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mei 2022 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

Het voorjaar is 
begonnen en tot nu toe 
mogen wij niet klagen 
over het weer. Gelukkig 
kunnen we daarvan 
genieten. Inmiddels 
hebben we alweer 
diverse activiteiten 
achter de rug. Hiervan 
staan de uitgebreide 
verslagen in deze 

circulaire.  
 
De Algemene Leden Vergadering is in goede 
sfeer verlopen. Tom Van Diejen werd herkozen 
als bestuurslid en Willy van Stiphout is 
gekozen als nieuw bestuurslid. Het bestuur 
bestaat nu uit 7 personen en is nu op volle 
sterkte. Wij kijken vooruit en gaan de 
voorbereidingen treffen om in 2023 het 60-
jarig jubileum te vieren. 
De middag was goed verzorgd met koffie en 
gebak, een snack tussendoor en ter afsluiting 
een lekker broodje kroket. 
 

De korte dagtocht ligt nog 
vers in ons geheugen, het 
verslag is ook te lezen op de 
volgende pagina. De foto’s 
kunt u bekijken op onze 
website.  

 
 
Extra aandacht wordt 
gevraagd voor de 
Boeremèrt op 1ste 
Pinksterdag.  
 
 

 
Verder leest u in deze circulaire het 
activiteitenprogramma voor de komende 
periode. Ik hoop u op een van deze 
bijeenkomsten te mogen ontmoeten. Noteer 
vast de data in uw agenda.  

 
 
Johan Flemminks Smid, 
voorzitter.  
 

Nieuwe leden 

De heer J. Lortije  

Mevrouw R. Lortije-Heyltjes   

  

 

 

 

  

 

Wij heten u van harte welkom en hopen u in 

de toekomst bij onze activiteiten te mogen 

ontmoeten.  

 

 

In Memoriam 

De heer L. Wijnands. Hij is maandag 28 
maart 2022 op 76-jarige leeftijd overleden. 
Hij was ½ jaar lid van KBO-Brouwhuis 

 

 
Ons medeleven gaat uit naar de familie, wij 

wensen hun veel sterkte toe. 

 

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 
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Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf De 

Loop om 13.30 uur. 

Fietsen op de maandagmiddag: Vertrek 

Station Deltaweg 13.15uur. 

 

Programma 2022. 

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  

 

Excursie Hoeve Ruth woensdag 25 mei 

De excursie naar Landgoed Hoeve Ruth is 

gepland op woensdag 25 mei. Het adres is 

Landgoed Hoeve Ruth natuurbegraafplaats, 

Hazeldonkseweg 24 5756 PA Vlierden. 

Wij worden rond 13.45 uur verwacht waarna 

de rondleiding omstreeks 14.00 uur kan 

beginnen. Na de rondleiding over het landgoed 

is er nog gelegenheid voor koffie/thee met iets 

lekkers en kan er nagepraat worden over de 

mogelijkheden en kunnen de vragen gesteld 

en dan ook beantwoord worden. Iedereen gaat 

hier op eigen gelegenheid naar toe. Met de 

auto 15 min., met de fiets ongeveer 30 min. 

Wilt u deelnemen aan deze excursie dan s.v.p. 

aanmelden bij het secretariaat via de mail 

info@kbo-brouwhuis.nl of telefonisch 06 

51952856.  

 

Boeremèrt op zondag 5 juni 2022 
Gelukkig kunnen wij dit jaar 

als meewerkende vereniging 

onze bijdrage leveren aan het 

slagen van de Boeremèrt.  

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 op de volgende tijden: 

van 11.00 tot 14.00 of van 14.00 tot 17.00. 

U doet toch ook mee? U kunt zich opgeven bij 

het secretariaat. Het telefoonnummer en 

emailadres staat op pagina 1 van deze 

circulaire. 

 
Algemene Leden Vergadering  
Deze is gehouden op woensdag 13 april in Zaal 

Vissers. Aan 50 personen werd koffie met 

gebak aangeboden, twee consumpties en een 

lotnummer voor de loterij. Om 14.00 uur 

opende de voorzitter de vergadering en heette 

allen een hartelijk welkom met een terugblik 

op 2021 waar vele geplande activiteiten 

geannuleerd moesten worden. De notulen van 

2021 en het jaarverslag 2021 werden 

goedgekeurd. De financiën werden besproken 

en vastgesteld. De kascommissie bracht een 

positief verslag uit en de vergadering 

verleende decharge aan het bestuur, 

bekrachtigd met een applaus. De begroting 

2021 werd besproken en goedgekeurd. De 

contributie 2023 werd vastgesteld op € 22.00. 

Willy van Stiphout kreeg een dankjewel en 

kleine attentie voor zijn bijdrage als lid van de 

kascommissie. Joop de Graaf meldde zich als 

nieuw kascommissielid. 

Tijdens de pauze trad zangeres Ryan in het 

voetlicht en zong 

mooie en herkenbare 

liedjes. Een gezellige 

onderbreking van de 

vergadering waar 

iedereen een 

consumptie en hartig 

hapje aangeboden 

kreeg. In het tweede 

gedeelte van de 

vergadering stond de 

bestuursverkiezingen op de agenda. Nieuw 

bestuurslid Willy van Stiphout werd bij 

acclamatie gekozen. 

Ton van Diejen werd bij acclamatie herkozen 

voor de tweede termijn. Er werd een oproep 

gedaan voor vrijwilligers om mee te 

denken/helpen aan het programma ter 

gelegenheid van het 60-jarig bestaan in 2023 

om daar een mooie invulling aan te geven.  

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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Tevens maakte de voorzitter van de 

gelegenheid gebruik om vrijwilligers 

enthousiast te maken voor de medewerking 

van de Boeremèrt op 5 juni a.s. 1ste 

Pinksterdag. Rond 16.00 uur sloot de 

voorzitter de vergadering en daarna werd de 

loterij gehouden waarbij diverse prijzen 

gewonnen werden. Hierna kwam onze 

zangeres Ryan 

met haar tweede 

optreden om 

gezellig samen te 

genieten en bij te 

praten onder het 

genot van een 

drankje en een 

broodje kroket. 

De mensen 

hebben erg genoten net als het bestuur en 

natuurlijk hoopt het bestuur dat er volgend 

jaar nog meer leden naar de toch wel 

belangrijke vergadering komen. 

 

 
Korte dagtocht 
Om 08.15 uur stonden bij het station 

Brouwhuis de eerste leden klaar om in te 

stappen en daarna konden de overige leden bij 

de kerk in Brouwhuis in de bus een plaats 

innemen om rond 09.00 uur te vertrekken naar 

Venlo. Daar aangekomen werden we 

verwelkomd door de medewerker van Leolux 

die ons begeleidde naar het bezoekerscentrum 

Via Creandi van de meubelfabriek waar we 

koffie of thee met een stuk vlaai aangeboden 

kregen. Voor de rondleiding werden we eerst 

uitgenodigd om een film te bekijken zodat we 

op de hoogte waren van het ontstaan van 

Leolux. We werden we in twee groepen 

gedeeld om aan de rondleiding te beginnen. 

Dit werd een duidelijke uitleg over het proces 

van de meubels en voorbereiding van alle 

bewerkingen die eraan voorafgaan. Daarna 

kwamen we in een klein museum waar de 

eerste gemaakte 

producten te zien 

waren en ons terug 

brachten in de begintijd 

van 1952. Weer terug 

in de bezoekersruimte 

werd er nog een 

drankje aangeboden.  

Daarna vertrokken we naar het plaatsje 

Boekend waar onze lunch klaar stond. Deze 

was heel goed verzorgd door “De Bekkerie” 

met enthousiast personeel die iedereen in de 

watten legde zodat niemand iets te kort kwam. 

Omstreeks 14.00 uur vertrokken we naar 

Arcen, de Graanbranderij de IJsvogel in de 

authentieke gerestaureerde watermolen van 

1644. Hier werden we ook vriendelijk 

ontvangen en kregen we goede uitleg tijdens 

de rondleiding die zeer interessant was. 

Voor sommige leden was het toch moeilijker 

dan we dachten in verband met smalle trapjes 

naar boven. Er worden daar meer dan 50 

verschillende soorten gebrouwen waaronder 

jenever, whisky, te veel om op te noemen. Na 

de rondleiding werden we op een borreltje naar 

keuze getrakteerd en kon men daar ook de 

drankjes kopen welke men zelf lekker vond. 

Rond 16.45 uur vervolgde we de weg via een 

toeristisch route door het mooie landschap van 

Noord-Limburg langs o.a. het indrukwekkende 

complex van paardencentrum de Peelbergen in 

Kronenberg om zo via de dorpjes weer 

huiswaarts te rijden waar we rond 17.30 

arriveerden. Iedereen stapte voldaan uit de 

bus met een goed gevoel en een lach op het 

gezicht. Bedankt allemaal voor de gezellige  

dag en graag zien wij u in groten getale weer 

terug op een volgende activiteit. 



 
Circulaire KBO-Brouwhuis mei 2022   4 
  

 

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. 

 

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 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.    

 

ANWB AutoMaatje 

Wil je je inschrijven als deelnemer en een rit 

aanvragen bij ANWB AutoMaatje?  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  

 

Nieuws van KBO-Brabant 

Bijgaand de link naar de ONS https://www.kbo-

brabant.nl/edities-ons-pdfs/- 

 

DE WET LANGDURIGE ZORG  

Meer informatie? Een team van adviseurs 

geeft financieel advies op maat.  

Wilt u Wlz-advies op maat? Neem dan contact 

op met KBO-Brabant, tel.: 073 – 644 40 66 

 

 

 

Voor de puzzelaars 
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