
 
 

 

Januari 2020 

Voorwoord van de voorzitter 

 

Dag allemaal, 

Terugkijkend op 2019 

kunnen we stellen dat we 

mooie activiteiten achter 

de rug hebben. Het 

nieuwe jaar is nog maar 

een paar dagen oud als 

deze circulaire bij u 

binnenkomt. Namens het bestuur wil ik u in 

de eerste plaats een gezond en gelukkig 2020 

toewensen. Het is schrikkeljaar, 2020 is 366 

dagen aftellen. Het zijn vele dagen waarop 

onze wekelijkse activiteiten plaatsvinden en 

natuurlijk ook onze maandelijkse activiteiten 

gepland zijn. Wij hopen u te ontmoeten op 

onze activiteiten in dit jaar. Onze extra 

aandacht gaat uit naar het koersballen en 

kaarten op de dinsdagmiddag in de Loop. 

MBvO op de woensdagochtend in de Loop en 

op de donderdagochtend in Talentrijk; 

biljarten in de Brem en natuurlijk onze 

wekelijkse fietstocht op de maandagmiddag 

vanaf medio maart. Aan al deze activiteiten 

kunnen enthousiaste leden deelnemen. Hebt 

u interesse, kom dan een kijkje nemen en 

doe mee. Wie weet vind u het heel gezellig 

om met andere mensen bezig te zijn. 

Hierover kunt u meer lezen in de 

maandelijkse circulaire.  

Het bestuur is al weer volop bezig om 

versterking te zoeken voor het bestuur en ook 

kunnen wij  hulp gebruiken in het 

vrijwilligerswerk, zoals foto’s maken van de 

maandelijkse activiteiten en leuke prijsjes 

verzamelen voor onze diverse loterijen. Wij 

hebben uw hulp hard nodig. Hierover kunt u 

contact opnemen met het secretariaat.  

Verder staan in deze eerste uitgave allerlei 

activiteiten en wens ik u veel leesplezier toe.  

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

 

Van de redactie 

De redactie van de circulaire wenst alle lezers 

gezond en voorspoedig 2020. Wij hopen dat 

we elkaar weer veel mogen ontmoeten in het 

nieuwe jaar. 

 

Overleden 

De heer P. van den Akker. Hij is maandag 28 
oktober 2019 op 72-jarige leeftijd overleden. 
Hij was 8 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 
 
Mevrouw M. Welten-Klaassen. Zij is zondag 15 
december 2019 op 87-jarige leeftijd 
overleden. Zij was ruim 23 jaar lid van KBO-
Brouwhuis. 
 

Ons medeleven gaat 

uit naar de 

nabestaanden. 

 

 

Nieuwe lid 

Mevrouw W. van Haelen  

 

We heten haar van harte welkom en hopen 

dat we ze bij vele KBO-Brouwhuis activiteiten 

mogen ontmoeten.  

 

  

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 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
http://www.kbo-brouwhuis.nl/
mailto:pietmeulendijks@live.nl
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Contributie 2020 

Het doet ons genoegen te 

melden dat al veel leden de 

contributie overgemaakt 

hebben. Als u dat nog niet 

gedaan heeft, willen wij u 

vragen dit alsnog te doen 

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. Ons 

bankrekeningnummer is: NL57 RABO 0154 

5053 82. Contant betalen is ook mogelijk 

d.m.v. de ingevulde strook, deze staat op de 

laatste pagina, in gesloten envelop in te 

leveren bij Piet Meulendijks, Zeelenweg 6.  

 

 

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 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur 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 www.IkWoonLeefZorg.nl. Dit 

platform wijst ouderen de weg in hoe zij zo 

lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 

wonen. Kom luisteren op 29 januari 2020, 

want het belooft weer een informatieve 

middag te worden.  

 

Seniorenmiddag 1 februari 2020 

In samenwerking met 

Carnavalsvereniging 

de Brouwhazen en 

Jeugdcarnaval de 

Bouwhaasjes nodigen 

wij alle senioren uit 

voor de carnavalsmiddag in het Hazenleger de 

Loop aan de Peeleik 7 op zaterdagmiddag 1 

februari van 13.30 uur tot 16.30 uur; de zaal 

is open om 13.00 uur, de toegang is gratis. U 

wordt ontvangen met een kop koffie met 

gebak. Verschillende groepen dansmarietjes 

treden voor u op, van de mini’s (vanaf 4 jaar) 

tot de dansmarietjes van de grote Raad. 

Verder zijn er diverse tonpraoters en 

amusement. Het belooft een gezellige, 

ontspannen middag te worden. 

 

 

Lezing Nieuwe Donor Wet 2020 

Op woensdagmiddag 11 maart 2020 wordt in 

gemeenschapshuis de Loop een lezing 

georganiseerd. Deze begint om 14.00 uur, de 

zaal is open om 13.30 uur. Deze wordt 

gepresenteerd door mevrouw Gerda Vinck. Ze 

gaat u vertellen over de nieuwe Donorwet die 

1 juli 2020 van kracht wordt.  

Praten over donatie na de dood is voor veel 

mensen erg ingrijpend, zelfs eng. Toch is het 

verstandig om het te doen door samen te 

praten en eventuele beslissingen vast te 

leggen zodat het allemaal geregeld is voor u 

en zeker zo belangrijk voor de nabestaanden 

die er dan een goed gevoel bij hebben dat het 

inderdaad zo geregeld is als men samen 

besproken heeft. Over dit onderwerp bestaan 

veel misverstanden die dan na de lezing een 

andere beleving bij u naar boven brengt. 

Daarom hebben we als bestuur besloten om 

een lezing te organiseren die inzicht geeft wat 

de mogelijkheden daarvoor zijn. Gerda is al 19 

jaar als vrijwilligster werkzaam bij de 

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). 

Zij geeft regelmatig gastlessen vnl. op scholen, 

vrouwenverenigingen, EHBO verenigingen, 

ziekenhuizen, Rotary en als vrijwilligster van 

de NTS op Beurzen. Zij probeert mensen 

bewust te maken van het belang van 

Donorregistratie.  

Wij hopen op een goede opkomst van de leden 

en niet-leden. Iedereen is van harte welkom. 

http://www.ikwoonleefzorg.nl/
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Bezoek aan Kerstmarkt in Oberhausen 

Op 28 november vertrokken we met de bus 

naar de kerstmarkt in Oberhausen. Iedereen 

werd welkom geheten en een hele fijne dag 

toe gewenst. De reis begon met regen maar 

ondanks dat werd er volop gekletst en er was 

een vrolijke stemming in de bus. Onze 

chauffeur Marcel vertelde wat er te zien was 

onderweg. Rond 11.30 uur kwamen we aan op 

de grote parkeerplaats voor bussen achter de 

kerstmarkt. Daar kregen we de instructie om 

op tijd terug te zijn voor de terugreis om 

17.00 uur. Iedereen kon zich op de dag goed 

vermaken. Het bestuur had een goede keuze 

gemaakt want het grote mooie versierde 

winkelcentrum bood aan iedereen onderdak 

op deze regenachtige dag. Er hing een 

gezellige sfeer. Er was volop tijd om te 

winkelen, te eten en te drinken. 

 
Rond 14.00 uur werd het gelukkig droog en 

kon men alsnog de kerstmarkt op om langs de 

mooie kraampjes inkopen te doen of een 

lekkere glühwein te drinken. Ook aan de 

inwendige mens was gedacht, er werd volop 

gebakken en gebraden aan de kraampjes 

waar men o.a. de heerlijke braadworst kon 

nuttigen. Zoals afgesproken was iedereen 

mooi op tijd aanwezig in de bus zodat we op 

tijd naar Helmond werden teruggebracht. Aan 

het einde van de busreis werd onze chauffeur 

bedankt voor de goede zorgen en veilige rit. 

Iedereen werd een fijne decembermaand en 

een goed en gezond 2020 toegewenst. 

 

 

Kerstviering weer een succes 

Ongeveer 100 leden waren aanwezig in zaal 

Vissers om de kerstviering bij te wonen. Nadat 

iedereen zijn of haar plekje gevonden had 

opende de voorzitter de middag met het 

thema “Verbinden”. Nellie las een passende 

gedachte voor, terwijl de zeven kaarsen 

ontstoken werden door Cees. Daarna hield 

Pastor Wouter Koopmans zijn korte en 

speciale toespraak over “verbinden”. Als 

laatste van dit eerste gedeelte van deze 

middag sloot Nellie af met “de Kerststal” uit 

vroeger tijden.  

De viering werd afgewisseld met kerstliedjes. 

Daarna werd de koffie en thee uitgeserveerd 

en kon iedereen genieten van het lekkere 

krentenbrood van de warme bakker. Het 

muzikale duo “Jenny en Janny” bracht tijdens 

deze middag hun repertoire in diverse 

toonhoogten. Er werd genoten van een 

drankje en tijdens de pauze kon iedereen een 

aantal loten bemachtigen. Even na vieren 

werden de vele prijzen, met dank aan de 

sponsors, aan de hand van de trekking aan  de 

winnende leden overhandigd. 

 
In de mooi versierde zaal was het buffet 

inmiddels voorbereid. Na het hartelijke 

openingswoordje door Cynthia kon men aan 

de hand van een lotentrekking per tafel 

gebruik maken van het buffet. Daarna sloot 

de voorzitter de middag af met dank aan 

allen. Voldaan en tevreden keerde iedereen, 

met dank aan bestuur voor de gezellige 

middag, rond 18.30 uur huiswaarts.
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Senioren Expo 

Van dinsdag 14 tot en met 19 januari is weer 

de Senioren Expo in het Evenementencomplex 

Koningshof te Veldhoven. Op vertoon van het 

KBO-lidmaatschapspasje krijgen alle KBO-

leden een korting van € 4.00 op de 

entreeprijs. Ons KBO-lid Henny Borra neemt 

als standhouder deel aan deze beurs, onder 

de naam Borra Mosaic Art. met door hem 

vervaardigde kleurrijke mozaïekpanelen. 

Henny vertelde het volgende:  

“Na beëindiging van 

mijn werkzame leven 

heb ik in 2002 

gekozen om mij te 

bekwamen in het 

vervaardigen van 

mozaïekpanelen. Hierbij heb ik een eigen stijl 

ontwikkeld. Die stijl is kleurrijk, heftig, 

expressief en fantasierijk. Mijn sterk gevoel 

voor kleur geven mij de mogelijkheid een 

bijzondere impressie en expressie te geven 

mede op basis van de zwarte voegen. Kleur 

en lijnenspel zijn voor mij dan ook de 

belangrijkste componenten. Wilt u hiervan 

kennis nemen dan is een bezoek aan de beurs 

een goede gelegenheid. Je vind mij in stand 

B46”. Verder wijs ik u op mijn site: 

www.borramozaïek.com daar zijn nog 

aanvullende gegevens te vinden”. 

 

 

Tussenstand onderlinge 

koersbalcompetitie 2019 - 2020  

Periode 1 oktober tot en met  

17 december 2019 

1 Mevr. M. van Stiphout 2,21 

2 Mevr. T. Rutjes 2,07 

3 Mevr. L. de Leeuw 2,05 

4 Dhr. A. Schuurmans 1,86 

5 Mevr. L. van den Broek 1,58 

6 Mevr. N. Welten 1,47 

7 Dhr. J. Flemminks Smid 1,46 

8 Mevr. A. van de Langerijt 1,43 

9 Dhr. J. van den Broek 1,30 

10 Dhr. C. Felten 1,16 

11 Mevr. H. van Leuken 0,87 

12 Mevr. N. Felten 0,73 

13 Dhr. J. van de Langerijt 0,68 

 

Helmonders kunnen 
ook in 2020 
gebruikmaken van 
vervoerservice 
ANWB AutoMaatje. 

Welzijnsorganisatie LEV groep blijft de service 
coördineren. ANWB AutoMaatje is bedoeld 
voor mensen die in een isolement dreigen te 
raken doordat ze minder mobiel zijn. Voor een 
bedrag van 30 cent per kilometer kunnen zij 
zich laten vervoeren door een vrijwilliger. Ze 
kunnen dan bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, 

dokter en fysiotherapeut, maar ook gewoon 
voor leuke uitjes als een bezoekje naar familie 
of vrienden, naar de kapper of gezellig 
winkelen. Voor informatie of inschrijving, bel: 
0492 - 75 17 35 

 

 
Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

29 Jan.  Informatieve Bijeenkomst en 

presentatie Geldmaat door de 

Rabobank. 

1 Feb.  Carnavalsmiddag  

11 Mrt.   Lezing over de Donorwet 

26 Mrt. Korte dagtocht 

29 Mrt. Rommelmarkt in De Brem 

15 April Algemene Ledenvergadering 

  6 Mei  Bijeenkomst Vrijwilligers 

27 Mei  Amusementsmiddag 

31 Mei  Boeremèrt Brouwhuis 

24 Juni Excursie EDCO 

 

 

 
 

http://www.borramozaïek.com/

