
 
 

 

        

 

december 2022 

Voorwoord 

Dag allemaal, 

Dit is alweer de laatste 

circulaire van dit jaar. 

Wij hebben een bewogen 

jaar achter de rug. 

Het begin van 2022 zag 

er alleszins redelijk uit. 

Maar wie had kunnen 

voorspellen dat er oorlog 

kwam. Dit gebeurde eind 

januari-begin februari. 

Wij kwamen er snel achter dat er oorlog was in 

Europa. Een grote vluchtelingenstroom kwam 

opgang, de oorlog kwam wel heel dichtbij. 

En dat merkten we ook in de portemonnees, in 

de winkels werden de prijzen steeds hoger.  

Ook vlogen de prijzen van gas en elektra door 

het plafond wat de regering noopte tot 

ingrijpen en een energieplafond instelde voor 

huishoudingen. De huishoudingen kregen van 

de regering in de laatste twee maanden van dit 

jaar (2022) een korting groot € 190.00 op hun 

maandelijkse energienota. Met de korting en 

het energieplafond per 1 januari 2023, hoopt 

de regering dat de huishoudingen de winter 

goed doorkomen. Laten we hopen dat er in 

2023 spoedig vrede komt. 

 

Bij deze circulaire zit de contributienota 2023 

en een overzicht van 6 activiteiten voor het 60-

jarig jubileum die plaatsvinden in 2023. 

Deze activiteiten zijn gekozen door de leden 

van de jubileumcommissie die samen met het 

Bestuur gevormd is. Ik wil op deze plaats mijn 

dank uit spreken voor hun inbreng in deze.  

Wij hopen dat veel leden het komende jaar 

zullen deelnemen aan deze speciale 

activiteiten. 

Ook wil ik alle vrijwilligers die zich het hele jaar 

door ingezet hebben voor de leden en KBO- 

Brouwhuis bedanken voor hun inzet. Zonder 

hun inbreng zou er geen KBO-Brouwhuis 

bestaan. 

Het goede nieuws is dat wij ondanks de roerige 

tijd als vereniging goed op peil zijn gebleven, 

ondanks diegene die ons ontvallen zijn en die 

wij zullen herdenken op ons jaarlijks kerstfeest 

op 14 december in de Loop. 

Wij hopen op een grote opkomst. 

 

Johan Flemminks Smid, voorzitter. 

 

In Memoriam  

Mevrouw G. Vogels. Zij is maandag 17 oktober 

2022 op 84-jarige leeftijd overleden. Zij was 

24 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

Mevrouw A. de Vaan. Zij is woensdag 19 

oktober 2022 op 89-jarige leeftijd overleden. 

Zij was 12 jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

De heer J. Laan. Hij is donderdag 20 oktober 

2022 op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was 7 

jaar lid van KBO-Brouwhuis. 

De heer R. Meulendijks. Hij is dinsdag 8 

november 2022 op 79-jarige leeftijd 

overleden. Hij was 20 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 

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
http://www.kbo-brouwhuis.nl/
mailto:pietmeulendijks@live.nl
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Nieuwe leden  

De heer G. Meijerink    

Mevrouw A. Meijerink-Kniest  

Mevrouw R. van den Berg-Habraken  

 

 

 

    

 

Wij heten u van harte welkom en hopen u in 

de toekomst bij onze activiteiten te mogen  

ontmoeten. 

 

 

Iedere maandag wandelen, vertrek vanaf De 

Loop om 13.30 uur. 

 

Programma 2022. 

8 december Bezoek Kerstmarkt 

14 december Kerstviering  

 

Programma 2023 1ste half jaar 

11 jan  Nieuwjaarsbijeenkomst met … 

4 feb  Seniorenmiddag in de Loop 

samen met CV de Brouwhazen  

8 mrt  Lezing (de Loop) 

19 mrt  Rommelmarkt (de Brem) 

2 apr  Paasbrunch (in de Loop) t.g.v. 

het 60-jarig bestaan (zondag) 

19 apr  ALV (met amusement) de Loop 

6 mei  Korte dagtocht (zaterdag) t.g.v. 

het 60-jarig bestaan (zaterdag) 

28 mei   Boeremèrt (1e Pinksterdag) 

25 juni   Amusementsmiddag in de Brem  

t.g.v. het 60-jarig bestaan 

 
Kerstmarkt  

We gaan op 8 december naar de kerstmarkt in 

Düsseldorf. De kosten zijn € 22,50 p.p. Betalen 

via de NL57RABO 0154 50 53 82 t.n.v. 

KBO-Brouwhuis Opgeven kan tot 30 

november bij het secretariaat info@kbo-

brouwhuis.nl of telefonisch 0651952856.  

Wij hopen met een volle bus, minimaal 40 

personen, te vertrekken. Is dit aantal niet 

haalbaar dan gaan wij met de busonderneming 

in gesprek over een andere oplossing.  

Leden die zich al aangemeld hebben krijgen 

hierover bericht. 

Heeft u zich opgegeven en kunt u onverhoopt 

niet mee laat het ons dan uiterlijk 30 

november weten. Bij afmeldingen na deze 

datum kunnen wij uw geld niet terugstorten. 

Ook de busonderneming en het bestuur 

hebben de verplichtingen om alles op tijd te 

regelen.  

 

Kerstviering  

De jaarlijkse kerstviering wordt dit jaar 

gehouden op woensdag 14 december in de 

grote zaal van De Loop, Peeleik 7 in Brouwhuis.  

In deze zaal is plaats voor ongeveer 120 leden. 

Bij meer aanmeldingen worden deze op een 

wachtlijst geplaatst. “Wie het eerste komt, het 

eerste maalt”. Dus wees er snel bij. VOL=VOL. 

Het programma ziet er als volgt uit: na de 

opening de kerstgedachte met een speciaal 

thema. Hierna is het tijd voor een kopje koffie 

of thee met een lekkere snee krentenbrood. 

Daarna een optreden van zanger Pièrre die u 

vermaakt met entertainment en zijn 

repertoire. Ondertussen wordt het optreden 

onderbroken door een pauze waarin de 

jaarlijkse tombola gehouden zal worden. Na 

het tweede optreden volgt de trekking van de 

tombola en aansluitend wordt het heerlijke 

kerstdiner geopend. Voor deelname aan deze 

kerstviering is een bijdrage van slechts € 20,00 

per persoon. Als u geen gebruik maakt van het 

diner dan bedraagt de bijdrage € 6,00.  

Aanmelden kan tot 1 

december bij het secretariaat, 

info@kbo-brouwhuis.nl of via 

telefoon 06 51952856. 

Daarna pas betalen via de NL57RABO 0154 

50 53 82 t.n.v. KBO-Brouwhuis. Introducés 

zijn welkom, voor hen bedraagt de bijdrage € 

30,00, zonder diner € 12,00. Ook hier geldt: 

de eigen leden hebben voorrang. De zaal gaat 

open om 13.30 uur. We beginnen om 14.00 

uur gelieve niet eerder te komen dan 13.30 

uur.  

 

Nieuwjaarsbijeenkomst  

Op woensdag 11 januari van 14.00 tot 16.00 

uur in de Loop houden wij een gezellig 

samenzijn met een drankje en een hapje. 

Meer informatie volgt in de circulaire januari 

2023 die voor de kerst nog bij u in de 

brievenbus valt.

mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
mailto:info@kbo-brouwhuis.nl
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Vrijwilligers middag 26 oktober 

Op woensdagmiddag verzamelde de 

vrijwilligers zich op het parkeerterrein van 

Lavans voor de geplande rondleiding. Om 

12.30 uur werden we ontvangen met koffie en 

thee met een lekker cakeje. Iedereen was 

enthousiast om wat we te zien kregen. Aan de 

uitleg van de vrijwilligers John & Jack in het 

instructielokaal ontbrak het niet aan de 

interesse van onze leden die door vele vragen 

te stellen beter op de hoogte werden gebracht 

van alle mogelijkheden.  

Wilhelmina werd opgericht in 1928 tot 2005 

toen werd de naam veranderd in Lavans. In de 

laatste jaren werd het bedrijf compleet 

verbouwd en CO2 neutraal gemaakt wat 

resulteerde in oktober 2022 tot de beste 

wasserij van de wereld.  

Lavans in Helmond mag zich twee jaar lang 

de ‘Beste wasserij ter wereld’ noemen. Het 

bedrijf won de titel op de internationale 

Textile Care beurs in Milaan. “Het innovatieve 

en duurzame karakter van Lavans is 

belangrijk, maar de oprechte aandacht voor 

onze mensen en klanten gaf volgens ons de 

doorslag”. Na een mooie middag bij Lavans 

werden we tussen 15.30 uur en 16.00 uur in 

de Loop verwacht waar een heerlijke 

koffietafel klaar stond. Hier werd natuurlijk 

weer nagepraat over wat er te zien was, ook 

was men het erover eens dat men een stuk 

wijzer was geworden. Namens alle 

vrijwilligers bedankt voor de mooie en 

leerzame middag en de heerlijke koffietafel. 

Voor foto’s kunt u inloggen op onze website. 

 

  
Van alles Wa markt op 6 november 

Op vrijdagavond 4 november weer begonnen 

om de zaal in orde te brengen voor de 

zondagmorgen zodat de standhouders om 

8.30 uur terecht konden om de tafels in te 

richten om rond 10.00 uur de mensen binnen 

te laten komen. De sfeer was goed, in het 

begin was het redelijk druk maar naar mate 

het later werd begon het af te nemen. Er werd 

weer goed gezorgd voor iedereen door Els, 

daarvoor onze dank. Hierbij danken wij alle 

deelnemers voor hun inzet en zien wij jullie 

volgend jaar ook weer graag terug. Er staan 

enkele foto’s op onze website. Bedankt 

namens het bestuur. www.kbo-brouwhuis.nl 
 

 
 

 

Amusementsmiddag  

met Marie Christien 

Op 16 november was deze zangeres te gast in 

de Brem met haar optredens. Een volle zaal 

luisterde naar haar en zij wist op haar manier 

het publiek te betrekken bij haar repertoire.  

Een sprankelende podiumvrouw met muzikale 

verrassingen, zoals liedjes uit de songfestivals, 

een combinatie van 

herkenbaarheid en nostalgie.  

We hebben weer genoten van 

een heerlijke middag. 

Het was een muzikaal cadeau. 

http://www.kbo-brouwhuis.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. 

 

Nieuws van KBO-Brabant 

Bijgaand de link https://www.kbo-brabant.nl  

Lees de ONS op www.onsmagazine.nl 

 

  

 

 

Vraag uw energietoeslag aan. 
Heeft u de energietoeslag nog niet aangevraagd? 

Neem dan contact op met uw gemeente. U kunt telefonisch bij uw gemeente informeren of u er recht 

op hebt. Telefoonnummer 14 0492 (en dan optie 2 kiezen.) Dan kijkt de gemeente samen met U 

wat er mogelijk is. Als u in de zorg– of verpleeghuis woont of alleen een postbusadres in de gemeente 

heeft komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag. 

 

Vind u het lastig?  

Neem dan contact op met het secretariaat van het VBOH, telefoon: 0492-792392 

 

 Vanaf AOW-leeftijd tot AOW-leeftijd 

Alleenstaand € 1.513,70 € 1.360,74 

Alleenstaande ouder € 1.752,64 € 1.749,52 

Samenwonend/getrouwd € 2.050,54 € 1.943,92 

 

Belangrijk! 

Per paar krijgt u één keer de energietoeslag. Uw vermogen telt NIET mee. Ook heeft de 

energietoeslag geen enkel gevolg voor de hoogte van uw huurtoeslag, de zorgtoeslag of de hoogte 

van uw eigen inkomstenafhankelijke bijdrage in de zorg. U krijgt binnen 8 weken na de aanvraag 

antwoord van de Gemeente. 

 

 

 

mailto:info@vboh.nl
https://www.kbo-brabant.nl/
http://www.onsmagazine.nl/
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Contributie 2023  
 

 

Geacht lid, 

 

We zitten in de laatste maanden van 2022. Dit wil zeggen dat het bestuur al volop met het 

programma van 2023 bezig is.  

2023 is het jubileum jaar, wij bestaan dan 60 jaar. Over dit jubileumjaar hebben wij een aparte 

brief bijgevoegd. Zie pagina 6. 

 

In onze Algemene Ledenvergadering op 13 april is de contributie 2023 vastgesteld op  

€ 22.00 per persoon. De gastleden betalen € 12.00. (Een gastlid betaalt al contributie bij een andere 

afdeling) 

 

U kunt de contributie € 22.00 overmaken voor 31 december op rekeningnummer NL57 

RABO 0154 5053 82.  

Graag onder vermelding van uw lidmaatschap nummer, de volledige naam of namen met uw adres 

en daarbij vermelden contributie 2023. U heeft dan zelf ook het bewijs dat u betaald heeft. 

 

Mocht u om de een of andere reden uw lidmaatschap willen beëindigen (wat we niet hopen 

natuurlijk) wilt u ons dat dan vóór 1 december laten weten. De contributie-afdracht aan KBO-

Brabant wordt namelijk bepaald door het aantal ingeschreven leden op 1 januari.  

 

 

 

Leden die deelnemen aan het internationaal dansen of aan MBvO zullen begin 

december zoveel mogelijk per mail aangeschreven worden voor het betalen 

van de daaraan gekoppelde contributie. 
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Jubileum  

60 JAAR bestaan in 2023 
 

KBO-Brouwhuis is een afdeling binnen KBO-Brabant die geheel bestaat uit vrijwilligers. Deze afdeling 

is 60 jaar geleden opgericht en heeft haar leden primair in Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk. 

Op dit moment is KBO-Brouwhuis een bloeiende vereniging waar ruim 430 senioren met veel plezier 

lid van zijn. De voordelen voor de senioren zijn uitgebreid en divers. Meer informatie over alles wat 

onze afdeling doet vindt u op onze website www.kbo-brouwhuis.nl en op facebook.  

 

Omdat we 60 jaar bestaan willen we het hele jaar door iets extra’s doen voor 

onze leden.  

 

Het bestuur is al geruime tijd bezig om een programma samen te stellen met 

speciale jubileumactiviteiten tegen een leuk prijsje. Noteer deze data in uw 

agenda of bewaar deze brief goed zodat u nog eens terug kunt kijken.  

 

Zondag 2 april   Paasbrunch in De Loop  

Zaterdag 6 mei  Korte dagtocht 

Zondag 25 juni  Amusementsmiddag in De Brem 

Zaterdag 26 augustus Lange dagtocht 

Zondag 29 oktober  High Tea met …………  

Zaterdag 16 december  Jubileumviering in Kerstsfeer in de Loop  

Is uw partner nog geen lid van de KBO en wil hij/zij ook deelnemen aan deze activiteiten, 

meld dan snel aan als lid. 

Voor deze activiteiten kunt u zich pas aanmelden als deze in de maandelijkse circulaire uitgebreid 

toegelicht worden met alle gegevens, zoals de aanmelddatum, de kosten voor reservering en de 

tijden. want vol is vol. Wij hopen dat veel leden van deze activiteiten gebruik maken. 

 
 

 
 

http://www.kbo-brouwhuis.nl/

