
 
 

februari 2020 

Voorwoord van de voorzitter 

 

Dag allemaal, 
Buiten begint het al langer 
licht te worden. De eerste 
maand van 2020 zit er weer 
op. Wat gaat de tijd toch 
snel. Het weer valt tot nog 
toe mee, we zitten tenslotte 
midden in de winter. Het  
financiële plaatje voor 2020 

wordt duidelijk, de AOW gaat licht omhoog. De 
pensioenen blijven gelijk of gaan licht achteruit. Ook 
dit jaar voor de pensioenen  geen prijscompensatie. 
Ik hoop voor jullie dat de kostenstijging van de 
dagelijkse levensbehoefte dit jaar binnen de perken 
blijft. Maar, ik vrees het ergste, alles wordt duurder 
nu de lonen stijgen. Wat waren wij toch anders in 
ons werkzaam leven,  wij zorgden goed voor onze 
ouderen. Zij konden kiezen, zolang mogelijk 
zelfstandig wonen en als het niet meer ging naar het 
bejaardenhuis. Aan die laatste voorziening heeft de 
generatie die het nu voor het zeggen heeft sinds 
2015 rap een einde gemaakt. Met alle ellende van 
dien,  voor ons ouderen die niet meer goed vooruit 
kunnen. Zij zitten nu opgesloten in hun eigenhuis of 
huurwoning. En maar hopen dat er nog iemand 

langs komt        . Over eenzaamheid gesproken. 
 
Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

 

 

Contributie 2020 

De contributie voor 2020 bedraagt € 21.00. 

Hebt u deze al betaald? 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 

Nellie van Paassen, Bruhezerweg 23.  

Nieuw leden 

Mevrouw A. Janssen-de Vries (Gastlid) 

Mevrouw J. Rievers-Martens 

De heer J. Verschuren 

De heer F. van der Vorst    

 

We heten hen van 

harte welkom en 

hopen dat we ze 

bij vele activiteiten 

mogen ontmoeten.  

 

 

Overleden 

Mevrouw T. Leijten-Brokke. Zij is maandag 6 

januari 2020 op 87-jarige leeftijd overleden. 

Zij was ruim 4 jaar lid van KBO-Brouwhuis.  

 

Ons medeleven gaat uit 

naar de nabestaanden.  

 

 

Van de redactie 

Het inleveradres van de contributie bij 

contante betaling is veranderd. Tevens kunnen 

de opgave strookjes voor andere activiteiten 

ingeleverd worden bij Nellie van Paassen, 

Bruhezerweg 23. 

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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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. Mevrouw Gerda 

Vinck is onze gastspreker en zal 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. Als  bestuur hebben we 

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. 

 

Van Alles Wa Rommelmarkt 29 maart    

KBO-Brouwhuis organiseert wederom een 

rommelmarkt en wel op 29 maart in Wijkhuis 

de Brem van 10.00 tot 14.30. De 

toegangsprijs is slechts € 1,00 per persoon. 

 

 

 

 

Als u privé spulletjes wilt verkopen dan kunt u 

een of meerdere tafels huren € 3,50 voor een 

kleine tafel en € 5,00 voor een grote tafel. 

Voor een kledingrek langs u tafel betaald u 2 

euro per meter. Kledingrek zelf mee brengen. 

U kunt zich aanmelden bij Cees Senders tel: 

0492-513335 e-mail c.senders@bbhmail.nl  

De opbrengst van de tafelhuur en de entree 

komt geheel ten goede aan KBO-Brouwhuis. 

Korte dagtocht donderdag 26 maart 

Op deze dag vertrekken we naar het 

zuidelijkste puntje van Nederland, Zuid-

Limburg. De vertrektijden zijn als volgt: 

8.15 uur vertrek bij het Station Deltaweg 

8.30 uur vertrek bij Rivierenhof 

8.45 uur vertrek bij de kerk Brouwhuis 

Rond 10.00 uur stoppen we bij een leuk 

restaurant aan de Maas voor koffie/thee met 

een heerlijke stuk Limburgse vlaai. Daarna 

vervolgen we de weg naar Margraten in het 

zuiden van het land. Dit hele kleine dorpje is 

bekend vanwege de indrukwekkende 

Amerikaanse militaire begraafplaats. Deze is 

ontstaan in de Tweede Wereldoorlog en wordt 

nog altijd keurig onderhouden door Amerika. 

Hier kunnen we een half uurtje rondwandelen. 

Rond 12.45 uur komen we aan bij het 

restaurant op het Drielandenpunt in Vaals 

waar we samen kunnen genieten van een 

goede koffietafel met kroket. 

 

  
 

Om 14.00 uur stapt met ons een gids in de 

touringcar en maken we een rondrit door het 

fraaie heuvellandschap. Rond 16.00 uur gaan 

we weer richting Helmond-Brouwhuis zodat 

we rond 17.30 uur weer thuis hopen te zijn. 

 

Voor deze korte dagtocht kunt u zich opgeven 

via het strookje op de laatste pagina. Dit kan 

in een gesloten envelop ingeleverd worden 

bij: Frits Branten, Rivierenhof 115 of bij Nellie 

van Paassen Bruhezerweg 23. Bij 

aanmeldingen via de bank graag informatie 

vermelden zoals op de strookjes is 

aangegeven of u kunt de gevraagde 

informatie doorgeven via de mail 

pietmeulendijks@live.nl of website www.kbo-

brouwhuis.nl.  Een strookje inleveren bij 

betaling per bank is dan niet nodig. 

 

  

mailto:c.senders@bbhmail.nl
mailto:pietmeulendijks@live.nl
http://www.kbo-brouwhuis.nl/
http://www.kbo-brouwhuis.nl/
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Boeremèrt  Brouwhuis 

Op zondag 31 mei 2020 

Eerste Pinksterdag is het weer 

de jaarlijkse  Boeremèrt. 

Natuurlijk hebben wij daar diverse vrijwilligers 

bij nodig om de ingangen te bemannen en de 

collectebussen gevuld te krijgen. De 

opbrengst komt ten goede aan de 

verenigingen die meehelpen zo ook aan onze 

eigen KBO-Brouwhuis. Zo kunnen wij door uw 

inzet weer wat extra’s organiseren. U kunt 

zich opgeven bij Cees Senders tel: 0492-

513335 email c.senders@bbhmail.nl  

 

 

KBO-Informatiemiddag en informatie 

over Rabobank geldmaat 

De vice-voorzitter Theo opende de 

drukbezochte bijeenkomst. In een volle zaal 

met vele geïnteresseerden werd door de 

secretaris Nellie een PowerPointpresentatie 

over de KBO gegeven. Na de pauze gaven 

twee dames van de Rabobank, Daniëlle en 

Inge, een presentatie over de nieuwe 

geldmaat. Voor geïnteresseerden is de 

mogelijkheid om een cursus internet 

bankieren te volgen. Tevens gaven zij uitleg 

over veilig bankieren. Ook werden de 

aanwezigen attent gemaakt op fishing, valse 

mails en nep- brieven. Maar ook hoe je fraude 

kunt voorkomen. De Rabobank vindt dat 

“Contactloos” de veiligste manier van betalen 

is. De bijeenkomst werd door Theo afgesloten 

met dank aan alle aanwezigen en hij bedankte 

ook de dames van de Rabobank. 

 

 

 

 

 

Upgraden van WIN 7 naar WIN 10.  

Beste leden, met ingang van  januari 2020 

wordt Windows 7 niet meer door Microsoft 

ondersteunt; met name de veiligheid is niet 

meer gewaarborgd. 

Heeft u hulp nodig bij 

het overzetten van Win 

7 naar Win 10 belt u 

dan naar Chris Koudijs 

tel 0492 515100.  

 

 

Diner zaterdag 29 februari bij Scouting 

Rijpelberg 

De explorers (15-18 jaar) 

van scouting Rijpelberg 

organiseren op zaterdag 29 

februari een diner voor de 

senioren uit Brouwhuis-

Rijpelberg! Wij heten u 

welkom in onze Blokhut de Regenboog, 

Berkendonk 91, Rijpelberg, waar wij een 

heerlijk driegangen menu voor u zullen 

bereiden. Vanaf 16.30 uur bent u van harte 

welkom voor een kopje koffie en rond 17.15 

uur beginnen we met het serveren van het 

eten, wij nemen ter plekke uw bestelling op. 

Voorgerecht: Tomatensoep of Groentesoep 

Hoofdgerecht: Hutspot of andijviestamp & 

gehaktbal uit eigen keuken of rookworst. 

Nagerecht: Vlaflip of 2 bolletjes vanille ijs 

Daarna rond 19.30 uur begint de bingo tot 

ongeveer 21.00 uur. U zorgt zelf voor vervoer 

om naar de scouting blokhut te komen. 

(Berkendonk 91) Er zijn verzorgers aanwezig.  

 

U kunt zich aanmelden en betalen middels 

bijgaand strookje in een envelop en bij één 

van de volgende adressen door de brievenbus 

doen: Rijnlaan 195 (Brouwhuis), Nierslaan 80 

(Brouwhuis), Hoge Zij 2 (Brouwhuis), Peelhof 

51 (Rijpelberg) of Hollandhof 102 

(Rijpelberg). Het diner is voor mensen ouder 

dan 65 jaar. Aanmelden kan tot 22 februari. 

De kosten voor het diner incl. één drankje zijn 

€ 5,00. Dit bij het aanmeldstrookje stoppen. 

Losse drankjes € 1,00, wanneer u bestelt kunt 

u afrekenen. Bingo € 0,50 te betalen wanneer 

de bingo begint. Bij minder dan 25 

aanmeldingen kan het helaas niet doorgaan. 

Wij zien u en vele anderen graag op 29 

februari! 

Aanmeldstrook diner Scouting Rijpelberg 

zaterdag 29 februari 2020 

 

Naam ------------------------------------------- 

 

Adres  ------------------------------------------ 

 

Telefoonnr. ------------------------------------- 

 

Dieetwensen/bijzonderheden------------------ 

 

 

Strookje en betaling inleveren in gesloten 

envelop op één van de scoutingadressen 

mailto:c.senders@bbhmail.nl
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Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

 

29 feb. Diner bij Scouting Rijpelberg 

11 mrt. Lezing over de Donorwet 

26 mrt. Korte dagtocht 

29 mrt. Rommelmarkt 

15  april Algemene Leden Vergadering 

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 

23 sept Etentje of BBQ 

2 okt. Dag Ouderen 85plus middag 

28 okt. Amusementsmiddag 

8 nov. Rommelmarkt 

26  nov. Korte dagtocht 

16  dec. Kerstviering 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldstrook korte dagtocht Zuid-

Limburg 26 maart 2020 

 

Naam --------------------------------------------- 

 

Adres  -------------------------------------------- 

 

Aantal personen --------------------------------- 

 

o Betaling €25,00 p.p. contant of  

o per bank NL57RABO 0154 5053 82    

 o.v.v. 26 maart 2020 

Vertrektijden 

o 8.15 uur bij het Station Deltaweg 

o 8.30 uur bij Rivierenhof 

o 8.45 uur bij de kerk Brouwhuis 

 

Bij contante betaling ingesloten in envelop in 

te leveren bij: 

o Frits Branten, Rivierenhof 115 of  

o Nellie van Paassen Bruhezerweg 23.  

 

Contributie 2020  KBO-Brouwhuis 

 

Naam ------------------------------------------- 

 

Adres  ------------------------------------------ 

 

Naam 2e lid ------------------------------------- 

 

Telefoonnr. ------------------------------------- 

 

Betaling per bank NL57RABO 0154 5053 82    

o €21,00 per persoon (€12,00 voor een 

gastlid) 

Contant 

o Ingesloten in envelop in te leveren bij 

Nellie van Paassen, Bruhezerweg 23 


