
 
 

December 2019 

Voorwoord van de 

voorzitter 

 

Dag allemaal, 

 

Dit is alweer de laatste 

circulaire van 2019. Deze 

maand wordt afgesloten 

met Sinterklaas, het 

Kerstfeest en Oud en Nieuw. Ook herinneren 

deze dagen aan het heden en verleden. Ieder 

van ons zit hier op zijn of haar eigen wijze in. 

Ik wens u allen ook namens het bestuur fijne 

feestdagen en een goed uiteinde toe. Ook wil 

ik namens het bestuur iedereen bedanken 

voor zijn of haar bijdragen aan onze afdeling 

in het afgelopen jaar. Want zonder uw 

bijdrage kunnen wij niet bestaan. Voordat ik 

eindig met het laatste voorwoord van dit jaar, 

wil ik nog wat actualiteiten aan u kwijt. 

 

Rijbewijs: 

Vanaf 1 december mogen 75-plussers 

tijdelijk blijven rijden met een verlopen 

rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 

2020. U moet voor de verloopdatum van uw 

rijbewijs een Gezondheidsverklaring hebben 

ingediend bij het CBR. U krijgt dan bericht of 

u mag blijven rijden. Ook gelden nog een 

paar andere voorwaarden. Kijk hiervoor op 

de Website van het CBR www.cbr.nl 

 

VGZ ziektekostenverzekering. 

Op 22 november stond op de voorpagina  

van het ED hierover een artikel. 

VGZ wil in 2020 bij de huisartsen 

bezuinigingen    doorvoeren  op de zorg voor 

ouderen en mensen met mentale problemen. 

Het is voor ons ouderen niet plezierig om dit 

in de krant te lezen. Laten wij hopen dat 

deze zienswijze van de VGZ zich in de tijd 

oplost. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Johan Flemminks Smid 

voorzitter. 

 

Van de redactie 

De redactie van de circulaire 

wenst alle lezers fijne 

Kerstdagen en een gezond 

en voorspoedig 2020. Wij 

hopen dat we elkaar weer 

veel mogen ontmoeten in 

het nieuwe jaar. 

 

 

Overleden 

Mevrouw A. Luijben is vrijdag 25 oktober 2019 

op 75-jarige leeftijd overleden. Zij was bijna 8 
jaar lid van KBO-Brouwhuis, 
 
Mevrouw J. van Gestel-Vereijken is dinsdag 
29 oktober 2019 op 94-jarige leeftijd 
overleden. Zij was bijna 10 jaar lid van KBO-
Brouwhuis. 
 
De heer E. Schapendonk is woensdag 13 
november 2019 op 71 jarige leeftijd 
overleden. Hij was ruim 4 jaar lid van KBO-
Brouwhuis.  
 

Ons medeleven gaat uit 

naar de nabestaanden.  
 

Colofon circulaire KBO-Brouwhuis 

Redactie Nellie van Paassen  

 Johan Flemminks Smid 

 Ans Vulders 

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 

http://www.cbr.nl/
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
http://www.kbo-brouwhuis.nl/
mailto:pietmeulendijks@live.nl
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Nieuwe leden 

Mevrouw M. Gielen    

De heer M. van Manen   

Mevrouw M. van Manen-van Lamoen 

Mevrouw M. Braun    

Mevrouw R. Kuijpers (Gastlid)  

De heer H. Vriens    

Mevrouw B. Vriens-Tegelaars   

 

 

 

 

 

We heten de nieuwe leden van harte welkom 

en hopen dat we ze bij vele KBO-Brouwhuis 

activiteiten mogen ontmoeten. 

 

 

Contributie 2020 

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 manieren betalen, waarbij 

het uitgangspunt is dat de contributie uiterlijk 

voor 31 december 2019 betaald dient te zijn.  

1. De eerste is per bank. Graag onder 

vermelding van uw volledige naam en 

daarbij vermelden contributie 2020. 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 

vrijdag 13 december aanwezig zal zijn in 

de aula van de Rivierenhof van 14.30 uur 

tot 15.30 uur.  

Het inschrijfformulier kunt u vinden op de 

laatste pagina. 

Kerstviering 2019 

De jaarlijkse kerstviering wordt 

gehouden op woensdag 18 

december in zaal Vissers, Peeleik 2 

te Brouwhuis. In deze zaal is plaats 

voor 120 leden. In de vorige circulaire 

heeft u hierover alles kunnen lezen. 

Aanmelden kan nog tot en met 11 december, 

zolang er plaats is, want VOL=VOL.  

Wilt u zich nog aanmelden, neem dan contact 

op met Albert Coppens 0492-592166 of 

albert.coppens@planet.nl. 

 

 

Kennismaking en Informatie middag 

voor (nieuwe) leden en alle overige 

geïnteresseerden 

Deze vindt plaats op woensdag 29 januari 

2020 in Gemeenschapshuis De Loop en begint 

om 14.00uur. Vanaf 13.30 bent u welkom.  

Tijdens deze middag willen wij onze nieuwe 

leden nader kennis laten maken met KBO-

Brouwhuis. We besteden aandacht aan de 

voordelen van het lidmaatschap van KBO-

Brouwhuis. Voor hen die al langer lid zijn is dit 

natuurlijk een mooie gelegenheid om opnieuw 

kennis te maken met onze diversiteit aan 

activiteiten.  

 

We hebben ook de Rabobank uitgenodigd om 

de nieuwe gele Geldmaat te introduceren. 

Vanaf 2019 dragen de drie banken  (ABN-

AMRO, ING, Rabobank) hun geldautomaten 

stapsgewijs over aan 

Geldmaat. Een nieuwe 

naam, een nieuwe kleur, 

een andere uitstraling. 

Wat betekent dit voor u?  

Ook wordt stilgestaan bij 

Veilig Bankieren (tips om fraude te 

voorkomen) en IkWoonLeefZorg.nl: Dit 

platform wijst ouderen de weg in hoe zij zo 

lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 

wonen en hoe mantelzorgers ontlast kunnen 

worden. 

Kom luisteren op 29 januari 2020, want het 

belooft dus weer een informatieve middag te 

worden.  

 

 

mailto:albert.coppens@planet.nl
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Openbaar vervoer met de bus en de trein 

  
 
Op 30 oktober vond er door KBO-Brouwhuis 

een georganiseerde lezing plaats in wijkhuis 

de Loop over hoe men een OV Chipkaart aan 

kan vragen om met het openbaar vervoer te 

reizen zowel met de bus als met de trein. Deze 

werd verzorgd door de 

heer Tini Nuiten van het 

Reizigersoverleg Brabant 

en Edith Mostert 

(beleidsmedewerkster) 

van KBO-Brabant die 

uitleg gaf via de 

computer hoe men de ov 

kaart aan kan vragen 

online of met een invulformulier wat gratis ter 

beschikking werd gesteld. Door de 40 

personen die hier aan deelnamen werden 

diverse vragen gesteld waar men tijdens het 

bestellen tegenaan loopt. Hierop werd zoveel 

mogelijk een antwoord gegeven. Niet alle 

vragen konden voldoende beantwoord 

worden. De frustratie die er was kon deze 

middag hopelijk toch weggenomen worden.  

 

 
 

Er is een beknopte samenstelling gemaakt 

hoe te handelen die ook werd uitgedeeld om 

mee naar huis te nemen ( voor de bus). Houdt 

u er wel rekening mee dat er een saldo op de 

kaart moet staan van minimaal € 10,- voor de 

bus en € 20,- voor de trein. Deze OV-kaart 

kunt u online bestellen voor € 7,50 (denk er 

aan om een foto te uploaden en bij te voegen) 

op de site van de NS en voor € 10,50 met een 

aanvraag formulier. Er is een mogelijkheid om 

een persoonsgebonden kaart met pasfoto te 

bestellen die alleen door die degene gebruikt 

kan en mag worden. Men kan ook een kaart 

kopen die wel overdraagbaar is om er iemand 

anders mee te laten reizen. Om veel narigheid  

of een hoge rekening te voorkomen:  

 “Vergeet niet in en uit te checken”! 

 

 

“Van Alles Wa” Rommelmarkt in de Loop 

De voorbereiding door Cees was al weken aan 

de gang om weer alles in goede banen te 

leiden. Er werden weer veel tafels en 

kledingrekken gereserveerd. 

Op vrijdagavond werd de zaal in orde gemaakt 

door vrijwillige jongeren, (de kleinzoon van 

Cees met zijn vrienden) die begonnen met de 

zware rubberen matten te leggen om de vloer 

te beschermen. Zondag 10 november was het 

zover. De rommelmarkt in Gemeenschapshuis 

De Loop kon beginnen. 

 

 

   

 

Even voor 10.00 uur stonden er al veel 

mensen klaar om snel naar binnen te gaan. 

Het was een komen en gaan van kijkers en 

kopers wat voor een goede opbrengst zorgde 

volgens de verkopers. De opbrengst voor de 

KBO was volgens verwachting goed te 

noemen dus ook voor volgend jaar voor 

herhaling vatbaar. 

 

 
 

Met dank aan alle vrijwilligers, niet te 

vergeten Annie en Jan die de tafel van de KBO 

onder hun hoede namen en allen die ervoor 

gezorgd hebben om weer een mooie activiteit 

te organiseren. 
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Nieuws van KBO-Brabant 

Senioren Expo 

Van dinsdag 14 tot en met 19 januari is weer 

de Senioren Expo in het Evenementencomplex 

Koningshof te Veldhoven. Ook dit jaar werkt 

KBO-Brabant mee aan de beurs. Op vertoon 

van het KBO-lidmaatschapspasje krijgen alle 

KBO-leden een korting van € 4.00 op de 

entreeprijs van € 10.00 

 
 
Kerstconcert 
Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is 

het weer Kerstmis. De werkgroep Identiteit & 

Zingeving nodigt u van harte uit voor het 

jaarlijkse KBO-Brabant kerstconcert op 

woensdag 18 december in de Lucaskerk in 

Tilburg. Koor Stella Vocalis uit Midden-

Brabant verzorgt het muzikale gedeelte en 

zingt bekende én minder bekende 

kerstliederen. U wordt van harte uitgenodigd 

om mee te zingen. Natuurlijk is er ook tijd 

voor het kerstverhaal en een muzikale 

surprise. Omdat het concert centraal in 

Brabant wordt aangeboden, is er dit jaar maar 

één kerstconcert. Datum: woensdag 18 

december. Adres: Lucaskerk, Lage Witsiebaan 

91, Tilburg. Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur. 

Entree: gratis. Aanmelden is niet nodig en de 

toegang is gratis. Na afloop wordt een collecte 

gehouden. 

 

 

 

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

 

18 dec. Kerstviering in Zaal Vissers 

 

 
 

Het programma 2020 (onder voorbehoud) 

29 Jan.  Informatieve Bijeenkomst voor 

nieuwe leden en presentatie 

Geldmaat door de Rabobank. 

1 Feb.  Carnavalsmiddag i.s.m. met 

Jeugdcarnaval de Brouwhaasjes en 

C.V. De Brouwhazen.  

11 mrt.   Lezing over de Donorwet. 

26 mrt. Korte dagtocht 

5 april  Rommelmarkt in De Brem 

15 april Algemene Ledenvergadering 

6 mei  Bijeenkomst Vrijwilligers 

27 mei  Amusementsmiddag 

31 mei  Boeremèrt Brouwhuis 

24 juni  Excursie EDCO 

29 juli  Externe activiteit 

27 aug. Lange dagtocht 

3 sept.  Fietsdag 

20 sept. Rommelmarkt in de Brem 

23 sept. Etentje 

2 okt.  Dag van de Ouderen 85plussers 

28 okt. Amusementsmiddag 

8 nov.  Rommelmarkt in De Loop 

26 nov. Korte dagtocht 

16 dec. Kerstviering 

 

 
 

 


