
maart 2020

KBO-Brouwhri, À
Belangenvereniglng van senioren 
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Voorwoord van de voorzitter
Dag allemaal,
Het is carnavalszondag
23 februari als ik het
voorwoord aan het
schrijven ben. Buiten is

het harde wind en het
regent. De
muziekgeluiden van de
carnaval dringen door bij

ons in huis. Van die hoppa muziek, keihard en
niet om naar te luisteren.
Op de rand van het gazon zitten al de hele
middag twee konijnen doodstil in de regen.
Deze diertjes hebben kennelijk, ondanks de
regen, behoefte aan frisse lucht.

Over carnaval gesproken, hoe vond u de
carnavalsmiddag op 1 februari j.1,,

die door de Brouwhazen werd georganiseerd
voor de senioren? Wij werden onwangen met
koffie en lekker gebak, aangeboden door De

Brouwhazen. Ook werd er volop gezorgd voor
een lekkere warme snack. De verschillende
dansgroepjes zorgden voor mooie optredens.
Ik heb mij goed geamuseerd ondanks dat het
een beetje rommelig was tijdens de buten.
op deze seniorenmiddag waren kleine
kinderen in de zaal die voor veel "reuring"
zorgden. De prijsuitreiking van de
loterij startte erg vroeg in de middag,
waardoor mijns inziens het carnavalsfeest op
een te vroeg tijdstip werd onderbroken en
enkele senioren naar huis gingen. Verder heb
ik me wel goed geamuseerd. Gelukkig kreeg
ik ook van een aantal leden een positieve
reactie op de middag, want het Trio "To
Repeat" zorgde voor gezellige zang en
feestmuziek.
Verder verwijs ik u naar de lezing over de
donorwet op 11 maart; de kote dagtocht
donderdag 26 maart; De Van-Alles-Wa
Rommelmarkt op 29 maart in Wijkhuis De

Brem en de Algemene Leden Vergadering
(ALV) op 15 april in De Loop.
lohan Flemminks Smid, voorzitter.

Nieuw leden
De heer l. Verbakel
Mevrouw M. Vogels-Tromp (Gastlid)
De heer L. van der Lelie
De heer H. Lathouwers
Mevrouw J. van der Hoeven-Heijden
Mevrouw l. Mulkens-Lemmen
Mevrouw L. van der Mijden (Gastlid)
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Wij heten hen van harte welkom en hopen
dat we ze bij vele activiteiten mogen
ontmoeten.

Van de redactie
Opgavestrookjes voor activiteiten kunnen
ingeleverd worden bij Nellie van Paassen,
Bruhezerweg 23.
Ook stellen wij het op prijs als u een verslagje
wilt maken van een KBo-bijeen komst. Dit kunt
u inleveren bij het secretariaat.

Colofon circulaire KBo-Brouwhuis
Redactie Nellie van Paassen

lohan Flemminks Smid
Ans Vulders

Kopij info@kbo-brouwhuis.nl
o.v.v. kopij circulaire

SèniorenveÍeniging KBo-Brouwhuis
Secretariaat Bruhezerweg 23

5704 cM Helmond
rel. 0492 547 749
Mob. 06 51952856

Email info@kbo-brouwhuis.nl
Website www.kbo-brouwhuis.nl
Bankrekening NLSTRABO 0154 50 53 82

Ledenadministratie tel. 0492 515 282
E-mail pietmeu lend ii ks@live. n I



Lezing Nieuwe Donor Wet 2O2O
Op woensdagmiddag 11 maart 2020 wordt in
gemeenschapsh u is de Loop een lezing
georganiseerd. Deze begint om 14.00 uur, de
zaal ls open om 13,30 uur. Mevrouw Gerda
Vinck is onze gastspreker en zal u vertellen
over de nieuwe Donorwet die 1 juli 2O2O van
kracht wordt.
Wij hopen op een goede opkomst van de leden
en niet-leden. Iedereen ís van harte welkom.

KoÉe dagtocht donderdag 26 maaÉ
Op deze dag vertrekken we naar 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
De reis gaat naar Margraten en het
Drielandenpunt. Daarna een rondrit door het
fraaie heuvellandscha p. Rond 16.00 uur gaan
we richting Helmond- Brouwhu is zodat we
rond 17,30 uur weer thuis hopen te zijn. Er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart via het
strookje op de laatste pagina. Dit kunt u

samen met de contante betaling in een
gesloten envelop inleveren bij: Frits Branten,
Rivierenhof 115 of bij Nellie van Paassen,
Bruhezerweg 23. Bij aanmeldingen via de
bank graag de volledige informatie
vermelden, dus ook de opstapplaats, zoals op
het strookje is aangegeven, inleveren bij
betalinq per bank is niet nodiq.

BoeremèÉ Brouwhuis
Op zondag 31 mei 2020
Eerste Pinksterdag ls het de
jaarlijkse Boeremèrt.
Natuurluk 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, dus ook aan
onze eigen KBo-Brouwhuis. Zo kunnen wij
weer wat extra's organiseren. U kunt zich
opgeven bij Cees Senders tel: 0492-513335
email c.senders@bbhmail.nl

Circulaire KBO-Brouwhuis, maart 2O20

"Van alles wa" Rommelmarkt
Denkt u nog aan onze rommelmarkt op
zondag 29 maart van 10.00 tot 14,30 uur in
wijkhuis de Brem Rijpelplein 1.

\an affeslya

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 betaalt u
€ 2.00 per meter, kledingrek zelf mee
brengen, U kunt zich aanmelden bij Cees
Senders tel: 0492-513335 e-mail
c.senders@bbhma it. nl
De opbrengst van de tafelhuur en de entree
komt geheel ten goede aan KBo-Brouwhuis

Fietsen
Vanaf eind maart tot eind oktober (zomertijd)
gaan we wekelijks fietsen op de
maandagmiddag, tenminste, als het weer het
toelaat, We willen graag een Whatsapp-groep
maken om elkaar snel te informeren als het
fletsen niet doorgaat bij slecht weer. Om de
veiligheid te vergroten stellen we de gele
veiligheidshesjes beschikbaar. Het vertrek is
altijd om 13.15 uur bij station Brouwhuis aan
de Deltaweg. Deelname is gratis, de
consumpties zijn voor eigen rekening. We
rijden tussen de 30 en 35 kilometer met een
tempo van 13 tot 17 kilometer per uur,
afhankelijk van de tijd in het selzoen en het
weer. Dit tempo is ook voor de niet e-bikes
goed te doen. Een pauze is rond de 10 à 12
kilometer op een terras of ergens in de natuur.
We zijn ongeveer half vijf weer thuis. In de
augustus maken we ook nog een langere
picknicktocht, maar daarover leest u t.z.t.
alles in onze circulaire.
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Wi€ fietst er dit iaar (ook weer)
mee met Duofietsen Helmond?
De stichting Duofletsen Helmond start dit
voorjaar weer met haar fietstochten. U heeft
ons ongetwufeld al eens gezien in uw
omgeving. We gaan dan elke dag
uitgezonderd het weekend voorlopig fietsen
met mensen die een beperking hebben en niet
meer zelf kunnen fietsen. Er zijn afspraken
met vrijwel alle Zorg instellingen van Helmond
waar we frequent mensen ophalen om met
hen een middag te gaan fietsen in Helmond
en omgeving. Daarnaast hebben we ook
contact met veel nog thuiswonende mensen,
die ook met ons meefietsen. Zo'n fietsdag ziet
er als volgt uit: de vrijwilligers verzamelen
zich bij ons clubhuis in de Kastanjehoutstraat
en vertrekken daar met de duofietsen om
13.00 uur naar de gekozen instelling.

Sinds de gift van de LEv-groep van een

duofiets en een riksja, beschikken we
inmiddels over 11 fietsen. Onze planners en
de coördinatoren op de instellingen proberen
te zorgen dat die ook allen bezet zijn. We

fietsen dan diverse routes in en om Helmond.
Drinken na ongeveer een uur fietsen een
kopje koffie of thee bij één van onze
koffieadressen. We rijden dan het tweede
gedeelte van de route en zorgen dat onze
gasten zo rond 16.15 uur weer terug zijn.
Voor onze gasten (en ook voor ons) is dit een
echt uitje. Naast de contacten, gesprekken en
herinneringen kunnen ze ook nog wat doen
aan hun conditie omdat ze kunnen kiezen voor
meefietsen of niet.

onze Duofietsen hebben namelijk de
mogelijkheid voor de medepassagier om mee
te trappen als men dat kan en wil. Tevens is
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er elektrische trapondersteuning op de
fietsen, waardoor het fietsen met een
duopassagier niet zwaarder is dan alleen
fietsen zonder ondersteuning. Voor deze
activiteit zoeken we nog vruwilligers die een
middag per week of meer zich willen inzetten
voor hun medemens die niet meer zelfstandig
kan fietsen. De dankbaarheid die getoond
wordt na elke rit is de beloning die je er voor
krijgt. Lijkt u dit wel wat, meldt u zich dan aan
bij onze stichting als vrijwilliger. U wordt dan
uitgenodigd om gezamenlijk met een aantal
ervaren vrijwilligers een proefrit te maken
zodat u ook in de praktijk kunt ervaren hoe dit
voelt. U kunt u aanmelden op onze website
www.duofletsenhelmond.nl of bel even naar
het secretariaat van de stichting
telefoonnummer: 06-57082890. Mogen wij u

als aspirant vrijwilliger begroeten in onze
gezellige g roep?

"De Week voor de Ouderen."
Na alle blije gezichten van
onze bezoekers van het
afgelopen jaar organiseert
Museum Helmond dit jaar
voor de derde keer de
week van de ouderen.
Van 7 t/m 1O april
stellen wij ons prachtige
Kasteel Helmond open
voor ouderen.
Voor een gereduceerd tarief ontvangen wij
onze gasten met een kopje koffie of thee met
een plak cake waarna iedereen op eigen
gelegenheid of met een gids de grootste
waterburcht van Nederland kan bezoeken. Op
iedere verdieping staan kasteelvrouwen klaar
die vertellen over de rijke geschiedenis en de
gasten meenemen naar de mooiste plekken in
het kasteel. Daarnaast is de expositie 'Maria
van Brabant, keizerin' van ChrÍstie van der
Haak een ware belevenis om te bezoeken.

Het jaar 2020 staat voor Museum Helmond in
het teken van de expositie: "Lucas Gassel,
terug in Helmond". De landschapsschilder van
de 16e eeuw, Daarom geven wij de Week voor
de Ouderen een speciaal Lucas Gassel tintje.
Van 11.00 uur tot 15.00 uur kan er gebruik
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gemaakt worden van een lunchbuffet. Dit
bestaat uit een kopje dagverse soep, zachte
broodjes met ham en kaas en een bekertje
yoghurt als nagerecht. Na het bezoek aan het
kasteel trakteeft Museum Helmond op een
heerlijk drankje in ons gezellige Kasteelcafé
waar de gasten naar hartenlust kunnen
napraten over hun ervaringen en waar de
mogelijkheid is om andere gasten te
ontmoeten. Kasteel Helmond is volledig
rolstoeltoegankelijk (voor gewone rolstoelen)
en ingericht op oudere bezoekers. Daarnaast
zijn er voldoende medewerkers aanwezig die
meehelpen bij onder andere de rolstoelliften,
De gasten kunnen voor de deur worden
afgezet, voor het vervoer wordt een
parkeerontheffing geregeld. Deelnamekosten
zijn €11,50 per persoon. Dit is inclusief
entree, gids, koffie/thee met cake en een
drankje. Begeleiders betalen geen entree.
Voor deelname aan het lunchbuffet rekenen
wij €5,00 per persoon. zijn er nog vragen, dan
horen wij dat graag. Mailen kan naar:
r.lelivelt@helmgnd. nl of bellen het algemene
informatienum m er 0492-58 77 t6
Aanmelden kan via www. m useumhelmond. nl
Het team Museum Helmond ziet u graag
tijdens onze "Week voor de ouderen".

Heeft u hulp nodig?
Heeft u hulp nodig? Denk daarbij aan
bijvoorbeeld hulp bij het invullen van uw
belastingform ulier, WMO-

cliëntondersteuning, hulp van een Vrijwillige
Ouderen Adviseur. Stuur dan een e-mailtje
naar info@vboh.nl of bel 0492-792392.

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de
Loop om 13.30 uur.

11 mrt.
26 mrt.
29 mrt.
15 april
6 mei

27 mei
31 mei
24 juni
29 juli
27 aug.
3 sept

20 sept
23 sept
2 okt.

28 oK.
8 nov.

26 nov.
16 dec.

Lezing over de Donorwet
KoÍte dagtocht
Rom melmarkt
Algemene Leden Vergadering
Bijeenkomst Vrijwilligers
Amusementsmiddag
Boeremèrt Brouwhuis
Excursie EDCO

Externe activiteit
Lange dagtocht
Fietsdag

Rommelmarkt
Etentje of BBQ

Dag Ouderen 8splus
Amusementsmiddag
Rom melmarkt
Korte dagtocht
Kerstviering

Aanmeldstrook koÉe dàgtocht zuid-
Limburg 26 maaÉ 2O2O

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

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

Aantal personen

Betaling C25,00 p.p. contant of
per bank NLsTRABO 01 54 5053 82
o.v.v. 26 maart 2020 en de opstapplaats

Vertreklijdetr
8. 15 uur bil het Station Deltaweg
8.30 uur bii Rivierenhof
8.45 uur bi) de kerk Bíouwhuis

Bij contante betaling in gesloten envelop in te
leveren brJ:

Frits 8rànten, Rivierenhof 115 of
Nellie van Paassen Bruhezerweg 23.

A
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 april 2O2O

De vergadering vindt plaats an Gemeenschapshuis De Loop aan de Peeleik 7,
Aanvang 13.3O uur.
De zaal is open vanaf 13.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen notulen van 17 april 2019*
3. JaarveÍslag 2019
4. Financieel jaarverslag 2019
5. Beleid 2020

o Begroting 2020
6. Vaststelling Contributie 2021
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Decharge
9. Benoeming kascontrolecommíssie
10. Verkiezing bestuursleden**
11. Mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Pauze
14.In het tweede gedeelte van deze middag wordt een muzikaal programma

gepresenteerd.
15. Aansluitend verloting prijzen

Toelichting op agendapunt 2:* De notulen van de vergadering van 17 april 2019 liggen vanaf een half uur voor
aanvang van de vergadering ter inzage en vanaf 1 april 2020 kunt u de digitale versie
opvragen bij onze secretaris Nellie van Paassen info@ kbo-brouwh uis. nl

Toelichting op agendapunt 10:** Aftredend en herkiesbaar: Nellie van Paassen-Verstappen
Tevens kunnen wij meedelen dat wU kandidaat-bestuurslid Ans Vulders-van Bree

voordragen
als nieuw bestu urslid.

Door de leden voor te dragen kandidaten voor een bestuursfunctie kan schriftelijk
geschieden met ondertekening door tenminste vijf leden. Deze voordracht dient
vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde
kandidaat, De kandidaatstelling kan plaats vinden tot 5 april 2O2O bij de secretaris
Nellie van Paassen, Bruhezerweg 23, 57O4CM Helmond-Brouwhuis.

De verkiezingen geschieden in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van
KBo-Brouwhuis. Als het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal vacatures en
indien geen schriftelijke stemming wordt gevraagd, kan de ledenvergadering besluiten
tot benoeming bij acclamatie.



ontspanning-cezelligheid en Koffietafel
Voor het tweede gedeelte van deze middag is zangeres "Hetty" uitgenodigd. Zij heeft een
zeer uitgebreide repeftoire en weet u als geen ander te raken met haar fluwelen stem.

Dit gedeelte wordt afgesloten met de loterij. Voor deze verloting. met leuke prijzen,
ontvangt ieder lid bij binnenkomst een lot.
De hoofdprijs is gratis deelname aan de dagtocht op donderdag 27 augustus 2020 (De prijs
is niet inwisselbaar voor contant geld),
Vervolgens kunnen we plaatsnemen aan de gedekte tafels voor degenen die zich
aangemeld hebben om deel te nemen aan de kofFietafel om ca. 17,00 uur,
De eigen bijdrage hiervoor is vastgesteld op € 7.50 per persoon, vooraf te voldoen.

Als u hiervan gebruik wilt maken. wordt u verzocht het deelnamestrookje onder aan deze
pagina in te vullen en dit met het verschuldigde bedrag vóór 1 april a.s. in te leveren op
één van onderstaande adressen:

o Frits Branten
o Nellie van Paassen

Hof Bruheze 115
Bruhezerweg 23

Aanmelden kan ook door een e-mail te sturen naar: info@kbo-brouwhuis.nl en het bedrag
overmaken op het bankrekeningnummer o.v.v. ALV Kofnetafel en aantal personen.

Het bestuur hoopt u allen op onze ledenvergadering te mogen begroeten.
Een kop koffie of thee en een consumptie staan voor u klaar.

Het bestuur

DËELNAME AAN DE KOFFIETAFEL 15 april bijdrage € 7,5O per persoon

NAAM:.................

AANTAL:.............

STRAAT:.............

o BETALING PER BANK
rekeningnr. NLsTRABO 0154505382 o.v.v. koffietafel

o BETALING CONTANT
(in gesloten envelop met dit strookje) In te leveren bij

Frits Branten Rivierenhof 115 of Nellie van Paassen, Bruhezerweg 23


