Circulaire KBO-Brouwhuis
Mei 2019
Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is
achter de rug. Ik wil de leden bedanken die
deel hebben genomen aan de vergadering.
Wij hadden tijdens de vergadering een
bijzondere gast en wel de Burgermeester van
Helmond, die de aanwezige leden toesprak
over het onderwerp eenzaamheid. In onze
circulaire van februari jl. kunt u de 5 tips
tegen eenzaamheid teruglezen. Zie voor het
verdere
verslag
over
de
algemene
vergadering het stukje van onze secretaris.
Verder verwijs ik onze vrijwilligers naar 8
mei, de dag van de Vrijwilligers. Heeft u zich
hiervoor al aangemeld? Ook wijs ik de leden
(die goed ter been zijn) op de excursie op 22
mei naar de waterzuivering. Verder staat
deze circulaire weer vol met tips en de
agenda voor 2019. Ik wens u veel leesplezier
toe.
Johan Flemminks Smid,
voorzitter.
Nieuwe leden
Mevrouw Hanneke Verhaegh;
De heer Henk van der Kuylen;
De heer Cees van Dalen.
We heten de nieuwe leden van harte welkom
en hopen dat we ze bij veel KBO-Brouwhuis
activiteiten mogen ontmoeten.
Lintje voor lid KBO-Brouwhuis
Sinds 2000 is mevrouw Tiny HakimpourVerhorevoort (73) vrijwilliger voor Stichting
Vluchteling als Naaste. Die helpt elk jaar
ongeveer vijftig vluchtelingen die, om wat
voor reden dan ook, geen
gebruik kunnen maken van de
reguliere
voorzieningen.
Verder is Hakimpour sinds
1989 coördinator van de
schoonmaakploeg van de
Edith Stein-kerk in Rijpelberg.
Sinds 2000 is ze vrijwilliger
van Stichting Welzijn Ouderen Helmond. Ze
begeleidt ouderen bij bezoekjes aan de
huisarts of het ziekenhuis en haalt
boodschappen voor hen. Voor al deze
verdiensten is ze benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Boeremèrt Kassamedewerkers
Voor de boeremèrt zoeken wij nog mensen
voor aan de kassa. Opgeven bij Cees Senders
tel: 0492513335.

Mijn laatste
Helaas heeft zich nog niemand gemeld voor
het maken van de circulaire. Daarom vanaf
nu tot ????? een “sobere” versie zonder lange
verhalen en foto’s. We wachten op
vrijwilligers.
Albert Coppens
Oorlogsmuseum Overloon
Op woensdag 26 juni gaan we naar het
oorlogsmuseum in Overloon. We hebben een
mooi arrangement samengesteld wat we u
aan kunnen bieden voor slechts €25,- per
persoon excl. vervoer. Hoe ziet het
programma er uit:
12.45-13.00 uur binnenkomst in het Museum
13.00-13.45 uur koffie met gebak
13.45–15.30 uur Bezoek museum
15.30–16.30 uur Vertelling “Dagelijks Leven
tijdens oorlogsjaren”
16.30–17.15 uur Twee broodjes met soep en
koffie/thee en worstenbroodje.
Aanmelden kan tot en met 12 juni a.s. door
overmaken van 25 euro (zie aanmeldbon).
Graag aangeven of u andere mensen mee
kunt nemen. Deze passagiers betalen dan
een vergoeding van 5 euro aan de chauffeur.
Kort verslag Algemene vergadering
Na alle voorbereidingen in de zaal en onder
het genot van de koffie en thee kon de
vergadering beginnen. De burgemeester was
aanwezig.
De
voorzitter
opende
de
vergadering en heette iedereen van harte
welkom. Na deze openingswoorden kreeg
burgemeester Elly Blanksma de microfoon.
Met alle lof en waardering aan de vrijwilligers
sprak zij de vergadering toe. Brouwhuis staat
bij de gemeente op de kaart. De aanwezigen
werden nog in de gelegenheid gesteld om
vragen te stellen. De verduisterende ramen
in de zaal was de eerste vraag. Ook de
fietspaden en wandelpaden werden onder de
aandacht gebracht, tevens de stank die over
Brouwhuis trekt werd niet vergeten. Tot slot
van haar speech overhandigde zij een boeket
bloemen aan de voorzitter voor een speciaal
persoon in de zaal die dan later in de
vergadering om een speciale reden in de
bloemetjes
gezet
kon
worden.
De
vergadering werd a.d.h.v. de agendapunten
en de goedkeuring van de stukken
afgehandeld. Annie van den Broek-van der
Wallen werd benoemd in de kascommissie.
Zij gaat José van Stiphout, die aftredend was,
vervangen. Tom van Diejen werd als nieuw

bestuurslid bij acclamatie gekozen. Marietje
van Stiphout werd voor haar vrijwilligerswerk
de zilveren speld uitgereikt en in de speciale
bloemetjes gezet. Een volkomen verrassing
voor haar. Na afsluiting van de vergadering
werd de middag onder de vrolijke noten van
“Oh Die” voorgezet. Iedereen kon genieten
van de muziek en er werd dan ook menig
dansje gewaagd. De anderen deinden mee
onder het genot van een drankje. De
hoofdprijs van de loterij, de gratis dagtocht,
werd gewonnen door Miek van der Sommen.
Alle andere prijsjes werden verloot onder de
aanwezigen. Om 17.00uur konden 55
personen deelnemen aan de goed verzorgde
koffietafel met soep en een warme hap. Na
een dankwoord door de voorzitter keerde
iedereen, genoten van een fijne middag,
gezellige muziek en met een volle maag
huiswaarts.
Nellie van Paassen secretaris
Agenda
Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.
Elke maandag fietsen vanaf het station
Brouwhuis, vertrek om 13.15 uur
8 mei
Dag voor de vrijwilligers
22 mei
Excursie Waterzuivering
6 juni
fietsen
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+
10 nov. Van-alles-wa-markt De Loop
21 nov. Stamppot tocht
18 dec. Kerstviering
Nieuws van KBO-Kring Helmond
Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom
via het secretariaat van de kring:
secretaris@kbo-kringhelmond.nl
Wist u dit?
Stichting Vier het Leven organiseert culturele
activiteiten van deur-tot-deur voor ouderen
(65+) waarbij alles is geregeld om zorgeloos
te genieten. U wordt thuis opgehaald door
een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven
en samen met andere gasten gaat u gezellig
naar een bioscoop, theater of museum bij u
in de buurt. U geniet van een drankje
tussendoor en wordt na afloop weer veilig
thuisgebracht. Heeft u interesse? U kunt
geheel vrijblijvend het programma voor uw
regio aanvragen. Als u mee wilt, kunt u zich
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per activiteit aanmelden. Per activiteit betaalt
u de vermelde arrangementsprijs. Bij het
arrangement zijn inbegrepen: het kaartje, de
consumpties,
het
vervoer
en
de
bespreekkosten.
Contact: Landelijk telefoonnummer: 035 5245156 (ma. t/m vrij. van 9.00 - 18.00 uur)
E-mail: info@4hetleven.nl. Op onze website
www.4hetleven.nl
vindt
u
uitgebreide
informatie, waaronder het aanbod in uw regio
en de mogelijkheid om te reserveren.
Aanmeldstrook Oorlogsmuseum
Naam --------------------------------------------Adres -------------------------------------------Aantal personen --------------------------------Telefoonnr. -------------------------------------Aanmelden tot uiterlijk 12 juni
Betaling € 25,00 0 contant
0 per bank
NL57RABO 0154 5053 82
o.v.v. oorlogsmuseum en
graag onderstaande vragen
beantwoorden
Eigen vervoer 0 ja kan …….anderen meenemen
0 nee
0 rollator

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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