Augustus 2019
Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal.
Het is alweer augustus
als u deze circulaire
ontvangt. De tijd gaat
snel en de avonden
worden al korter. Ik hoop
dat
jullie
allemaal
hebben genoten van het
mooie weer de afgelopen
tijd.
Hoewel
temperaturen van ruim boven de 30 graden
ook niet alles is. Wij zijn 17 juli naar het
oorlogsmuseum geweest in Overloon. Maria
Coppens heeft van deze dag prachtige foto’s
gemaakt. Kijk hiervoor op onze KBO-site, het
is echt de moeite waard. Ikzelf ga nog eens
terug, je hebt zeker een volle dag nodig om
alles te bekijken, video’s, voertuigen,
wapens, uniformen, vliegtuigen etc. Denkt u
ook nog aan onze lange dagtocht naar
Rotterdam? Er is heel veel belangstelling voor
deze tocht. U kunt alleen nog aanmelden voor
een plaatsje op de wachtlijst. O ja, diegenen
die van fietsen houden, kunnen elke
maandagmiddag starten bij het station van
Brouwhuis. Om 13.15 vertrekt de groep
onder leiding van Henk Maas.
Johan Flemminks Smid,
voorzitter.
In memoriam
Mevrouw R. Koelen-Piller is woensdag 22 mei
2019 op 88-jarige leeftijd overleden. Zij was
bijna 8 jaar lid van KBO-Brouwhuis.
Op 30 mei jl. is op 81jarige leeftijd Sjef van
Paassen overleden. Sjef
was van 2008 tot 2014
een zeer gewaardeerd
bestuurslid van KBOBrouwhuis. Sjef bedankt
voor alles wat je voor
onze KBO-Brouwhuis hebt gedaan. Het
bestuur wenst namens alle leden Nellie,
kinderen,
kleinkinderen
en
overige

familieleden veel sterkte toe met dit grote
verlies.
Mevrouw C. van Soest-Hofmans is vrijdag 7
juni 2019 op 87-jarige leeftijd overleden. Zij
was 21 jaar lid van KBO-Brouwhuis.
Mevrouw J. van Laarhoven-Rooijakkers is
dinsdag 16 juli 2019 op 92-jarige leeftijd
overleden. Zij was 19 jaar lid van KBOBrouwhuis en 18 jaar bij de gymgroep MBvO.
Ons medeleven gaat
uit
naar
de
nabestaanden.
Nieuwe leden
Mevrouw E. Korteland
De heer H. Hendriks
De heer F. van de Weijer
De heer N. Schneiders (Gastlid)
De heer H. Driessen
Mevrouw M. Driessen-Wering
Mevrouw M. Bollen (Gastlid)
Mevrouw M. Gruijters-van Veghel (Gastlid)
Mevrouw M. Herzog
Mevrouw E. van der Weij-van den Berg
We heten de nieuwe
leden
van
harte
welkom en hopen dat
we ze bij vele 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

Van de redactie
Een zwaluw maakt nog geen zomer, is een
bekend spreekwoord. Ook binnen het bestuur
van KBO-Brouwhuis hebben we versterking
gekregen van Ans Vulders als aspirant
bestuurslid. Daar zijn we heel blij mee, maar
verdere versterking in
het
bestuur
blijft
wenselijk
en
noodzakelijk.
Maar
omdat we erg blij zijn
met
deze
‘eerste
zwaluw’ hebben we toch maar weer een
uitgebreide en mooi opgemaakte circulaire
gemaakt. Komt u ons ook nog versterken?
Contributiebetaling MBvO en dansen
De penningmeester kan
tot
zijn
volle
tevredenheid
melden
dat
iedereen
de
bovengenoemde
contributiebetaling
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termijn voldaan heeft n.a.v. de oproep in de
vorige circulaire. Zonder herinneringen te
moeten sturen heeft de penningmeester alles
binnen. Hij wil dan ook alle betreffende leden
bedanken en geeft aan dat we zo de kosten
voor de vereniging zo laag mogelijk kunnen
houden.
Belastinginvulhulp
Ook dit jaar is er weer hard gewerkt door de
belastinginvullers van het VBOH. Het
resultaat mag er zijn. Het aantal ingevulde
aangiftebiljetten voor 2018 is 780 stuks. De
totaal terug te ontvangen
Inkomstenbelasting is €
254.246,-- Een prima
resultaat.
ClubSupport campagne Rabobank
De ClubSupport campagne van Rabobank
Helmond gaat binnenkort van start. U kunt
stemmen van 27 september tot en met 11
oktober. Als lid van jouw Rabobank kun je
vanaf 27 september stemmen op jouw
favoriete vereniging of stichting. Ben je nog
geen lid van de Rabobank, vraag dan nu jouw
lidmaatschap aan, zodat je straks jouw stem
uit kunt brengen. Stem en stimuleer ook uw
kinderen, buren, vrienden en kennissen om
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(ook) op KBO-Brouwhuis te stemmen. We
kunnen de gelden goed gebruiken om mooie
dingen te doen voor onze leden. Hoe meer
stemmen we hebben, des te meer we kunnen
doen! Zeg het voort!
Oproep biljarters
Na de zomervakantie zal het biljarten op de
donderdagmiddag komen te vervallen. Dit
besluit is in goed overleg met de leden, die
op dinsdagmiddag 25 juni aanwezig waren
tijdens de afsluiting van het seizoen met
koffie en gebak, genomen. Hierbij een oproep
voor
nieuwe
deelnemers
die
op
dinsdagmiddag
een
carambole
willen
maken en voor een
sportieve
onderlinge
spanning gaan zorgen.
U kunt ook gewoon een
keertje komen kijken om de sfeer te proeven
en zich daar dan ook aanmelden bij de
coördinator Huub van de Kerkhof. Laten we
hopen dat deze oproep niet voor niets is
geweest en dat er op 2 biljarttafels met de
leden
gezellig
kan
worden
gebiljart.
Aanvangstijd 13.30 uur tot 17.00 uur in
wijkhuis de Brem Rijpelplein 1. Samen
biljarten, ontspannend en gezellig.
Leesgroep KBO-Brouwhuis
Op vrijdagmorgen 26 juli waren wij namens
het bestuur (Theo Kersten en Tom van
Diejen) uitgenodigd om de samenvatting van
het
50e
boek,
met
de
titel
De
Hormoonfabriek, te beluisteren. Dit boek
gaat over de succesvolle
ondernemer Mordechai
de Paauw, (Motke voor
vrienden). De auteur
kijkt terug op zijn leven
terwijl hij in bed ligt, een
bed met een ijzeren
rand, dat lijkt op de
kooien
waarin
de
proefdieren van zijn
laboratorium
werden
opgesloten. Dit alles speelde zich af in de
jaren twintig van de vorige eeuw samen met
zijn tweelingbroer Aron aan het begin van
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een adembenemend project. Misschien een
boek voor de liefhebbers om te gaan lezen.
Wat ons opviel was dat er heel veel en goed
naar elkaar geluisterd werd met de
beoordeling
over
het
boek
en
de
hoofdrolspelers. We kregen een goed beeld
over de inhoud van het boek en vonden het
inspirerend om de groep zo mee te maken.
De Leesgroep begon op 14 december 2012
met het eerste boek, totaal heeft men 50
boeken samen gelezen, en hebben dus een
1e lustrum. Dit alles onder leiding van Anny
Meulendijks die er alles aan gedaan heeft om
dit project te doen slagen en waar wij van
kunnen zeggen…. Anny het is je voor 100%
gelukt. Anny heeft aangegeven om als
leidster te stoppen wat hard aankwam maar
wel begripvol ontvangen werd door de
medelezers. Men bedankte Anny voor de
leiding en inzet van die mooie jaren. Wij als
bestuur wensen Anny natuurlijk nog veel
leesplezier in de leesgroep. In overleg is er
een nieuwe leidster gekozen te weten AnneMarie van den Meulenhof, die het wilde
proberen. Wij zijn daar als bestuur erg
dankbaar voor. Na koffie en gebak en een
mooi verhaal zijn we allemaal met een goed
gevoel naar huis gegaan.
Theo Kersten en Tom van Diejen.
Eindstand koersbalcompetitie
Jaar 2018-2019
1 Mevr. M. van Stiphout
2 Mevr. L. de Leeuw
3 Dhr. A. Schuurmans
4 Mevr. N. Welten
5 Mevr. T. Rutjes
6 Mevr. L. van den Broek
7 Dhr. M. Verhoeven
8 Dhr. J. Flemminks Smid
9 Dhr. J. van den Broek
10 Mevr. H. van Leuken
11 Dhr. C. Felten
12 Mevr. N. Felten

2,259
2,106
2,014
1,927
1,880
1,725
1,631
1,568
0,981
0,972
0,744
0,699

Programma 2020
Regeren is vooruitzien en daarom is het
bestuur weer volop bezig met de planning
voor 2020. Welke activiteiten moeten
aandacht krijgen wat gaan we aan incidentele
activiteiten plannen? Natuurlijk moeten we
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dat ook toetsen aan het
beschikbare budget. Maar
omdat wij ook niet alles
weten zijn ideeën en
suggesties
uwerzijds
welkom. Stuur ze maar
naar onze secretaris (zie

colofon).
PC-DoeMeeCentrum opgeheven
Omdat het aantal aanvragen steeds verder
terugloopt heeft het bestuur besloten om het
PC-DoeMee
Centrum
op te heffen. Wel
blijven de vrijwilligers u
persoonlijke
hulp,
ondersteuning
of
instructie
voor
uw
computer, laptop, tablet of smartphone
geven als u daar behoefte aan heeft. De
kosten hiervoor zijn dan € 7,50 per uur.
Contactpersoon Albert Coppens telefoon
0492 592166, mobiel 06 20856733 of via email albert.coppens@planet.nl
Boeremèrt

Het weer op deze eerste Pinksterdag was
voortreffelijk en ruim op tijd was de stand
van de KBO weer ingericht. Tegen elf uur
werden de kassa’s bemand door onze
vrijwilligers en al snel werd het lekker druk
op de markt. Ook veel aanloop in de KBOstand. Hopelijk kunnen we nog wat extra
nieuwe leden verwelkomen. De drukte nam
toe en ondertussen verzorgden Cees en
Richard de vrijwilligers aan de kassa. Om
twee uur werden deze afgelost en bleek dat
er onvoldoende vrijwilligers waren, ondanks
de vele oproepen. Maria en Riky besloten om
nog een extra dienst te draaien en hebben
zodoende de hele dag aan de kassa gestaan.
Het moet toch niet kunnen dat we met ruim
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470 leden niet in staat zijn om voldoende
vrijwilligers te vinden die er mede voor
zorgdragen dat we de contributie zo laag
kunnen houden. U kunt u nu al opgeven voor
volgend jaar bij Cees Senders. Laat ons niet
in de steek! Tijdens
de bedankochtend
op woensdag 10 juli
kon Cees Senders
tevreden
melden
dat het opgehaalde
bedrag door onze collectanten aanmerkelijk
hoger was dan het jaar daarvoor. De
vrijwilligers werden getrakteerd op koffie met
gebak.
Dagtocht naar Rotterdam
De inschrijving voor deze prachtige dagtocht
loopt boven verwachting. De bus zit dan ook
vol. U leest alles over deze dagtocht in de
vorige circulaire. Nieuwe aanmeldingen zijn
welkom maar worden dan wel op de
wachtlijst geplaatst. Men wordt dan meteen
geïnformeerd
als
er
mensen
door
omstandigheden niet meekunnen.
Oorlogsmuseum Overloon
Op woensdag 26 juni was het te warm om
naar het museum te gaan dus het bestuur
besloten om dit bezoek te verplaatsen naar
woensdag 17 juli. Gelukkig was het toen veel
koeler en ideaal weer om het oorlogsmuseum
te bezoeken. Met 18 personen werden we
ontvangen met koffie en gebak. Helaas

konden drie personen vanwege persoonlijk
ongemak niet mee. Na de koffie werden we
door een enthousiaste gids rondgeleid door
het eerste gedeelte van het museum. Men
gaf aan verrast te zijn door de inhoud en de
manier van tentoonstellen. Velen waren al
tientallen jaren niet meer in het museum
geweest. Hierna een lezing in de filmzaal over
het hedendaagse leven tijdens de oorlog. Na
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afloop van deze lezing kon men op eigen
gelegenheid het museum verder bezoeken.
Ook hier was men verrast door de veelheid
en de manier van tentoonstellen. Om kwart
over vier ging men weer naar het restaurant
voor
een
kop
soep,
broodjes,
een
worstenbroodje en koffie of thee. Men kon
heerlijk even napraten over wat men allemaal
gezien had. Albert sloot het bezoek af om
17.00 uur en werd door de groep bedankt
voor de organisatie. Bekijk de foto’s op onze
website.
Lange fietstocht
Op donderdag 22 augustus organiseren wij
weer een fietstocht van 60 á 70 kilometer.

Het vertrek is vanaf station Brouwhuis om
10.00 uur. De kosten voor de consumpties en
een eventuele lunch zijn voor eigen rekening.
Graag vooraf aanmelden door het inleveren
van onderstaande strook voor 15 augustus.
Rommelmark “Van alles wa”
Het bestuur van KBO Brouwhuis gaat met
diverse
vrijwilligers
wederom
een
rommelmarkt organiseren op zondag 22
september a.s. van 10.00 uur tot 14.30 uur
in wijkhuis de Brem Rijpelplein 1. Vanaf
09.00
uur
kan
begonnen
worden met
de tafels te
vullen en in orde te maken. U vindt de Brem
door de bewegwijzering te volgen via “de
Weg door de Rijpel afslag Twentehof (via
navigatie) dan komt u op het parkeerterrein
voor de Brem. De toegangsprijs is slechts €
1,- per persoon. Als u privéspulletjes
wilt verkopen dan kunt u een of meerdere
tafels huren voor € 3,50 voor een kleine tafel
of € 5,- voor een grote tafel. Als u een tafel
wilt huren kunt u zich aanmelden bij Cees
Senders 0492-513335 of e-mail naar
c.senders@bbhmail.nl. De opbrengst komt
geheel ten goede van KBO- Brouwhuis.
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Jaarlijks etentje op 25 september
Dit jaar heeft het
bestuur gekozen om
gezellig uit te gaan
eten bij de Bosparel,
Nuijeneind
20
in
Bakel. “De Bosparel”
bestaat al meer dan 5 jaar en is inmiddels
uitgegroeid tot een begrip in Bakel en
omstreken. Het is dan ook de prioriteit van
het gehele Bosparel team om ons tevreden
de deur uit te zien gaan. Na enig speurwerk
gedaan te hebben heeft men een mooi menu
samen kunnen stellen. Bij binnenkomst
worden 2 consumptiebonnen aangeboden.
De kosten bedragen € 17,50 per persoon. U
bent vanaf 16.30 uur welkom, waarna we om
17.00 uur aan tafel kunnen. Het duurt tot
ongeveer 19.00 uur. Vervoer op eigen

gelegenheid en leden die geen vervoer
hebben kunnen dit aangeven, dan gaan wij
op zoek of u met iemand mee kunt rijden.
Aanmelden d.m.v. betaling via de bank of
betaling
contant
met
onderstaande
aanmeldstrook. Graag gevraagde gegevens
ook doorgeven bij betaling via de bank. U
kunt zich aanmelden tot 20 september.
Museum Plus Bus naar het Rijksmuseum
De Museum Plus Bus is een leuk initiatief
speciaal voor ouderen. De bus bestaat
dankzij de BankGiro Loterij en wordt gratis
aangeboden. Met deze bus kunnen senioren,
ook al zijn ze niet meer goed ter been, toch
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samen naar een museum. Op maandag 30
september mogen de leden van KBOBrouwhuis, 75 jaar en ouder, naar het
Rijksmuseum in Amsterdam. Dit uitstapje is
gratis, met uitzondering van de lunch, deze
kost € 12,00 p.p., bij aanmelding te voldoen.
Deelnemer neemt voor eigen rekening en op
eigen risico deel aan het dag arrangement. Er
kunnen maximaal 45 personen mee, incl. de
begeleiding. In de bus kan maximaal 1
elektrische rolstoel of 2 vaste rolstoelen en
10 rollators of inklapbare rolstoelen mee. Het
programma ziet er als volgt uit:
09:00 uur Vertrek bij Woonzorg-centrum
Rivierenhof;
11:00 uur Aankomst Amsterdam;
11:30 uur Lunch in Brasserie Zuiderbad;
12:30 uur
Wandelen
naar
het
Rijksmuseum (ongeveer 250
meter);
13:00 uur Rondleiding
en
daarna
zelfstandig rondkijken;
15:00 uur Vertrek uit Rijksmuseum naar
de bus;
17:30 uur Aankomst Helmond.
Aanmelden kan tot 1 september, of totdat de
bus vol is (zie invulstrookje verder in deze
circulaire.
Een bezoek aan het museum is extra
aantrekkelijk omdat het Rijksmuseum o.a.
zeldzame Prentenkabinetten presenteert.
Prachtige voorwerpen die meestal verborgen
blijven in het depot worden nu getoond in de
presentatie Schatten uit het Depot. In alle vijf
de prentenkabinetten van het museum komt
een ander deel van die bijzondere collectie
aan bod.
Heeft u hulp nodig?
Heeft u hulp nodig? Denk daarbij aan
bijvoorbeeld hulp bij het
invullen
van
uw
belastingformulier, WMOcliënt ondersteuning, hulp
van een Vrijwillige Ouderen
Adviseur, Rijbewijskeuring
door een keuringsarts etc.
Stuur dan een e-mailtje naar e-mailadres
info@vboh.nl of bel 0492-792392.
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Aanleveren kopij voor de circulaire
Heeft u een leuk verhaal of iets anders dat u
met ons wilt delen, stuur het dan op naar het
secretariaat (voor adres zie colofon). De
redactie zal dan beoordelen of het geplaatst
kan worden in de circulaire.

Aanmeldstrook etentje 2019 25 september
Naam --------------------------------------------Adres -------------------------------------------Aantal personen ---------------------------------

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.
Elke maandag fietsen vanaf het station
Brouwhuis, vertrek om 13.15 uur.
22 aug. Lange fietstocht
5 sep. Grote dagtocht naar Rotterdam
22 sep. Van-alles-wa-markt De Brem
25 sep. Uit eten, de Bosparel
30 sep. Museum Plus Bus Amsterdam
4 okt. Dag van de Ouderen 85+
23 okt. Amusementsmiddag in de Brem
30 okt. Lezing en praktijk OV-kaart
10 nov. Van-alles-wa-markt De Loop
28 nov. Bezoek Kerstmarkt Duitsland
18 dec. Kerstviering

Aanmeldstrook fietstocht 22 augustus
Naam --------------------------------------------Adres -------------------------------------------Aantal personen --------------------------------Inleveren bij:
0 Henk Maas Baroniehof 35
0 Frits van Dijk Nemerlaerhof 90
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Betaling € 17,50
0 contant
0 per bank NL57RABO 0154 5053 82
Bosparel 2019
0 Eigen vervoer
0 Wil graag meerijden
0 Dieetwensen apart opgeven

o.v.v. etentje

Aanmeldstrook Museum Plus Bus 30
september
Naam --------------------------------------------Adres -------------------------------------------Aantal personen --------------------------------Betaling € 12,00
0 contant
0 per bank NL57RABO 0154 5053 82 o.v.v. Museum
Plus Bus
0 Rollator
0 Rolstoel (inklapbaar)
0 Dieetwensen apart opgeven
0 Electrische of vaste rolstoel in overleg met

Nellie van Paassen, tel 06 5195 2856

Graag aankruisen wat van toepassing is.
Strookjes met contante betaling kunnen
ingeleverd worden bij: Frits Branten,
Rivierenhof 115 of bij Piet Meulendijks,
Zeelenweg 6. Bij aanmeldingen via de bank
graag informatie vermelden zoals op de
strookjes is aangegeven of de gevraagde
informatie doorgeven via de mail info@kbobrouwhuis.nl of via website www.kbobrouwhuis.nl. Een strookje inleveren bij
betaling per bank is dan niet nodig.
Graag ook vermelden of u een rollator of
inklapbare rolstoel wilt meenemen.
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