April 2019
Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal.
Het is vandaag 25 maart
als ik het voorwoord
schrijf.
Ik
ben
op
vakantie geweest naar
de Zon. 😎😎 Toen wij na
een flinke vertraging
eindelijk op 22 maart
thuis waren en wij ‘s
morgens de tuin inliepen ter inspectie troffen
wij nog een onaangename verrassing aan.
Het was tijdens onze eerste week nogal
baggerweer geweest, veel regen en harde
wind. Een van de grote dennenbomen was
omgewaaid en lag bij de achterburen in de
tuin. Toen wij het zagen ben ik onmiddellijk
naar de achterbuurvrouw gegaan, de
verzekering gebeld en van alles in werking
gezet. De boom is nu opgeruimd en de
houtwal en de afrastering hersteld. Ik heb
met Jan, die heel handig
is met de kettingzaag,
de andere bomen ook
maar gelijk gerooid. Dus
als iemand interesse
heeft in kort gezaagd
dennenhout, dan mag je
het komen ophalen.
Wij zijn op 21 maart jl.
niet mee geweest met
de korte dagtocht naar
Steyl. Wel heb ik KBOleden gesproken, die zeer loffelijke woorden
spraken over het reisje. En het fijne weer.
Ook hebben wij de foto’s bekeken, die door
Maria en Albert Coppens waren gemaakt.
Prachtige foto’s van de dagtocht, de moeite
waard om te bekijken. April is ook de maand
waarin
KBO-Brouwhuis
de
Algemene
Jaarvergadering houdt. Wij mogen op deze
vergadering een heel bijzondere gast welkom
heten, namelijk onze Burgemeester mevrouw
Blanksma. Komt u ook en eet u ook mee?
Johan Flemminks Smid,
voorzitter.

In Memoriam
Mevrouw R. de Kleijn-van Bokhoven. Zij is
maandag 4 maart 2019 op 79-jarige leeftijd
overleden. Zij was ruim 3 jaar lid van KBOBrouwhuis.
Mevrouw R. Santegoeds-van den Berg. Zij is
dinsdag 5 maart 2019 op 75-jarige leeftijd
overleden. Zij was
ruim 9 jaar lid van
KBO-Brouwhuis.
Ons
medeleven
nabestaanden.
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uit
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Op zondag 28 april om 11.00 uur wordt ter
nagedachtenis van alle overleden leden van
onze afdeling een Heilige Mis opgedragen in
de Edith Steinkerk in de Rijpelberg. Het zou
fijn zijn als veel van onze leden daarbij
aanwezig kunnen zijn.
Nieuwe leden
De heer Luud van den Eertwegh.
Mevrouw Marietje v.d. Eertwegh-van de Ven
De heer Piet Leijten.
We heten de nieuwe
leden
van
harte
welkom en hopen dat
we ze bij veel KBO-Brouwhuis activiteiten
mogen ontmoeten.

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

Mijn laatste
Zoals in de vorige circulaire was aangegeven
stop ik met het maken van de circulaire. Niet
omdat ik het niet leuk vind of niet belangrijk
vind (in tegendeel), maar ik besteed teveel
tijd aan mijn vrijwilligerswerk en moet wat
afremmen. Ik weet niet of er al mensen
opgestaan zijn die mijn functie in deze willen
overnemen anders doe ik nogmaals een
beroep op jullie om dat zeker te overwegen
en te doen. Natuurlijk
zal ik u ondersteunen
om mijn kennis over te
dragen en er zo voor te
zorgen dat onze leden
op de hoogte kunnen
blijven van het wel en
wee van onze mooie
vereniging. Ik dank
jullie hartelijk voor al
jullie positieve reacties
die ik de afgelopen jaren heb mogen
ontvangen. Natuurlijk blijf ik wel gewoon
bestuurslid bij KBO-Brouwhuis en hoop u
allen heel vaak te zien.
Albert Coppens
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
Boeremèrt
Voor de Boeremèrt op zondag 9 juni 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-Brouwhuis.
Het afgelopen jaar kregen we
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toch het mooie bedrag van 1000 euro. We
hopen dat U deze dag enkele uurtjes tijd
heeft. Opgeven hiervan kan bij Cees Senders
e-mail c.senders@bbhmail.nl of tel: 0492513335. We rekenen op u!
We gaan weer fietsen
Vanaf maandag 1 april kan dat bij KBOBrouwhuis, dan start de fietsgroep weer met
de eerste ritten. Op maandag kan men
wekelijks fietsen (m.u.v. de feestdagen) en
maandelijks op de eerste donderdag. De
eerste keer op donderdag 4 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.
Rommelmarkt “Van alles wa”
De rommelmarkt van zondag 17 maart in
wijkhuis de Brem werd ondanks het slechte
weer
redelijk
goed
bezocht en met enkele
vrijwilligers is een mooi
bedrag
voor
KBOBrouwhuis opgehaald. De
volgende markt is in september.
Korte Dagtocht op donderdag 21 maart
Met een goed bezette bus en onder een
heerlijk
voorjaarszonnetje
werd
nadat
iedereen was ingestapt koers gezet naar het
zuiden. Onze “vaste” chauffeur Marcel bracht
ons via allerlei mooie binnenwegen, zelfs via
Duitsland, naar het rustieke plaatsje Velden.
Hier stond voor ons een prima koffietafel met
kroket klaar. Nadat we bijna alles op hadden
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reden we naar het plaatsje Steyl aan de Maas
en
bezochten
het
Missiehuis.
Een
indrukwekkende
belevenis
en
veel
deelnemers zeiden verbaasd dat men niet op
de hoogte was van zo’n mooi museum en dat
zo dicht bij huis. Na de informatieve film, een
rondleiding in twee groepen en daarna het
museum bezoeken. Prachtig. Na afloop was

10. Verkiezing bestuursleden**
11. Mededelingen en huldigingen
12. Rondvraag
13. Sluiting
Pauze
14. In het tweede gedeelte van deze middag
wordt een muzikaal programma
gepresenteerd.
Ontspanning-Gezelligheid en Koffietafel
Voor het tweede gedeelte van deze middag
presenteert Oh-DIE gezellige meezing en
luistermuziek.

er nog koffie met echte Limburgse vlaai op
het tegenovergelegen terras. Het was goed
toeven in de zon op dit terras en toen de
koffie op was bestelden velen een heerlijk
glas wijn of een Gouverneur dubbel. Tegen
vijf uur was het tijd om te vertrekken en
Marcel bracht ons, zonder in de file te staan,
rond 18.00 uur weer terug in Brouwhuis. Een
zeer geslaagde dagtocht.
Algemene Ledenvergadering
In de circulaire van maart vindt u alle
informatie. In deze uitgaven nogmaals de
agenda en een herinnering voor het
inschrijven voor de koffietafel.
De
vergadering
vindt
plaats
in
Gemeenschapshuis De Loop aan de Peeleik 7.
Aanvang 13.30 uur.
De zaal is open vanaf 13.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de notulen van 18 april
2018*
3. Jaarverslag 2018
4. Financieel jaarverslag 2018
5. Beleid 2019
o Begroting 2019
6. Vaststelling Contributie 2020
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Decharge
9. Benoeming kascontrolecommissie
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Vervolgens kunnen we plaatsnemen aan de
gedekte tafels voor degenen die zich
aangemeld hebben om deel te nemen aan de
koffietafel om ca. 17.00 uur. De eigen
bijdrage hiervoor is vastgesteld op € 7.50 per
persoon, vooraf te voldoen.
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
Bezoek waterzuivering
Op woensdag 22 mei kunnen we met een
groep van maximaal 40 personen een bezoek
brengen
aan
de
rioolwaterzuiveringsinstallaties aan de Bakelseweg 2 te AarleRixtel. De groep wordt opgesplitst, waarbij 1
groep buiten met de excursie start en de
andere helft start binnen met een film en
daarna natuurlijk omgekeerd. We worden
ontvangen met een kop koffie of thee. Na het
afspelen van de film volgt een korte inleiding
over het werk van het waterschap en een
uitgebreide uitleg over het zuiveringsproces.
Hierna volgt een rondgang over het
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zuiveringscomplex met rondleid(st)er(s).
Leden met een verminderde weerstand zijn
welkom bij de algemene presentatie, maar
hen wordt dringend afgeraden om deel te
nemen aan de rondleiding. U dient natuurlijk

10
21
27
18

nov.
nov.
nov.
dec.

Van-alles-wa-markt De Loop
Stamppot tocht
n.t.b.
Kerstviering

Aanmeldstrook deelname aan
de koffietafel op woensdag 17
april 2019, bijdrage 7,50 euro
per persoon

ook mobiel te zijn. Om 09.30 uur worden we
verwacht en het duurt tot ongeveer 11.30
uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. U
gaat op eigen vervoer. Aanmelden is in
verband dat we de aantallen moeten
doorgeven verplicht. Aanmelden kan d.m.v.
een mailtje naar albert.coppens@planet.nl of
een telefoontje naar 0492-592166. Mochten
er meer aanmeldingen zijn dan kunnen we
vragen of we op een ander tijdstip een
aanvullende excursie kunnen regelen.

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.
Elke maandag fietsen vanaf het station
Brouwhuis, vertrek om 13.15 uur
17 apr. Algemene ledenvergadering
2 mei
Fietstocht
8 mei
Dag voor de vrijwilligers
22 mei
Excursie Waterzuivering
9 juni
Boeremèrt
26 juni Oorlogsmuseum Overloon
31 juli
Bowlen
5 sep.
Grote dagtocht naar Rotterdam
22 sep. Van-alles-wa-markt De Brem
25 sep. Etentje
4 okt.
Dag van de Ouderen 85+
30 okt. n.t.b.
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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:

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).
De beste lentespreuken
•
Als je een korte winter wil, leen dan geld
dat je in de lente moet terugbetalen.
•
De eerste dag van de lente is iets heel
anders dan de eerste lentedag, er zit
soms wel een maand verschil tussen.
•
De fantasie is een eeuwige lente.
•
De lente is de tijd waarin mannen gaan
denken aan datgene waaraan vrouwen
altijd al dachten.
•
De mooiste dagen van de lente zijn de
dagen die wij er zelf aan toevoegen.
•
Een nieuwe lente, een jaar ouder.
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