Februari 2019
Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal,
Het is als ik dit schrijf 24
januari en buiten ligt er
een pak sneeuw van wel
8 cm en het heeft
vannacht goed gevroren.
Maar het levert buiten
wel mooie plaatjes op.
Bent u al bekomen van
alle prijsstijgingen? Heeft de regering (van
VVD, CDA, D’66 en de CU) uw AOW
voldoende
verhoogd
om
aan
alle
kostenstijgingen tegemoet te komen? Deze
week kwam in het nieuws dat de politieke
partij 50 plus een Wetsvoorstel heeft
ingediend om de rekenrente licht te
verhogen.
Zodat
de
pensioenen
de
kostenstijgingen konden volgen en de
dreigende korting op het pensioen voor
miljoenen ouderen volgend jaar voorkomen
kan worden. Dit reëel voorstel werd door de
regeringspartijen afgestemd. Nu er volgende
maand Provinciale Verkiezingen zijn en uw
stem wordt gevraagd zou ik maar goed
nadenken op wie u gaat stemmen. Nog een
staaltje van hypocrisie. De krant, ik had een
abonnement voor twee jaar afgesloten voor
€ 28,99 per maand. Dit abonnement verliep
in december en tot mijn verbazing moest ik
in januari in een keer zonder waarschuwing
vooraf, € 37,95 per maand betalen. Ik ging
verhaal halen. De krantenjongen: “Mijnheer
u maakt gebruik van een tweejarige
aanbieding en die was
verlopen in december.
Dan hebben wij het
recht om het normale
abonnementstarief
in
rekening te brengen
plus
onze
kostenstijgingen en de
BTW van 6 naar 9 % en
zo komt u op € 37,95 per maand. Dat staat
in de kleine lettertjes”. Ik zei tegen hem: “wij
hebben ook recht op kostenstijgingen maar
onze
pensioenen
worden
ook
niet

aangepast.” Dat was pech voor ons, de
ouderen, die moesten maar gaan staken en
al ons vrijwilligerswerk neerleggen dan zou
de politiek wel anders piepen. Maar hij had
wel een aanbieding als ik de krant niet zou
opzeggen dan kon hij de krant aanbieden
voor € 30,88 per maand voor twee jaar. Ik
zuchtte maar eens diep en ging met zijn
voorstel akkoord. Je kunt tenslotte ook
moeilijk zonder krant. Maar beste leden het
is wel de moeite waard om naar je
abonnement van je krant te kijken.
Misschien kunt u ook een aantal euro’s
verdienen per maand, op jaarbasis is dat toch
een aardig bedrag. Weet u wat u per maand
betaald?
Johan Flemminks Smid.
Voorzitter.
In Memoriam
Mevrouw J. Peper-Mickers. Zij is zaterdag 29
december 2018 op 69-jarige leeftijd
overleden. Zij was 5 jaar lid van KBOBrouwhuis.
Ons medeleven
gaat uit naar de
nabestaanden.
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Nieuwe leden
Mevrouw Ineke Dielessen-Hilderink
De heer Jan Mastboom
We heten de nieuwe leden van harte
welkom en hopen dat we ze bij veel KBOBrouwhuis
activiteiten mogen
ontmoeten.
Contributienota
Gelukkig hebben de meesten van u de
contributie voor 2019 voldaan. Een aantal
leden heeft dat helaas nog niet gedaan. Deze
leden ontvangen bij deze
circulaire een persoonlijke
nota met het verzoek om de
contributie zo snel mogelijk
over te maken.
Naam KBO-Brouwhuis
Op de oproep van onze voorzitter in de
circulaire van december 2018 met betrekking
tot de naam van onze afdeling kwamen
slechts twee reacties. De ene was erg positief
en gaf aan de naam snel te veranderen en de
andere was erg tegen en pleitte voor het
houden zoals het nu is. Vandaar dat we de
argumenten
nogmaals
graag
aan
u
voorleggen.
Onze naam KBOBrouwhuis
is
ontstaan ruim 50
jaar geleden toen
pastoor Geboers de
aanzet gaf voor het
oprichten van een
KBO-afdeling
in
Brouwhuis. De meeste afdelingen hadden
toentertijd een naam van de parochie. Dit zou
betekenen dat de afdeling KBO-O.L.Vrouw
zou heten, maar die afdeling bestond al in
Helmond. Vandaar dat men koos voor KBOBrouwhuis. Maar, de tijden veranderen en
voor onze afdeling maakt dat het probleem
alleen maar groter. Onze voorzitter gaf aan
dat de gebruikte afkorting KBO (Katholieke
Bond van Ouderen) op steeds meer
weerstand stuit omdat het geloof wat op de
achtergrond is geraakt, het begrip “Bond”
ook weinig aantrekkingskracht heeft en de
senioren van nu zich absoluut nog niet oud
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voelen. Deze discussie speelt ook binnen
KBO-Brabant en ook daar is men er nog niet
uit. Mogelijk dat de naam blijft bestaan maar
dat de afkorting niet meer gebruikt gaat
worden zoals bij KLM, DAF of DSM. Dit zijn
ook merknamen geworden en de betekenis
van de afkorting is vaak helemaal
verdwenen. Wie weet bijvoorbeeld nog dat
het chemische bedrijf DSM staat voor De
StaatsMijnen? KBO-Brabant promoot nu zelfs
naamswijzigingen en hoopt zodoende meer
leden aan te trekken. Ook het tweede
gedeelte van onze naam roept bij met name
onze leden uit Rijpelberg en Dierdonk
weerstand op.
Een naamswijziging in
seniorenvereniging met een aparte naam en
daaronder de zin “een afdeling van KBOBrabant” zou dan ook aan te raden zijn. Een
van onze bestuursleden opperde al eens de
naam: SeniorenVereniging Berkendonk. Dit
omdat Berkendonk een landschapsgebied is
dat Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk met
elkaar verbindt. In Nuenen is de naam
gewijzigd in Senergiek. Maar…. het bestuur is
er beslist nog niet uit en gaat niet over een
nacht ijs. Daarom nogmaals een verzoek aan
u. Graag zouden we uw reactie horen of een
voorstel voor een andere naam, zodat we dit
onderwerp op de agenda voor de algemene
ledenvergadering kunnen plaatsen.
Sponsoractie
Omdat KBO-Brouwhuis zoveel mogelijk
mensen aan de georganiseerde activiteiten
wil laten deelnemen en de contributie met de
bijdragen
daarvoor
onvoldoende
zijn,
probeert men ook andere fondsen aan te
spreken. Nu het premieplan is vervallen
proberen we het door gebruik te maken van
de website www.voordeouderen.nl .
Als u hier bent kunt u klikken op
inzamelacties
en
daarna de actie(s)
van KBO-Brouwhuis
zoeken. Hier kunt u
dan een bedrag naar wens als donateur
storten. Naast onze eigen bijdrage hebben
we ook een drietal andere sponsoren nodig.
Bent u er één van? Help ons om onze leden
weer een mooie dag te laten hebben. Als u
iets wilt doneren en geen internet heeft willen
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wij het graag voor u regelen. Neem hiervoor
contact op met onze penningmeester Albert
Coppens of met onze ledenadministrateur
Piet Meulendijks.
Ledenwerfactie
Onze ledenwerfactie loopt nog
steeds en gaat door tot aan de
Algemene ledenvergadering in
april 2019. Dus probeer uw
buren, vriend of vriendin lid te
maken
van
onze
mooie
vereniging en maak daarmee kans op een
gratis dagtocht in 2019. Daarnaast ontvangt
elk lid die een nieuw lid aanbrengt een klein
presentje.
PC-DoeMeeCentrum
Als u persoonlijke hulp, ondersteuning of
instructie nodig hebt voor uw computer,
laptop, tablet of smartphone neem dan
contact op met onze
contactpersoon
voor ondersteuning
of lessen bij u thuis.
Contactpersoon
Albert
Coppens
telefoon
0492
592166, mobiel 06 20856733 of via e-mail
albert.coppens@planet.nl
De bestelde boeken “Uw belangrijke
gegevens overzichtelijk bij elkaar” zijn
ondertussen allemaal afgeleverd.
VOA of CO iets voor u?
De Helmondse KBO-afdelingen zijn op zoek
naar vrijwilligers voor de functies VOA
(Vrijwillige Ouderen Adviseur) en CO (Client
Ondersteuner). Hieronder de algemene
omschrijving van beide functies. Mocht u
interesse hebben en/of hiervoor een
opleiding willen volgen, neem dan contact op
met de secretaris van Kring Helmond Albert
Coppens
(albert.coppens@planet.nl
of
telefoon 0492 592 166).
De vrijwillige ouderenadviseur is een oudere
vrijwilliger die op verzoek van de hulpvrager
ondersteunt,
verwijst,
bemiddelt
of
vrijblijvend adviseert over regelgeving en
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voorzieningen op de terreinen inkomen,
recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.
De vrijwillige ouderenadviseur heeft niet de
taak dwingende adviezen te geven of vragen
tot in de finesses op te
lossen. De taak ligt veel
meer
in
de
probleemverheldering,
het meedenken, het
informeren
en
het
verwijzen.
Daartoe
heeft
de
vrijwillige
ouderenadviseur enige
kennis van sociale regelgeving en regionale
en lokale (zorg)voorzieningen en diensten.
De concrete taak is echter afhankelijk van de
vraag van de individuele ouderen. Centraal
hierbij staat het goed kunnen luisteren.
Samen met de hulpvrager wordt bekeken wat
precies de vraag is en waar de oplossing
gevonden kan worden. De vrijwillige
ouderenadviseur
kan
mogelijkheden
aandragen, de weg wijzen, ondersteunen en
helpen.
Als Cliëntondersteuner behartigt u de
belangen van uw cliënt in het proces van de
zorgaanvraag. Onderdeel daarvan kan zijn
om de zorgvrager te stimuleren problemen
zelf op te lossen. In het geval van oudere
zorgvragers kunnen die mogelijkheden
beperkt zijn. U achterhaalt de zorgvraag, u
licht de zorgvrager voor over mogelijkheden
en onmogelijkheden en desgewenst bent u
aanwezig
bij
het
zogenaamde
onderzoeksgesprek
(keukentafelgesprek).
Tenslotte bewaakt u de
kwaliteit
van
de
verslaglegging en indien
nodig ondersteunt u de
zorgvrager
bij
het
indienen van een bezwaarschrift. Uw inzet is
gericht op het verkrijgen van hulp en/of zorg
voor de aanvrager. Maar u blijft daarbij altijd
onderdeel van de totale organisatie van
cliëntondersteuning en overige individuele
dienstverlening van uw KBO-Kring of
Afdeling.
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Nieuwjaarsreceptie in de Brem
De Nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari in
de Brem is bezocht door de bestuursleden en
ook een aantal leden waren aanwezig. Samen
vormden ze een gezellige groep. Onder het
genot van een drankje werden ze welkom
geheten door de Belangengroep Rijpelberg
en de beheerders van
De Brem, Anita en Jan.
Na het openingswoord
door Charles van de
Waarsenburg werd de
middag ingevuld met
jong
talent,
een
zangeres
die
woonachtig is in Rijpelberg. Ook werd er een
dansshow gegeven waar de aanwezigen aan
mee konden doen. Nora Felten waagde die
kans. De consumpties en de warme hapjes
lieten de aanwezigen zich lekker smaken.
Carnavalsmiddag
Op zaterdag 16 februari wordt er een
seniorenmiddag georganiseerd in de Loop
door De Brouwhazen en is speciaal voor alle
senioren en voor alle
leden
van
KBOBrouwhuis. Men heeft
weer
een
mooi
programma
voor
u
samengesteld. Bent u 55
jaar
of
ouder,
dan
ontvangt
u
bij
binnenkomst koffie/thee
met
gebak
en
2
consumptiebonnen.
Houd deze middag vrij en kom gezellig langs
voor deze carnavalsmiddag. De artiesten
worden tijdens het programma afgewisseld
met diverse dansgroepjes. Het begint om
13.30 uur en duurt tot 16.30 uur.
Lezing slaap-apneu op 27 februari
Slaapapneu is slechts bij 600.000 patiënten
bekend. Bij slaapapneu stokt de ademhaling
enkele tientallen seconden tijdens het slapen.
Tijdens een apneu komt er geen lucht in of
uit de longen. Hierdoor ontstaat een tekort
aan zuurstof en een overschot aan CO2 in het
bloed. Als het zuurstof niveau te ver daalt en
CO2 niveau te veel stijgt, worden de
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hersenen gestimuleerd en wordt men even
wakker om adem te halen. Dit is een
‘overlevingsmechanisme’. Maar doordat de
patiënt telkens even kort wakker wordt om
naar adem te snakken, krijgt hij of zij
onvoldoende nachtrust omdat het natuurlijk
slaap-waak ritme wordt verstoord. De patiënt
krijgt hierdoor te weinig
herstellende diepe slaap
en zal een vermoeide dag
hebben zonder te weten
dat men aan slaapapneu lijdt. Mocht u
hierover meer te weten willen komen, kom
dan naar de lezing in de Loop op
woensdagmiddag 27 februari 2019 aanvang
14.00 uur waar de Apneu Vereniging verdere
uitleg en informatie komt geven. We hopen
op een goede opkomst en voor een goede
nachtrust.
Rommelmarkt “Van alles wa”
Het bestuur van KBO-Brouwhuis gaat samen
met diverse vrijwilligers een rommelmarkt
organiseren op zondag 17 maart van 10.00
tot 14.30 uur in wijkhuis de Brem Rijpelplein
1. Opbouwen kan vanaf 09.00 uur. U vindt de
Brem door bewegwijzering te volgen of
Twentehof in uw navigatiesysteem in te
tikken. De toegangsprijs is slechts één euro
per persoon. Als u privé spulletjes wilt

verkopen dan kunt u een of meerdere tafels
huren voor 3,50 euro voor een kleine tafel en
5,00 euro een grote tafel. Voor een
kledingrek naast uw tafel betaalt u € 2,-. Als
u een tafel wilt huren kunt U zich aanmelden
bij Cees Senders tel: 0492-513335, email
c.senders@bbhmail.nl. De opbrengst van de
tafelhuur en de entree komt geheel ten goede
van KBO-Brouwhuis.
Korte Dagtocht op donderdag 21 maart
Voor deze korte dagtocht heeft het bestuur
als bestemming het Limburgse plaatsje Steyl
gekozen. Een gebied waar we al heel lang
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niet meer geweest zijn en dat een prachtig
museum heeft. De vertrektijden zijn als
volgt:
- 10.00 uur Vertrek vanuit Kerk Brouwhuis
- 10.10 uur Vertrek vanuit Rivierenhof
- 10.20 uur Vertrek vanuit Station
Brouwhuis
Vanaf hier rijden we via een deels toeristische
route naar Velden alwaar we om 11.30 uur
hopen aan te komen.
Ontvangst bij
Hostellerie Maasduinen waar voor u een
Limburgse koffietafel met kroket wordt
geserveerd. Na de heerlijke koffietafel
vertrekken we naar Steyl en beginnen met
een bezoek aan het Missiemuseum. Hier
worden we in het Auditorium ontvangen met
film over de historie van Kloosterdorp Steyl.
Aansluitend nemen de gidsen u mee voor een
wandeling door de prachtige Kloostertuin met

grotten en een bezichtiging van de benedenen bovenkerk Sint Michaël. De ervaren gidsen
zijn gepassioneerde vertellers en maken uw
bezoek tot een unieke ervaring. Na de
wandeling bezoekt u op eigen gelegenheid
het Missiemuseum. Een bezoek aan het
Missiemuseum in kloosterdorp Steyl is een
bijzondere ervaring. Anders dan de naam
doet
vermoeden
vindt
u
hier
een
overweldigende hoeveelheid volkenkundige
voorwerpen
en
rariteiten
die
de
missionarissen vroeger uit den vreemde
meenamen of opstuurden. Ruim 1500
opgezette dieren en een imposante,
kleurrijke verzameling vlinders, kevers en
andere insecten. Dit alles in een opstelling
zoals gebruikelijk aan het einde van de
negentiende eeuw: metershoge vitrines, een
open diergroep die doet denken aan de ark
van Noah en wanden vol kastjes in het
insectenkabinet. Dit maakt het museum zo
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uniek. Vorig jaar gingen 15.000 bezoekers u
voor! Zo rond 16.00 uur sluiten we ons
bezoek af bij Restaurant Het Vaerhóes met
een kopje koffie en vlaai. Het Vaerhóes is
gelegen tegenover het Missiemuseum.
Daarna gaan we weer richting Helmond waar

we weer tegen 18.30 uur aankomen. Deze
mooie en verrassende dagtocht kunnen wij u
aanbieden voor slechts 35,00 euro per
persoon inclusief de toegang in het museum.
Opgeven kan tot en met 14 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 2019 en
aangegeven waar u op wilt stappen.
5 Tips tegen eenzaamheid
Veel ouderen voelen zich ongewild eenzaam.
Misschien kent u wel zo’n oudere maar weet
u niet goed hoe u hierover moet beginnen of
hoe u kunt helpen? Met de 5 tips van het
ouderenfonds ontdekt u hoe u eenzaamheid
bespreekbaar kunt maken en samen met
ouderen naar een oplossing kunt zoeken.

Tip 1: Stap op hem of haar af
Vraag luchtig of deze persoon zich misschien
weleens alleen of eenzaam voelt. Hierdoor
weet u ook zeker of u te maken heeft met
iemand die eenzaam is of eenzaam lijkt.
Vraag of iemand zelf ideeën of wensen heeft
om zich minder alleen te voelen. Nodig de
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persoon eens uit om bij u gezellig thuis wat
te drinken of neem ze eens mee naar een
activiteit van de KBO. Af en toe een praatje
maken, iets gezelligs doen of helpen met de
boodschappen zal de persoon al wat minder
eenzaam maken. En laat zien dat u aan
iemand denkt. Stuur een kaartje met een
verjaardag of bel spontaan eens op. Alle
beetjes helpen!

Bekijk of de bus ook bij u in de buurt rijdt op
www.ouderenfonds.nl. Natuurlijk kunnen
minder mobiele ouderen uit Helmond ook
gebruik maken van het ANWB Automaatje.

Tip 2: Vervul een wens, ga koffie drinken met
een eenzame oudere.
Met Ouderenfonds Match geven ouderen hun
verzoek op en kunnen vrijwilligers op zoek
naar een wens bij hun in de buurt. Wist u dat
90% van de wensen van ouderen in Match zo
simpel is, gewoon een kopje koffie met
iemand drinken. Bekijk de wensen bij u in de
buurt op www.ouderenfonds.nl

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.
16 feb. Carnavalsmiddag
27 feb. Lezing Slaap Apneu
17 mrt. Van-alles-wa-markt
21 mrt. Korte dagtocht
17 apr. Algemene ledenvergadering
8 mei
Dag voor de vrijwilligers
22 mei
Excursie Waterzuivering

Tip 3: Breng hem of haar in contact met
andere mensen
Stel voor om mee te gaan met een uitje van
het Nationaal Ouderenfonds of KBOBrouwhuis. We organiseren regelmatig uitjes.
Door deze uitjes leren ouderen nieuwe
mensen
kennen.
Bekijk
het
activiteitenoverzicht van KBO-Brouwhuis en
neem hem of haar eens mee naar een
activiteit. U kunt natuurlijk ook een cursus
internet op de tablet of computer aanbieden,
zodat de betrokkene makkelijker in contact
blijft met familie en vrienden in het land of
elders in de wereld.
Tip 4: Bellen met de Zilverlijn
Breng de oudere in contact met de belservice
Zilverlijn van het Ouderenfonds. De oudere
meldt zich gratis aan en wordt vervolgens
wekelijks
gebeld.
Onze
professionele
vrijwilligers bieden een luisterend oor, een
gezellig praatje of een goed gesprek. Ontdek
meer
over
de
Zilverlijn
op
www.ouderenfonds.nl
Tip 5: De BoodschappenPlusBus
Dankzij de BoodschappenPlusBus blijven
gewone dingen zoals boodschappen doen of
een uitje maken toegankelijk. Vrijwilligers
halen de ouderen thuis op en iedereen wordt
na het uitstapje ook weer naar huis gebracht.
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Aanmeldstrook Korte dagtocht Steyl
Naam --------------------------------------------Adres -------------------------------------------Aantal personen --------------------------------Telefoonnr. -------------------------------------Aanmelden tot 15 maart
Betaling € 35,00

Opstapplaats

0 contant
0 per bank
NL57RABO 0154 5053 82
o.v.v. Korte dagtocht
maart 2019
0 Kerk Brouwhuis 10.00 uur
0 Rivierenhof 10.10 uur
0 Station Brouwhuis 10.20 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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