
 
 

 

Circulaire KBO-Brouwhuis maart 2022  

        

 

maart 2022 

Voorwoord 

 

Dag allemaal, 
Nu bekend is geworden 

via de 

regeringsverklaring, dat 

de nieuwe regering 

(coalitiepartijen VVD, 

D66, CDA en CU) het 

basispensioen (de AOW) 

willen loskoppelen van 

het minimumloon is er 

maatschappelijke onrust ontstaan onder de 

Ouderen. Deze partijen hebben immers de 

macht in Nederland.  

Wij ouderen zijn er bij de laatste verkiezingen 

steeds van uitgegaan dat de nieuwe regering 

voor ons zal zorgen. De meeste van ons 

hebben ook bij de laatste verkiezingen op deze 

partijen gestemd. De leiders van de nieuwe 

regering vertrouwen nu wel op uw zingeving 

bij de gemeenteraadsverkiezingen deze 

maand ondanks hun voornemen om de AOW 

minder mee te laten stijgen met het 

minimumloon, want volgens traditie rekenen 

ze wel op uw stem. Dit is de boodschap die ik 

u als voorzitter wil meegeven voor de 

aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Ook wil ik graag namens het bestuur en de 

leden mijn dank betuigen aan Piet Meulendijks 

voor de jarenlange zorg voor de bezorging van 

de Circulaire en de Ons. Piet heeft deze 

werkzaamheden en het bezorgingsnet met 

ingang van februari overgedragen aan ons 

bestuurslid Annie van den Broek. Ik wens 

Annie namens het bestuur veel succes toe bij 

deze taak.  

 

Ik ben blij dat de pandemie achter de rug lijkt 

te zijn en verheug mij erop dat wij onze 

activiteiten weer normaal kunnen uitvoeren de 

komende tijd. Hierover lees je meer in deze 

circulaire. 

 

Johan Flemminks Smid, Voorzitter. 

Nieuwe leden 

De heer T. Swinkels 

Mevrouw J. Swinkels-van den Broek 

De heer P. Bots 

 

 

 

 

Wij heten u van 

harte welkom en hopen u in de toekomst bij 

onze activiteiten te mogen ontmoeten.  

 

 

Jubilaris  

Mevrouw Annet 

Jansen-Dekkers 

was op 1 januari 

25 jaar lid van 

KBO-Brouwhuis. 

Wij feliciteren 

haar van harte 

met deze 

mijlpaal. Een 

bloemetje en de 

oorkonde is haar 

tijdens een bezoekje 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/
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Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf De 

Loop om 13.30 uur. 

Fietsen: wij beginnen In het voorjaar 2022. 

 

Programma 2022. 

19 februari Carnavalsmiddag in De Loop is 

geannuleerd 

9 maart Lezing GGD in De Loop. 

20 maart  Van Alles Wà Markt in De Brem.  

13 april  ALV in Zaal Vissers. 

21 april Korte dagtocht naar Venlo en 

Arcen. 

25 mei  Excursie Natuurbegraafplaats 

Landgoed Hoeve Ruth  

5 juni   Boeremèrt 1e Pinksterdag 

Brouwhuis  

15 juni Amusement Bart van Loon in de 

Brem  

13 juli   Externe activiteit Klooster 

Aarle-Rixtel, Brabantse kluis. 

Alleen voor leden die goed ter 

been zijn. (Onder voorbehoud) 

25 augustus Lange dagtocht de Orchideeën 

Hoeve Luttelgeest  

 

 

“Doe Goed met dementie”  

Op woensdagmiddag 9 maart 2022. 

De voorlichtingsbijeenkomst wordt gegeven in 

Gemeenschapshuis De Loop door de heer Chris 

Kinders. De zaal is open om 13.30 uur aanvang 

14.00 uur.  

U ontvangt bij binnenkomst een kop koffie of 

thee en hopen op een grote opkomst zodat we 

op een geslaagde en gezellige middag terug 

kunnen kijken. Ook introducees zijn welkom. 

De Nederlandse bevolking wordt ouder, 

daardoor zijn er steeds meer mensen met 

dementie. Maakt u zich wel eens zorgen over 

uw geheugen, of dat van iemand uit uw 

omgeving? Dan bent u 

niet de enige. Daarom 

besteedt deze 

bijeenkomst daar 

aandacht aan. 
Doe G.O.E.D.  

 
Nu kan het weer…. 

Denkt u ook aan onze rommelmarkt op zondag 

20 maart a.s. van 10.00 uur tot 14.30 uur in 

wijkhuis de Brem Rijpelplein 1.  

De toegangsprijs is € 1,- per persoon, dus loop 

eens binnen. Als u privéspulletjes 

wilt verkopen dan kunt u een of meerdere 

tafels huren voor € 5,- per tafel. Een 

kledingrek kost € 2,-. Als u een tafel wilt huren 

kunt u zich aanmelden bij Cees Senders 0492-

513335 of e-mail naar c.senders@bbhmail.nl.  

 

 

Uitnodiging Algemene 

Ledenvergadering  

De vergadering is op woensdag 13 april in Zaal 

Vissers aan de Peeleik 2 5704AR Helmond-

Brouwhuis. Aanvang 14.00 uur. De zaal is 

open vanaf 13.30 uur. 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen van de notulen 6 oktober 2021 

4. Jaarverslag 2021  

5. Financieel jaarverslag 2021 

6. Beleid 2021 en Begroting 2022 

7. Vaststelling Contributie 2023 

8. Verslag van de kascontrolecommissie 

9. Decharge 

10. Benoeming kascontrolecommissie  

11. Bestuurszaken 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

Daarna Ontspanning-Gezelligheid  

Voor het entertainment van deze middag is 

Annelieke Merx uitgenodigd. Zij heeft een zeer 

uitgebreid repertoire en weet u als geen ander 

te raken met haar gezellige Brabants optreden.  

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. 

U kunt voor deze vergadering aanmelden bij 

het secretariaat, Nellie van Paassen, tel 06 

5195 2856 of door een e-mail te sturen naar: 

info@kbo-brouwhuis.nl  

Meer informatie in de Circulaire van april. 

mailto:c.senders@bbhmail.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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Korte dagtocht (Wij kunnen weer) 

Op donderdag 21 april vertrekken we naar het 

Limburgse Venlo en Arcen 

 08.10 uur voorstaan Station Brouwhuis aan 

de Deltaweg. Vertrek 08.15 uur. 

 08.45 uur voorstaan Helmond-Brouwhuis, 

kerk, Peeleik. Vertrek 9.00 uur. 

Wij rijden rechtstreeks naar Venlo. In het 

mooie bezoekerscentrum Via Creandi van 

meubelfabriek Leolux wordt u ontvangen met 

koffie/thee en stukje vlaai.  

U krijgt een film te zien ter inleiding om daarna 

met de deskundige gidsen een rondleiding te 

maken door de fabriek. Het geheel is prima 

toegankelijk ook voor mensen die minder goed 

ter been zijn. Maar wel rekening mee houden 

dat er door de fabriek gelopen moet worden.  

12.30 uur is het programma ten einde en 

rijden we naar een uitstekende locatie voor de 

koffietafel en de alom bekende kroket. 

14.00 uur vertrek per touringcar naar het 

mooie Arcen. Deze middag bezoeken we 

Graanbranderij de IJsvogel 

welke gevestigd is in de 

authentieke gerestaureerde 

watermolen. De touringcar 

kan voor de deur stoppen om 

de gasten uit en in te laten 

stappen. Hier zullen de enthousiaste 

medewerkers u uitleg geven over het stoken 

van likeur en jenever. Uiteraard hoort het 

proeven van een glaasje erbij. Wel rekening 

mee houden dat er wat trappen te nemen zijn 

om alles te kunnen zien. Voor degene die liever 

niet te veel trappen wil lopen kunnen in het 

benedendeel blijven welke sfeervol is ingericht 

en het gezellig vertoeven is.  

Omstreeks 16.30 uur vertrek en rijden we nog 

een stukje toeristisch "binnendoor" langs het 

indrukwekkende complex van paardencentrum 

de Peelbergen in Kronenberg. Aankomst terug 

in Helmond-Brouwhuis rond 17.30 uur. 

 Deze dagtocht is voor leden € 47.00 p.p. 

 Introducees betalen € 52.00 p.p.  

Aanmelden kan tot 7 april bij het secretariaat 

Nellie van Paassen, 06 5195 2856 of door een 

e-mail te sturen naar: info@kbo-brouwhuis.nl 

Betalen op rekeningnummer  

NL 57 RABO 0154505382 met vermelding 

van korte dagtocht en de opstapplaats. 

 

Boeremèrt op zondag 5 juni 2022 
Gelukkig kunnen wij dit jaar 

als meewerkende vereniging 

onze bijdrage leveren aan het 

slagen van de Boeremèrt. 

Hiervoor worden wij als 

vereniging dan ook beloond. 

Natuurlijk moeten we daar dan wel iets voor 

doen. Zoals gebruikelijk zullen wij zorgen dat 

de ingangen bemenst worden om flyers uit te 

delen en de vrijwillige bijdragen van de 

bezoekers te ontvangen in de daarvoor 

bestemde bussen. Daar hebben we u natuurlijk 

voor nodig als vrijwilliger. U doet toch ook 

mee? U kunt zich opgeven bij Nellie van 

Paassen. Het telefoonnummer en emailadres 

staat op pagina 1 van deze circulaire. 

 

 

Van de redactie 

Het ledenblad en de circulaire worden 

maandelijks door vrijwilligers bezorgd. 

Hiervoor hebben wij graag enthousiaste leden 

die één keer per maand tijd hebben om te 

bezorgen. Bent u geïnteresseerd?  Meldt u bij 

het secretariaat. Zie de colofon. 

 

 

Aanleveren kopij voor de circulaire 

Heeft u een leuk verhaal of iets anders dat u 

met ons wilt delen, stuur het dan op naar het 

secretariaat (voor adres zie colofon). De 

redactie zal dan beoordelen of het geplaatst 

kan worden in de circulaire. 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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ANWB 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.  

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  

   

 

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+). 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:anwbautomaatjehelmond@levgroep.nl
mailto:info@vboh.nl
http://www.belastingservice.org/home/
https://ditishelmond.nl/live-tv/


 
Circulaire KBO-Brouwhuis maart 2022   5 
 

 

Koffie met een Tablet  

Onder de naam Koffie met een Tablet, een 

digitale ervaring rijker, is een serie 

bijeenkomsten gepland, speciaal voor de wat 

oudere inwoners. In gezelschap en mét een 

kop koffie.  

Thema maart 2022: Boosterprik 

toevoegen aan corona-checkapp 

Nieuwe vaccinaties, zoals de boosterprik, 

worden niet automatisch in de corona-

checkapp opgehaald. De QR-code van de 

vorige prikken vervalt na het halen van de 

booster.  Daarom moet je na elke vaccinatie je 

vaccinatiegegevens opnieuw ophalen door in 

te loggen met DigiD. Tijdens deze bijeenkomst 

van koffie met een tablet helpen we graag om 

de QR actueel te maken. Daarnaast vertellen 

we ook over het gebruik van de DigiD in het 

algemeen. Hoe kun je zaken met de overheid 

snel en makkelijk via internet regelen? Vaak is 

hiervoor een DigiD nodig.  

Maar wat is nu eigenlijk een DigiD? 

De uitleg wordt, op begrijpelijke wijze, 

gegeven door een medewerkster van 

Bibliotheek Helmond of de KBO. Interesse? Op 

het moment van schrijven zijn we nog druk in 

gesprek met de verschillende locaties om 

nieuwe data te prikken.  

Binnenkort zullen de precieze data en locaties 

worden gecommuniceerd via de website van 

de Bibliotheek Helmond-Peel 

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteen

tablet . De bijeenkomsten zijn gratis voor 

iedereen! Wel is aanmelden nodig, dat kan via 

www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteen

tablet  of telefonisch (bibliotheek: 0492-

522220) en secretaris Kring Helmond (06-

22616134). Er kunnen in elke ruimte een 

beperkt aantal mensen terecht.  

 

Andere digitale vragen? 

Iedereen met digitale vragen kan bellen naar 

het digitale spreekuur bij de Bibliotheek 

Helmond, op maandag en vrijdag van 13.30-

15.00 uur en op zaterdag van 11.00-12.30 

uur.  (0492 52 22 20).  

Er is ook een landelijke Digi-Hulplijn, waar op 

werkdagen van 09.00-17.00 uur digitale 

vragen beantwoord worden (0800 1508).  

Beide services zijn gratis voor iedereen. 

 

Nieuws van KBO-Brabant 

Bijgaand de link naar de ONS 

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

pdfs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributie retour 2021 en 2022 

Leden die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ, 

kunnen hun contributie retour krijgen. Op 

onze website staat beschreven hoe. Wij 

hebben twee links gezet naar pagina's die 

respectievelijk doorverwijzen naar contributie 

retour voor 2021 en retour voor 2022. 

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-

retour-2021/ 

https://www.kbo-brabant.nl/contributie-

retour-2022/ 

 

 

 
Zoals eerder aangekondigd, is de jaarlijkse 

Senioren Expo in Veldhoven verplaatst van 

januari naar mei: van dinsdag 10 tot en met 

zondag 15 mei 2022.  

 

 

Voor de liefhebbers deze maand twee puzzels 

om op te lossen.  

Deze staan op de laatste pagina. 

 

  

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteentablet
http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteentablet
http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteentablet
http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteentablet
https://www.kbo-brabant.nl/edities-ons-pdfs/
https://www.kbo-brabant.nl/edities-ons-pdfs/
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=79047b4cba&e=36dc79b626
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=79047b4cba&e=36dc79b626
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=3c8d76fd8a&e=36dc79b626
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=3c8d76fd8a&e=36dc79b626


 
Circulaire KBO-Brouwhuis maart 2022   6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


