onze leden hierover
denken. Als u zich betrokken voelt bij dit
gevoelige onderwerp verzoeken wij u te
reageren naar ons secretariaat. Uw mening
hierover
is
bepalend
of
wij
de
naamsverandering überhaupt agenderen en
een discussie hierover laten plaatsvinden in
de ledenvergadering van april 2019.

Rest mij u, mede namens het voltallige
bestuur fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling toe te wensen.
Vergeet u zich niet aan te melden voor de
Kerstviering? Dit kan nog tot 12 december.
Johan Flemminks Smid.
Voorzitter.
In Memoriam
Mevrouw C. Bartels.
Zij
is
dinsdag
6
november 2018 op
87-jarige
leeftijd
overleden. Zij was 8 jaar lid van KBOBrouwhuis.
Nieuwe leden
Mevrouw H. Kok
Mevrouw M. Jorna
De heer P. Leijten (gastlid)
We heten de nieuwe leden van harte welkom
en hopen dat we ze bij veel KBO-Brouwhuis
activiteiten mogen
ontmoeten.
Contributie 2019
Het doet ons genoegen te melden dat al een
behoorlijk aantal leden de contributie
overgemaakt hebben. Als u dat nog niet
gedaan heeft, willen wij u vragen dit alsnog
te doen. U kunt de contributie op drie

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

manieren betalen, waarbij het uitgangspunt
is dat de contributie uiterlijk voor 31
december 2018 betaald dient te zijn.
1. De eerste is per bank. Graag onder
vermelding van uw volledige naam en
daarbij vermelden contributie 2019. Het
contributiebedrag
is

-

€21,-

voor
een
normaal lidmaatschap
en €12,- voor een
gastlidmaatschap
(iemand
die
al
contributie
bij
een
andere
KBO
betaalt)

en

ons

bankrekeningnummer is: NL57

RABO

0154 5053 82
2. Contant betalen d.m.v. de ingevulde
strook uit de vorige circulaire en in
gesloten envelop in te leveren bij Piet
Meulendijks, Zeelenweg 6.
3. Contant bij de penningmeester die op
woensdag 12 december aanwezig zal zijn
in de aula van de Rivierenhof van 10.30
uur tot 11.30 uur.
Zorgverzekeringen en korting voor leden
van KBO-Brabant 2019
Ook voor het jaar 2019 kunnen leden van de
KBO korting krijgen bij het afsluiten van een
zorgverzekering. Dit kan bij de volgende
zorgverzekeringen:

VGZ: via deze link (voor de digitaal-lezers)
Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8%
korting
op
de
basisverzekering
en
5%
korting op de aanvullende
verzekering. Leden nemen
zelf contact op met VGZ.
Telefoonnummer 088-1311030. Geef bij de
aanmelding
het
volgende
collectiviteitsnummer door: 10975. Dit kan
ook met het collectiviteitsnummer 5278 van
KBO-Kring Helmond.

Aon: via deze link (voor de digitaal-lezers)
Leden van KBO-Brabant kunnen via Aon een
zorgverzekering afsluiten. U hebt de keuze
uit de volgende verzekeraars:
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-

IAK zorgverzekering van Aon: 8%
korting op de basisverzekering en 5%
korting op de aanvullende verzekering
(goed/beter/best/vitaal).
Leden die voor deze IAK Zorgverzekering
(Aon) + aanvullende verzekering kiezen
ontvangen de volgende extra voordelen:
• zes extra behandelingen voor
beweegzorg (fysiotherapie)
• vergoeding van uw rijbewijskeuring
tot maximaal € 35,• eenmalige KBO-Brabant
lidmaatschapsbijdrage van € 20,CZ:
5% korting op de basisverzekering en
0% korting op de aanvullende

verzekering.
VGZ:
8% korting op de basisverzekering en
5% korting op de aanvullende
verzekering (goed/beter/best).
Voor
meer
informatie
over
de
zorgverzekeringen via Aon
kunnen de leden contact
opnemen
met
Aon.
Telefoonnummer
0402611888. Geef bij de aanmelding het
volgende collectiviteitsnummer door: 8086.

Zilveren Kruis Achmea (ZKA) - via deze link
(voor de digitaal-lezers)
Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8%
korting
op
de
basisverzekering, 10%
korting
op
de
aanvullende verzekeringen, 10% korting op
de tandartsverzekeringen en 25% korting op
het pakket Extra Vitaal. Bij het afsluiten van
een aanvullende verzekering van minstens
één ster, dus niet bij alleen een aanvullende
tandartsverzekering, krijgen de leden het
‘Extra aanvullend KBO pakket’ gratis. Aan het
gratis pakket Extra Aanvullend KBO zijn de
volgende voordelen verbonden:
hulp van de zorgcoaches van Zilveren
Kruis
zes behandelingen fysiotherapie
extra hulp aan huis na ziekenhuisopname
€ 250,- extra vergoeding boven op de
sterk
verruimde
mantelzorgregeling
vanaf twee sterren
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€ 35,- vergoeding voor een verplichte
rijbewijskeuring
Eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,Leden nemen zelf contact op met Zilveren
Kruis
Achmea.
Telefoonnummer
071–
7510056. Geef bij de aanmelding het
volgende
collectiviteitsnummer
door:
207000837
-

inzicht krijgen in de omvang en daarna
aan het regelen kunnen slaan.
’t Akkoordje in de Brem
U heeft enthousiast gevolg gegeven aan de
oproep van het bestuur om op 31 oktober
naar de Brem te komen voor de
meezingmiddag met ‘t Akkoordje. Bijna 60
leden en bijna 30 niet leden hadden de
moeite genomen om naar de Brem te komen.

CZ: Geen aparte afspraak
met KBO-Brabant maar leden
van KBO afdelingen uit
Helmond krijgen 5% korting
op de basisverzekering. U
gebruikt hiervoor het collectiviteitsnummer
KBO-kring Helmond 2522055.
Herhaalde oproep voor activiteiten
Naar
aanleiding
van
vorige
oproepen
nogmaals
enkele
herinneringen welke u na
kunt lezen in vorige
circulaires.
• Maak een leuk ontwerp voor een algemene
verjaardagskaart namens KBO-Brouwhuis
voor 2019 op briefkaartformaat. Stuur de
ontwerpen per post of digitaal voor 1
januari 2019 naar Albert Coppens
(afw.coppens@gmail.com)
of
Frans
Joseph van Thielpark 141, 5707 BZ
Helmond.
• Internationaal dansen in wijkhuis de Brem
van 10:30 tot 11:45 uur, schoolvakanties
daargelaten. Voor meer informatie kunt u
ook bellen met Elly van Buul, MBvO
leidster dans telefoon 06-13179746.
• Elke dinsdag en donderdag van 13.00 tot
17.00 uur wordt er op twee tafels in De
Brem gebiljart. Er is op dit moment weer
plaats voor enkele nieuwe leden.
• Ook het MBvO in de sportzaal van
basisschool Talentrijk heeft mogelijkheden
voor aanvulling op donderdagmorgen van
09.30 tot 10.30 uur. Loop gewoon eens
binnen en “proef” zelf of het iets voor u is.
• Daarnaast vroegen we u met wat voor een
uitstapje we de leden in een scootmobiel
een plezier zouden kunnen doen in 2019.
Graag melden voor 1 januari zodat we
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Daar werd men verwelkomd door een
bestuursdelegatie. Hier kregen de leden twee
consumptiebonnen en niet leden konden hier
informatie over het lidmaatschap van de
KBO-Brouwhuis vragen. Van beide opties
werd ruim gebruik gemaakt. Ondertussen
had het koor ’t Akkoordje zich voltallig en in
vol ornaat opgesteld op het podium. Na het
welkomstwoord van onze voorzitter begon
het
uitgebreide
programma.
Velen
meezingers zoals bijvoorbeeld: droomland,
schön ist die jugend, little ship en Marina
werden ten gehore gebracht. Er werd volop
meegezongen. Tijdens de pauze en na afloop
werd het ook erg gezellig in de aula en vele
bleven nog een hele tijd napraten. Een
geweldige middag mede dankzij de perfecte
organisatie van ons nieuw bestuurslid Theo
Kersten. We zullen ons vaker in de Brem
laten zien.
Van-Alles-Wa- rommelmarkt
Op zondag 11 november hadden we de
rommelmarkt in gemeenschapshuis De Loop.
De verkoop van de tafels was prima en om
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10.00 uur stond er al een flinke rij bezoekers
te wachten om binnen te komen. Het bleef de
hele tijd erg druk en de verkoop van de
spullen verliep uitstekend volgens de
verkopers en ook Annie en Jan waren zeer
tevreden over de verkoop van spullen voor de
KBO. Daarmee was de opbrengst voor de
KBO boven verwachting te noemen en dus
voor herhaling vatbaar. Met dank aan de vele
vrijwilligers die hierbij geholpen hebben. Met
name de kleinzoon van Cees Senders met zijn
vrienden en enkele leden van de Brouwhazen
die voor een kleine vloeibare vergoeding de
zware rubbermatten gelegd en weer
opgeruimd hebben.
Kerstviering
De jaarlijkse Kerstviering wordt dit jaar op
woensdag 19 december gehouden. In vorige
circulaires heeft u hier
alles
over
kunnen
lezen. Aanmelden kan
nog zolang er plaats is
tot
en
met
12
december.
Neem
contact op met Albert
Coppens
0492-592166
of
albert.coppens@planet.nl.
Nieuwjaarsbijeenkomst
KBO-Brouwhuis zal op 6 of 13 januari (de
exacte datum is op dit
moment nog niet bekend)
deelnemen
aan
de
Nieuwjaarsbijeenkomst in
de Brem. Als we de juiste
informatie binnen hebben
zullen we deze meteen
publiceren in Cubigo, op
onze website en onze
Facebookpagina. U komt dan toch zeker ook
om samen met ons het glas te heffen op een
voorspoedig 2019?
Al uw gegevens bij elkaar
Er waren onvoldoende aanmeldingen voor
een workshop digitaal nalatenschap. Toch is
dit een belangrijk onderwerp en daarom heb
ik (Albert Coppens) zelf onderstaand boek
aangeschaft en raad leden die hun
nabestaande niet met allerlei problemen op
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willen zadelen dit boek aan. Het boek geeft
een duidelijk overzicht van en inzicht in al uw
gegevens en zo heeft men alle informatie
overzichtelijk
bij
elkaar.
Het boek heeft 224 pagina’s en is in een
spiraalband op te bergen. De prijs bedraagt €
17,50 inclusief verzendkosten. Bestellen kan
door voor 20 december € 17,50 over te
maken naar ons bankrekeningnummer is:
NL57 RABO 0154 5053 82 o.v.v. boek.
Dit boek is onmisbaar omdat men:
• Met dit boek heeft men alle gegevens
overzichtelijk bij elkaar.
• Handig en duidelijk op onderwerp
ingedeeld.
• Inclusief
tips
om
veilige wachtwoorden
te kiezen.
• Eenvoudig
op
te
bergen in een ordner,
tezamen met andere
belangrijke papieren.
• Onmisbaar voor de
mensen
zelf
en
mensen om hen heen.
• Een klantnummer kwijt? Vanaf nu niet
meer!
• Gegevens makkelijk en snel terugvinden.
• Op elk gewenst moment aan te passen.
• Nooit meer zoeken naar informatie, maar
alles netjes bij elkaar op orde.

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.
12 dec. Contributiebetaling Rivierenhof
19 dec. Kerstviering
6 of 13 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst
30 jan. Amusement Goochelaar
16 feb. Carnavalsmiddag
27 feb. Lezing Slaap Apneu

Het bestuur van KBOBrouwhuis wenst u fijne
feestdagen
en
een
voorspoedig en gezond
2019.
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