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KBO Bernadette  
 

 
VOORWOORD 
 
Beste leden, 
 
Als u dit leest zitten we alweer bijna in september. Ook onze activiteitencommissie is voorzichtig 
bezig met het opstarten van de activiteiten. We houden natuurlijk wel erg rekening met de 
richtlijnen van 1,5 meter dus alles wat we doen is “veilig”. Corona is helaas niet weg. Maar we 
merken in gesprekken dat onze leden blij zijn elkaar weer te kunnen zien en helaas niet alles is 
mogelijk, zoals het reisje naar Brussel en de 2e kamer stellen we echt nog even uit. Evenals een 
busreisje, hoe graag we ook willen. 
Maar er zijn alweer enkele activiteiten gestart en hieraan kunt u nog deelnemen. 
  

  
 
Ik wens u veel leesplezier en hoop u bij een van onze activiteiten wederom te ontmoeten. 
Voorzitter Hennie de Gooijer  
 
LEDENADMINISTRATIE 

 
       
 
ACTIVITEITEN. 
Annulering bezoek Brussel 
Door het corona-virus hebben we het bezoek aan Brussel al doorgeschoven naar 2021. Het is op 
dit moment moeilijk te voorspellen hoe alles gaat verlopen. Daarom annuleren we de reis en 
kijken volgend jaar hoe het dan gaat. U krijgt zo spoedig mogelijk uw inleg van € 19,95 
teruggestort. 
Miny Verhoeven, penningmeester. 

============ 
 

Wandel mee in het centrum van Helmond met Lucas Gassel. 
 
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. 

Journaal 
september 2020 nr. 8 

Op 23 juli jongstleden overleed ons lid mw. 
J. Van Den Eeden Van Den Nieuwenhuijzen. 
Zij woonde aan de Hamsterstraat 117. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 
toe. 

Per vandaag telt 
 vereniging 

360 leden. 

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

Daarnaast hebben we met een kleine groep 
leden ook “koffie met een tablet (geen pilletje)” 
deelgenomen. We hebben 3 pilots achter de rug 
en dit wordt gelukkig door onze leden warm 
ontvangen. U gaat hiervan dit najaar nog meer 
horen. 
 



2 
 

Woensdag 9 september BBQ avond. 
 

 
============= 

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

   

  
 

============= 
 
Dinsdag 27 Oktober HERFSTFEEST 

Op 27 oktober vieren we wederom het jaarlijkse herfstfeest in wijkhuis de Fonkel.  Om 
13.00 uur gaan de deuren open, om 13.30 uur begint het optreden van ??????  (dit blijft 
nog een verrassing) 

 

U kunt zich voor deze muziekmiddag aanmelden onder vermelding van HERFSTFEEST. 
De prijs bedraagt 5,00 euro voor KBO leden en voor niet leden is dit 7,50 euro. 
Aanmelden kan via de gebruikelijke gegevens, zie achterzijde journaal. 

============= 
 
 
Coronaregels: Blijf goed op de hoogte van de actuele voorschriften. Deze kunnen ook locaal 
gelden. U komt dan bij het bezoek aan een horecagelegenheid of openbare instelling niet voor 
verrassingen te staan! 

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 de uitbraak van het corona-
virus 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. 

Bij binnenkomst krijgt u een lotje (voor de loterij in de pauze) 
en twee consumptiebonnen. Na het optreden krijgen we een 
lekkere kop soep met een broodje kroket. Rond 17.00 uur is 
het afgelopen en gaan we hopelijk voldaan naar huis. 
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Kom-Bij-Ons LKKR&ZO op 9 en 11 november van 15.00 tot 17.00 uur. 
 

 
 

============= 
 
Maak het ze niet te makkelijk!  
Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig te informeren 
over criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor twee. 
 
In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, genaamd Senioren 
en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, om ervoor te zorgen dat u zoveel 
mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.   
 
Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is 
ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke 
oudere.  
 
De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel 
mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van belang 
dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.  
 
Wat kunt u in de maand september verwachten: 
 
 In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd; 
 Elke week wordt een ander thema behandeld: 

  
o Week 36 (1/9 t/m 7/9) :  Meekijken bij pinnen 
o Week 37 (8/9 t/m 14/9) :  Babbeltrucs 
o Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via WhatsApp). 
o Week 39 (22/9 t/m 28/9) :  Phishing 

 
 Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt vinden. Er 

worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met tv-
programma’s maar worden uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt 
deel aan het thema Hulpvraagfraude (week 38); 

 Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven, 
met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links naar deze 
webinars geplaatst.  

 Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden besteed 
aan de onderwerpen; 

 
Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp. 
  
Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze vrijwilligers 
van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail sturen naar 
beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met vermelding van uw 
telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.  

Deze “kom bij ons” is verdeeld over 2 middagen. In verband met de 
Corona maatregelen kunnen er per middag 20 mensen meedoen. Vol is 
dus Vol. 
LKKR&ZO bevindt zich op de hoek Lage Dijk en Engelseweg. 
Deelnemen geschiedt door overmaking van € 11,00 op de gebruikelijke 
bankrekening. Zie laatste pagina journaal. 
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MAANDACTIVITEITEN  
 
Do 27 augustus    Lucas Gassel wandeling 
Wo 9 september   BBQ T.O.V. gebouw 
Do 1 oktober        Resto-ricus 
Di 27 oktober      Herfstfeest 
Ma 9 en Wo 11 november LKKR&ZO 
 
 
  
 
 
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
 
Sluitingsdatum kopij Journaal: 20 september 2020 
 
 

Colofoon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanmelden activiteiten 
Kan door overmaking van het juiste bedrag onder 
vermelding van de activiteit én datum op 
rekeningnummer: NL88 RABO 0138724040, Wilt u 
anders betalen/aanmelden dan kunt u contact 
opnemen met Miny Verhoeven: 06-1299 2395. 
Kom-Bij-Ons middagen kosten altijd € 11,00 pp en 
voor niet leden € 13,50 pp.  
 

voorzitter@kbobernadette.nl 
Hennie De Gooijer 
Tel. 0622616134 
Frans Joseph van Thielpark 48 
 
penningmeester@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven 
Tel. 0612992395 
Ruusbroeclaan 150 
 
leden@kbobernadette.nl 
Jan Van Bruggen 
Tel. 0628806585 
Rozenhof 246 
 
redactie@kbobernadette.nl 
Jos Van Bussel 
Tel. 0652894448 
Heistraat 116 
 
secretaris@kbobernadette.nl 
Vacature 

Bestuurslid 
Chris Koelemij 
chris@koelemij.demon.nl 
Burgemeester van Houtlaan 201 
 
Correspondentieadres: 
KBO Bernadette 
Ruusbroeclaan 150 
5702 AZ Helmond 
 
Hulp nodig? Bijvoorbeeld hulp bij 
het invullen van uw belasting-
formulier, WMO-cliëntondersteu-
ning, hulp van een Vrijwillige 
Ouderen Adviseur. Stuur dan een 
email naar info@vboh.nl of bel 
0492-792392.   
 

 


