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januari-februari 2022 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

Op dit moment liggen alle 
activiteiten binnen de 
KBO-afdeling stil. Na de 
recente persconferentie 
van vrijdag 14 januari j.l. 
proberen wij het binnen 
sporten weer op te 
starten, zoals de gym,  
het internationaal dansen, 
het koersballen en 
biljarten. 

Daarbij zijn wij wel afhankelijk van de 
gemeenschapshuizen of ze wel of niet 
opengaan. Dit laatste heeft te maken met de 
horecafunctie in de gemeenschapshuizen. 
 
De volgende persconferentie staat gepland op 
25 januari en dan horen wij of de horeca 
opengaat en onder welke condities. 
De circulaire is dan al bij u bezorgd. 
 
De kerstviering in Zaal Vissers op 15 december 
werd geannuleerd.  
Onze nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari j.l. 
kon helaas niet doorgaan. 

 
Namens het Bestuur wens ik u 
allemaal een gezond en gelukkig 
2022 toe en laten wij hopen, dat wij 
elkaar binnenkort weer mogen 
ontmoeten op een van onze 
activiteiten. 

 
Johan Flemminks Smid, voorzitter 
 
 
 
 

 

Nieuwe leden 

De heer J. Rademakers    

Mevrouw T. Verberne    

De heer W. van Bokhoven    

Mevrouw N. van Schayk    

Mevrouw A. Flori-Croon    

Mevrouw L. van Lierop-te Boekhorst  

 

 

 

 

 

 

Wij heten u van harte welkom en hopen u in 

de toekomst bij onze activiteiten te mogen 

ontmoeten.  

 

Jubilaris  

Mevrouw Toos Konings-

van Herpen was op 1 

januari 25 jaar lid van 

KBO-Brouwhuis. Wij 

feliciteren haar van harte 

met deze mijlpaal. Een 

oorkonde en een 

bloemetje is haar 

aangeboden.  

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
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
http://www.kbo-brouwhuis.nl/
mailto:pietmeulendijks@live.nl
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In Memoriam 

Mevrouw H. Rademakers-Vlemmings. Zij is 
zaterdag 6 november 2021 op 77-jarige 

leeftijd overleden. Zij was 6 jaar lid van KBO-
Brouwhuis. 
 
De heer J. Gruijters. Hij is woensdag 15 
december 2021 op 72-jarige leeftijd 
overleden. Hij was 10 jaar lid van KBO-

Brouwhuis. 
 
Mevrouw J. de Bruijn-van der Vleuten. Zij is 
dinsdag 11 januari 2022 op 63-jarige leeftijd 
overleden. Zij was 16 jaar lid van KBO-
Brouwhuis. 

 
Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij 

wensen hen veel sterkte.  

 

 
Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf De 

Loop om 13.30 uur. 

Fietsen: wij beginnen In het voorjaar 2022. 

 

Programma 2022. 

12 januari Nieuwjaarsbijeenkomst in De Loop 

met amusement is geannuleerd.  

19 februari Carnavalsmiddag in De Loop met 

CV De Brouwhazen.  

9 maart Lezing GGD in De Loop. 

20 maart VanAllesWàMarkt in De Brem.  

13 april ALV in De Loop. 

21 april korte dagtocht naar Venlo en Arcen. 

 

60-jarig bestaan in 2023 

In 2023 bestaat de vereniging 60 jaar. De 

exacte datum is 16 december. Het bestuur wil 

graag op tijd beginnen met de voorbereidingen 

en is voornemens om een werkgroep op te 

richten. Daarom deze oproep naar vrijwilligers 

die een steentje bij willen dragen aan het 

jubileumjaar. Wie hiervoor interesse heeft kan 

zich melden bij de secretaris, Nellie van 

Paassen, via info@kbo-brouwhuis.nl of tel 

0651952856.  

ANWB AutoMaatje 

Wat is AutoMaatje? 

AutoMaatje is een vervoerservice voor en door 

buurt- of plaatsgenoten. Vrijwilligers 

vervoeren minder mobiele plaatsgenoten met 

hun eigen auto tegen een kleine 

onkostenvergoeding. Voor inwoners die slecht 

ter been zijn of een ander 

gezondheidsprobleem hebben en die geen 

gebruik kunnen maken van eigen vervoer of 

van de Taxbus, biedt Automaatje de oplossing. 

Een bezoekje aan de kapper of de huisarts, 

maar ook een kopje koffie bij familie of 

vrienden in de buurt, behoren dan weer tot de 

mogelijkheden. Zo zorgen we ervoor dat 

iedereen mee kan blijven doen. Hoe werkt het? 

Uiterlijk 2 werkdagen van tevoren neem je 

telefonisch contact op met AutoMaatje om een 

rit aan te vragen. Een medewerker zoekt een 

chauffeur die op het gewenste tijdstip kan 

rijden. Als er een “match” is, worden de kosten 

besproken (€ 0,30 per km, gerekend vanaf het 

huis van de vrijwilliger, plus eventuele 

parkeerkosten) en meldt de vrijwilliger zich op 

het afgesproken tijdstip. 

Wanneer het om een korte rit gaat, blijft de 

vrijwilliger in de buurt. Zit er veel tijd tussen 

de heen- en terugrit, dan maakt de vrijwilliger 

een afspraak met je over het tijdstip van de 

terugreis. De kosten van de rit worden 

rechtstreeks aan de vrijwilliger betaald. 

Hoe kom ik in contact met AutoMaatje? 

Wil je je inschrijven als deelnemer en een rit 

aanvragen bij ANWB AutoMaatje?   

Wil je graag meer informatie ontvangen, 

deelnemer of vrijwilliger worden, dan kun 

je contact opnemen.  

 

Let op: voor het aanvragen van een rit dien je 

telefonisch een afspraak te maken! 

In Helmond via (0492)751735.  

Op werkdagen zijn we van 8.30 tot 12.30 

telefonisch bereikbaar of een mailtje naar:  

anwbautomaatjehelmond@levgroep.nl  

 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:anwbautomaatjehelmond@levgroep.nl
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Stichting VBOH voor ouderen  

Heeft u hulp nodig? Denk daarbij aan 

bijvoorbeeld hulp bij het invullen van uw 

belastingformulier, WMO-cliëntondersteuning, 

hulp van een Vrijwillige 

Ouderen Adviseur.  

Stuur dan een mailtje 

naar info@vboh.nl of 

bel 0492-792392. 

 

 

 

Belastingservice voor ouderen  

Wij verzorgen in overleg met KBO Brabant de 

opleiding van startende belastinginvullers en 

het bijspijkerprogramma voor ervaren 

vrijwilligers. Ook vormt Stichting VBOH het 

centrale punt waar de belastinginvullers en de 

afdelingen met hun vragen terecht kunnen. Dit 

alles gebeurt in nauw overleg met het 

provinciaal en landelijk projectteam dat de 

contacten met de Belastingdienst 

onderhouden en de afstemming tussen de 

provincies regelt. 

 

De belastingservice is een dienst voor senioren 

van 55 jaar en ouder met een laag inkomen. 

Zij kunnen hulp krijgen bij hun aangifte, bij 

een verzoek om teruggave inkomstenbelasting 

of bij het aanvragen van toeslagen. In 

Helmond werken ongeveer 15 vrijwillige 

belastinginvullers.  

De kosten voor deze belastingservice 

bedragen € 12,- per huishouden.  

De belastingservice voor ouderen bestaat al 

ruim tien jaar. De service is opgezet omdat 

bleek dat veel ouderen geld van de belasting 

terug konden krijgen maar geen verzoek tot 

teruggave indienden. Ook het doen van 

aangifte vinden veel senioren ingewikkeld. 

Daarom helpen de vrijwillige belastinginvullers 

senioren bij hun aangifte. Hoewel de aangifte 

via internet verloopt, hebben veel senioren 

geen internetaansluiting. Voor deze groep is de 

belastingservice een uitkomst. 

De belastingservice voor ouderen helpt ook bij 

het aanvragen van de zorg- of huurtoeslag.  

 

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 

Onze samenleving verwacht vandaag de dag 

een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt 

ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen 

willen dat ook.    

 

 

Helmonds Goud: tv-programma’s voor 

senioren 

Bij DitisHelmond TV is de komende maanden 

‘Helmonds Goud’ te zien, een tv-programma 

voor senioren (55+). Dit televisieprogramma 

is een coproductie tussen de VBOH, Jibb+, 

LEVgroep, CultuurContact en Lang Leve 

Cultuur. Het programma brengt het eerste 

kwartier ‘Helmonds Goud in beweging’ met 

afwisselende beweeglessen. Een kwartier later 

‘Helmonds Goud’ met een leuke mix van 

cultuur, informatie en amusement van en voor 

Helmonders. Een positief programma dat leuk 

is om naar te kijken, waar u iets van opsteekt, 

van opfleurt en dat u in beweging zet.  

 

DitisHelmond TV 

Het programma is elke dag te zien op 

DitisHelmond TV. U vindt het op: Ziggokanaal 

36, KPN-kanaal 1429, Breedband Helmond 

kanaal 130, TriNed kanaal 503, Plinq IP tv-

zender 559, Plinq TV kanaal 741, T-Mobile 

kanaal 768. Of online via internet: 

https://ditishelmond.nl/live-tv/. Uitzendingen 

kunt u ook terugkijken op YouTube (Playlist 

Helmonds Goud S2).  

  

 

mailto:info@vboh.nl
http://www.belastingservice.org/home/
https://ditishelmond.nl/live-tv/
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Nieuws van KBO-Brabant 

 

KBO-Brabant doet samen met andere 

(ouderen)organisaties dringend beroep 

op kabinet en Tweede Kamer  

Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe 

plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken 

die plannen voor senioren niet goed uit. 

Senioren hadden gehoopt op een 

regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en 

bestaanszekerheid van senioren betekenisvol 

verbetert. Het tegendeel is echter het geval. 

KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft 

van januari samen met andere 

(ouderen)organisaties een dringend beroep op 

het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De 

organisaties treden bewust gezamenlijk op om 

hun gedeelde zorgen onder de aandacht te 

brengen. Ze vragen om:  

A. De voorgenomen loskoppeling van 

AOW, wettelijk minimumloon en het 

sociaal minimum terug te draaien.   

Praktisch betekent dit dat de voorgenomen 

stijging van het wettelijk minimumloon 

volledig zou moeten worden verwerkt in de 

AOW en dat de in het akkoord opgenomen 

bezuinigingen op het sociaal minimum worden 

geschrapt.  

B. Met een goed doordacht antwoord te 

komen op de toenemende vergrijzing.   

De overheid heeft geen goed antwoord op de 

toenemende vergrijzing. De gebrekkige 

doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld 

laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke 

organisaties geven in vijf punten goede 

handvatten voor een afgestemd beleid en zijn 

graag bereid hierover in gesprek te gaan met 

de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid 

betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, 

interdepartementaal op het gebied van 

inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, 

digitalisering, zorg en zingeving.  

Op de website www.kbo-brabant staan diverse 

nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie 

meer wil weten kan daar de diverse verzonden 

brieven en persberichten terugvinden.  

 

 

 

 

 

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 

met het corresponderende nummer. 

 

Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 

13 bek 14 klap 16 hevig 18 energie 

19 Europeaan 21 onzes inziens 

22 portemonnee 24 voorzetsel 

25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 

28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende 

33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 

40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 

45 meisje 48 compagnon 49 per adres 50 en 

volgende 51 Japans bordspel 53 Turks 

bevelhebber 54 redenaar 56 vaas 57 achter 

58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 

62 graanafval 63 drinkbakje 65 op de wijze 

van 66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 

70 origine 71 land in Europa. 

 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 

4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 

8 voordeel 9 bolgewas 10 Engels bier 

11 inwonend 15 vorderen 17 soort 

18 Europese taal 20 kei 23 United Nations 

29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van 

Holland 36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 

42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 

45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land 

in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste 

kwartier 61 zot 62 toiletgerei 64 kern 

65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat. 

 

http://www.kbo-brabant/

