
 
 

 

augustus 2020 

 

Voorwoord van de voorzitter 

 
Dag Allemaal, 
Het is 19 Juli als ik het 
voorwoord aan het schrijven 
ben. Aan het eind van de 
middag komt onze jongste 
kleindochter een week 
logeren bij Oma en Opa. Dus 
er komt meer leven in de 

brouwerij, wij zullen ons niet vervelen, onze jongste 
is ondernemend. 
 
Ik heb met Nelly (mijn vrouw) de Elfstedentocht 
gefietst. Het is een echte aanrader. Friesland is een 
mooie provincie. Het is mij honderdprocent 
meegevallen. Ik zag het eerst niet zo zitten, alleen 
koeienstaarten, eindeloze weilanden en veel wind, 
dacht ik. Maar, dat is echt niet zo.  
Dokkum, Burdaard, Harlingen, Sloten, Stavoren, 
Hindeloopen, Sneek , Bolsward, Leeuwarden en nog 
veel meer andere plaatsjes in Friesland lagen in onze 
route en zijn echt de moeite waard om te bezoeken. 
Wij hebben  er  zes dagen over gedaan en ervan 
genoten. Zo’n fietstocht is Corona proef. Op de 
terrassen en ook in de hotels werd rekening 
gehouden met de anderhalve meter en er werd naar  
je gezondheid geïnformeerd.  
 
Begin augustus komt het bestuur weer bijeen. 
Inmiddels hebben wij bericht van KBO-Brabant 
ontvangen wat we de komende tijd wel en niet 
kunnen organiseren met de anderhalve meter 
afstand. Het zal nog een hele klus worden voor het 
bestuur en de leden, om met in achtneming van de 
wettelijke regels een verenigingsactiviteit  te 
organiseren. Op de agenda stond ook het 
voorjaarsreisje dat niet is doorgegaan. De vraag is, 
kunnen wij dit jaar nog wel een dagtocht 
organiseren. Het lijkt erop, dat het een verloren jaar 
voor ons allemaal wordt. Op 9 september 
organiseren wij de Algemene Jaarvergadering in De 
Loop. We kunnen maximaal 50 personen plaatsen. 
De vergadering zal in een verkorte vorm 
plaatsvinden. Hierover meer in deze circulaire. 
 
Johan Flemminks Smid, 
voorzitter. 

 

Nieuwe leden 

Mevrouw H. Kaspers-Janssen   

Mevrouw C. Martinali-Braat    

 

We heten hen van 

harte welkom en 

hopen dat we ze bij 

vele KBO-Brouwhuis 

activiteiten mogen 

ontmoeten.  

 

 

Overleden 

Mevrouw B. Branten-van Riet. Zij is vrijdag 

13 juni 2020 op 79-jarige leeftijd overleden. 

Zij was 9 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

 

De heer A. Bos. Hij is zondag 28 juni 2020 op 

89-jarige leeftijd overleden. Hij was 12 jaar 

lid van KBO-Brouwhuis. 

 

Ons medeleven gaat uit 

naar de nabestaanden.  
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Uitnodiging  

Algemene Ledenvergadering op 

woensdag 9 september 2020

 
 

De vergadering vindt plaats in 

Gemeenschapshuis De Loop aan de Peeleik 7. 

Aanvang 14.00 uur. 

De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Vaststellen van de notulen van 17 april 

2019* 

3. Jaarverslag 2019  

4. Financieel jaarverslag 2019 

5. Beleid 2020 

o Begroting 2020 

6. Vaststelling Contributie 2021 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 

8. Decharge 

9. Benoeming kascontrolecommissie  

10. Verkiezing bestuursleden** 

11. Mededelingen  

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

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  

september 2020 kunt u de digitale versie  

opvragen bij onze secretaris Nellie van  

Paassen info@kbo-brouwhuis.nl 

 

Toelichting op agendapunt 10: 

**Aftredend en herkiesbaar: Nellie van  

Paassen-Verstappen. Tevens kunnen wij  

meedelen dat wij kandidaat-bestuurslid Ans  

Vulders-van Bree voordragen als nieuw  

bestuurslid.  

 

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 31 augustus 2020 bij de secretaris  

Nellie van Paassen, Bruhezerweg 23, 5704CM  

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.   

 

In verband met de RIVM maatregelen moeten 

wij rekening houden met de anderhalve meter 

maatregel. Dit houdt in dat wij maar 50 

personen kunnen plaatsen in de zaal.  

 

Wilt u op deze vergadering aanwezig zijn dan 

bent u verplicht om u aan te melden bij het 

secretariaat.  

 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen 

naar: info@kbo-brouwhuis.nl of  

telefonisch 0492 547749 of 06 51952856 

 

Aan deze vergadering zijn geen kosten 

verbonden.  

 

Het bestuur hoopt op een goede opkomst. 

Meldt u snel aan, vol is vol. 

Een kop koffie of thee en een consumptie staan 

voor u klaar. 

 

 

Het bestuur  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nlo
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Rijbewijs verlengen 

Wilt u uw rijbewijs verlengen en bent u ouder 

dan 75 jaar? Dan moet u medisch gekeurd 

worden. Bij het CBR is helaas een wachttijd 

ontstaan voor deze keuringen. Daardoor lukt 

het vele senioren niet om tijdig het rijbewijs te 

verlengen. Door de coronacrisis zijn de 

wachttijden verder opgelopen.  

 

Medische keuringsmogelijkheden: 

De heer G.H.M. Bouten, Vivaldilaan 1, 5707 RA 

HELMOND; Contact 0492–541248 of 

g.bouten@chello.nl  

  

Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 

98, 5708 ZJ HELMOND; Contact 085–4883616 

Online afspraak en meer informatie: 

www.goedkopekeuringen.nl  

 

Stichting LEV Groep, Penningstraat 55, 5701 

MZ HELMOND; Dagelijks bereikbaar via 088-

2323300 Online afspraak www.regelzorg.nl   

 

 

Verenigd Bonden Overleg Helmond  

Stichting Verenigde Bonden 

Overleg Helmond (VBOH) 

behartigt de belangen van 

alle senioren in Helmond. 

Stichting VBOH bestaat uit 

Helmondse seniorenorganisaties en 

Helmondse afdelingen van landelijke bonden. 

 

Clientondersteuners 

Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is 

geregeld dat iedereen die met een hulpvraag 

naar de gemeente gaat, recht heeft op gratis 

onafhankelijke cliëntondersteuning. De 

cliëntondersteuner helpt u daarbij! 

 

Vrijwillige Ouderenadviseurs wijzen u de weg 

Als u de hulp wilt inroepen van een VBOH 

ouderen adviseur dan kunt u zich wenden tot 

het secretariaat van het VBOH, te bereiken via 

0492-792392 of info@vboh.nl

Klusjes 

Hebt u een klein klusje 

of karweitje wat u zelf 

niet op kunt knappen. 

Bij de KBO zijn enkele 

vrijwilligers die bereid zijn 

om u hierbij te helpen. 

Een klusje, meldt dit bij 

het secretariaat. (vermeld 

op pagina 1 van deze circulaire) 

 

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf de 

Loop om 13.30 uur. 

 

Woensdag 9 september wordt de Algemene 

Leden Vergadering gehouden. Zie pagina 2  

 

De andere activiteiten in september kunnen 

niet doorgaan. Zo lang als we verplicht zijn om 

de anderhalve meter maatregel te hanteren is 

het niet mogelijk om activiteiten te regelen. 

 

Ook voor de onderstaande activiteiten blijft 

het een groot vraagteken. In de volgende 

circulaire houden wij u op de hoogte. 

2 okt. Dag van de Ouderen 85plus 

28 okt. Amusementsmiddag 

8 nov. Rommelmarkt in de Loop 

26 nov. Korte dagtocht 

16 dec. Kerstviering 

 

 

Denken 

Eerst dacht ik: 'niet aan denken'. 

Dat heb ik toen gedaan, 

maar twee seconden later, 

dacht ik er tòch weer aan. 

Nee, zo eenvoudig is dat niet. 

Want weet je wat je doet, 

je denkt er óók aan als je denkt 

dat je er niet aan denken moet. 

 

Toon Hermans 

  

mailto:g.bouten@chello.nl
http://www.goedkopekeuringen.nl/
http://www.regelzorg.nl/
mailto:info@vboh.nl
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KBO-Brabant heeft voor de maand augustus weer een puzzel beschikbaar gesteld.  

Het ledenblad “ONS” kunt u ook via de onderstaande link lezen.  

https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/ 

 

 

 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uitlaat 12 vette vloeistof 13 zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 

16 gymnastiektoestel 18 eerste vrouw 19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch product 

24 Frans lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 28 muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 

extra large 34 pl. in Italië 37 lacune 40 soort hert 41 bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 48 

vanaf 49 tegenover 50 en omstreken 51 rooms-katholiek 53 koraalbank 54 regenscherm 56 

Europeaan 57 bijwoord 58 eetgerei 59 lidwoord 60 water in Utrecht 62 kerkstraf 63 volledig 

dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 68 opbergmiddel 70 Europeaan 71 bijna altijd. 

Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 hooghartige houding 5 zoetwatervis 

7 kort verhaal 8 grote papegaai 9 laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 

vaarroute 18 effen 20 brede laan met bomen 23 United Nations 29 naaigerei 32 vet 35 vlaktemaat 

36 plechtige gelofte 38 Bijbelse priester 39 draagzak 42 land in Afrika 43 vitrine 44 soort 

schaatsen 45 zuigspeen 46 vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 eigenaardig 52 insect 55 a priori 61 

bloeimaand 62 nogmaals 64 vermoeid 65 Europeaan 67 Nieuwe Testament 69 rund. 

 

https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/

