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KBO Bernadette  
 

 
VOORWOORD 
 
Beste leden, 
 
Heel langzaam begint het gewone leven weer op gang te komen. Ook bij KBO-Bernadette willen 
we voorzichtig wat activiteiten gaan opzetten, uiteraard wel met in acht name van de corona-
regels. De anderhalve meter zullen we zeker nog een tijd moeten aanhouden. Door het bestuur 
hebben jullie allemaal voor 8 weken de thuisbingo kaarten gratis in de brievenbus gekregen. 
Veel leden hebben hiermee samen met kinderen/kleinkinderen veel plezier gehad op de 
zondagen. Als dit blad verschijnt is de laatste bingo geweest.  
Onlangs hebben wij de vrijwilligers met een etentje en presentje bedankt voor hun inzet. Zij 
staan klaar voor o.a. het rondbrengen van het journaal, het bezorgen van de bingokaarten. Ook 
hebben enkele vrijwilligers de belronde(s) op zich genomen. 
 
Miny Verhoeven, penningmeester 
 
LEDENADMINISTRATIE 

 
       
VERSLAGEN ACTIVITEITEN 
 
Bedankmiddag vrijwilligers. 
 
Op 30 juni hebben we op gepaste afstand onze vrijwilligers bedankt voor de trouwe diensten die 
ze voor onze KBO verrichten; zonder hen zouden we niet elke maand de ONS en het journaal 
ontvangen, hadden we geen activiteiten zoals de Kom Bij Ons middagen of een herfstfeest, of 
een kerstdiner en zonder kascommissie geen kascontrole en zonder fotograaf geen foto’s en zo 
kan ik nog wel doorgaan.  
 

We werden ontvangen op gepaste afstand bij TOV in de Azalealaan, 
iedereen was blij elkaar weer een keer te zien en te ontmoeten anders 
dan via beeldbellen of gewoon telefoneren. Uiteraard werden er geen 
handen geschud. 
Er stond een heerlijk buffet voor ons klaar zodat we ook ons bord op 
gepaste afstand vol konden scheppen. Er was een drankje en tot slot een 
kop koffie. 
Alle aanwezigen kregen als bedankje het “helmondse kwartet”. 
Van de 23 vrijwilligers waren er 17 aanwezig, enkelen hadden afgemeld 
vanwege vrees voor corona besmetting en anderen waren verhinderd. Het 
was een gezellige middag in een ongedwongen sfeer en zeer goed 
verzorgd door TOV.  

 
Voorzitter Hennie de Gooijer 
 

Journaal 
augustus 2020 nr. 7 

Op 13 maart jongstleden overleed ons 
lid mevrouw Boetzkes. Zij woonde aan 
de Weth. V. Wellaan 97. Wij wensen 
de nabestaanden veel sterkte toe. 

Per vandaag telt 
 vereniging 

358 leden. 
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Pilot “koffie met een tablet (geen pilletje)”. Een digitale ervaring rijker 
 
Alle KBO Bernadette leden zijn begin juli per email uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste 
pilot van dit projekt (en tevens activiteit). We konden i.v.m. de corona regels niet meer dan 10 
deelnemers plaatsen. Jammer want er waren meer leden die zich hadden aangemeld. 
 
Op 16 juli jl. ging de pilot van start in de Bibliotheek. 

 

 
 

De volgende pilots staan gepland in Mierlo Hout en Brouwhuis. Het project moet over heel 
Helmond worden uitgerold en er komt een planning voor een jaar vooruit. 
 

  
 
 
Oplossing kruiswoordpuzzel in het juni journaal. 
 
De oplossing van de puzzel luidde: puzzelplezier. 
Een aantal van onze leden heeft de puzzel ingevuld en de oplossing ingeleverd. Gerry en Miny 
hebben samen de prijswinnaars een klein presentje bezorgd. Die vonden het een leuk idee en 
waren blij met de prijs (winnen nooit iets!!!). 
 
 
ACTIVITEITEN. 
 
Wandel mee in het centrum van Helmond met Lucas Gassel. 
 
Heemkundekring Helmont nodigt u uit om de Lucas Gassel route te lopen. Onderweg en bij 
diverse panden vertellen gidsen het levensverhaal van Lucas en zijn familie. Etalages en vitrines 
geven een goed beeld van rond 1500 met items over religie, textiel, bouwkunde en voedsel. Ook 
zijn er archeologische vondsten en kunstobjecten te zien. 
De wandeling (ongeveer 2 uur met koffiepauze) is op donderdag 27 augustus en we starten om 
14.00 uur bij de bibliotheek op de Watermolenwal. 
 

Met een lekker kopje koffie of thee en een petitfourtje gingen we – na 
een inleidend woordje van Hennie de Gooijer -  om 14.00 uur van start 
met een voorstelrondje. Sonja Trapman van de Bieb leidde ons op een 
leuke en ontspannen manier door het programma. We kregen infor-
matie over het aanmaken van een account, het maken van gebruiker- 
namen en wachtwoorden en er werd veel aandacht besteed aan video- 
of beeldbellen. Er werden goede vragen gesteld en ook daarop werd 
verhelderend gereageerd. Iedereen werd gevraagd een evaluatiefor- 
lier in te vullen want de ervaringen met deze pilot zijn belangrijk voor 
het vervolg. Een geslaagde, leuke en leerzame middag die eindigde 
om 16.00 uur. 

“Koffie met een tablet” krijgt ook 
ondersteuning van studenten van het ROC 
zodat de deelnemers ook persoonlijk begeleid 
kunnen worden. De bijeenkomsten moeten 
vooral een gezellig en ontspannen karakter 
houden en op speelse wijze de digitale kennis 
vergroten. 
 
Wij houden jullie op de hoogte! 
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Woensdag 9 september BBQ avond. 
 

 
 
Kom-Bij-Ons Resto-ricus op 1 oktober 2020. 

   

 
     

         
MAANDACTIVITEITEN  
 
Do 29 augustus  Lucas Gassel wandeling 
Wo 9 september BBQ T.O.V. gebouw 
Do 1 oktober      Resto-ricus 
Wo 27 oktober    Herfstfeest 
 
 
 

  
 
 

Hoe het werkt: 

U kunt zich voor deze GRATIS wandeling tot 20 augustus 
aanmelden via activiteiten@kbobernadette.nl of telefonisch bij Diny 
Claassen 06-43087227  
 

Dit jaar is de bbq in het T.O.V. gebouw aan de Azalealaan, 
waar we genoeg ruimte hebben om de 1,5 meter corona-
regels op te volgen. 
Vanaf 16.30 uur is de zaal open en van 17.00 tot 19.30 uur 
kunnen we genieten van 3 soorten vlees, diverse salades en 
stokbrood. Ook is 1 consumptie en koffie / thee inbegrepen. 
 
U kunt zich aanmelden tot 28 augustus door overmaking 
van € 16,00 p.p. voor leden en € 19,50 p.p. voor introducés 
op het bekende rekeningnummer, zie achterzijde journaal.  
 

Dit is de eerste Kom-Bij-Ons sinds het coronavirus ons bereikte. 
Uiteraard wordt rekening gehouden met de 1,5 meter regeling.  
Aanvang zoals altijd van 15.00 tot 17.00 uur. Er staat een drie-
gangen menu voor ons klaar. We beginnen met soep, hoofd-
gerecht met friet of brood en een ijsje toe. We sluiten af met een 
kopje koffie of thee. De kosten zijn € 11,00 en voor niet leden  
€ 13,50. Voor verdere gegevens zie achterzijde journaal. 
AANMELDEN VOOR 28 september AUB. 

  

In gesprek over levensvragen 

Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. U blikt 
terug op uw leven, op dingen die zijn gebeurd, op keuzes die u 
heeft gemaakt.  
 

In deze tijd van corona kunnen zich nog intensere levensvragen aandienen, bijvoorbeeld 
doordat u niet op een voor u passende manier afscheid heeft kunnen nemen van een geliefde. 
Dan kan het fijn zijn om daar met iemand over te praten. Speciaal daarvoor heeft KBO-Brabant 
het project Ons Gesprek opgezet.  
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Heeft u behoefte aan een goed gesprek over uw leven? Neemt u dan via KBO-Brabant contact 
op met beleidsmedewerker Eva Geelen. U kunt met haar in het kort bespreken welke vragen u 
bezighouden, waarna Eva u in contact brengt met één van de speciaal daarvoor opgeleide 
vrijwilligers. We noemen hen vrijwilligers Levensvragen.  

• Tijdens corona alleen telefonisch  
• 6 à 8 gesprekken met onze vrijwilliger   
• Voor leden en niet-leden  
• Gratis  

Wilt u in gesprek met één van onze vrijwilligers Levensvragen? Neem dan contact op met KBO 
Brabant en vraag naar Eva Geelen: 073-6444066 of e-mail naar: egeelen@kbo-brabant.nl 

============ 
TIP: Als je ouder bent en een hond aanschaft, dan kan het zijn dat de hond je overleeft. Daar 
kun je iets voor regelen en wel via: 
https://www.dierenbescherming.nl/wat-kan-jij-doen/wat-kan-ik-doen/steun-ons/laat-na-via-
testament. 

============ 
 
Aanmelden activiteiten kan door overmaking van het juiste bedrag onder vermelding van de 
activiteit én datum op rekeningnummer  
NL88RABO 0138725640. Wilt u anders betalen/aanmelden dan kunt u contact opnemen met 
Miny Verhoeven : 06-12992395. Kom-bij-ons middagen kosten altijd € 11,00 pp en voor niet 
leden € 13,50 pp. 
 
 
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
 
Sluitingsdatum kopij Journaal: 16 augustus 2020 
 
Bestuur 
 
voorzitter@kbobernadette.nl       leden@kbobernadette.nl   
Hennie de Gooijer         Jan van Bruggen 
Tel. 0622616134         Tel. 0628806585 
Frans Joseph van Thielpark 48       Rozenhof 246 
 
penningmeester@kbobernadette.nl      redactie@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven        Jos van Bussel 
Tel. 06-12992395         Tel. 0652894448 
Ruusbroeclaan 150 ,5702AZ (tevens corr. adres)  Heistraat 116 
 
bestuurslid 
Chris Koelemij      
chris@koelemij.demon.nl 
Burgemeester van Houtlaan 201 
 
Inmiddels zijn de bestuurstaken weer wat verder verdeeld. Jan van Bruggen doet voortaan de 
ledenadministratie en Jos van Bussel verzorgt de notulen van de vergaderingen. 
 

 

De secretariële taken worden 
uitgevoerd door Hennie en Miny.  

Bent u benieuwd naar de vrijwilligers? Op de 
webpagina: https://www.kbo-brabant.nl/hulpbij-
levensvragen/ stellen zij zich voor.  


