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KBO Bernadette  
 

 
VOORWOORD 
 
Beste leden, 
 
We zijn heel voorzichtig bezig om onze activiteiten weer op te starten maar de laatste berichten 
met betrekking tot de Corona perikelen doen ons niet bepaald hoopvol stemmen. In onze regio 
blijft de schade tot nu toe beperkt en als iedereen zich aan de regels houdt, blijft dat hopelijk 
zo. Wij twijfelen er niet aan dat onze leden zich aan die regels houden maar straal dat a.u.b. 
ook naar uw naaste omgeving uit. Soms moeten mensen er gewoon op gewezen worden. 
 
Op de laatste pagina van het journaal vindt u de “colofoon”. We willen dit voorwoord graag 
gebruiken om nog eens kort aan te geven bij wie u met welke vragen terecht kunt. Onze 
voorzitter krijgt veel vragen die eigenlijk bij de collega bestuursleden thuishoren. 
Alle vragen m.b.t. financien en activiteiten kunt u rechtstreeks stellen aan Miny Verhoeven. Jan 
Van Bruggen kan uw vragen over uw lidmaatschap beantwoorden. Als het gaat om het Journaal 
staat Jos Van Bussel voor u klaar. Alle overige vragen kunt u kwijt bij Hennie De Gooijer. 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Jos Van Bussel 
 
LEDENADMINISTRATIE. Per vandaag telt  vereniging 358 leden. 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN. 
 
Lucas Gassel wandeling 
 

 
 

             

                                                                    
 
 

================= 
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Op 27 augustus was het prachtig weer voor deze wandeling. Om 
14.00 uur vertrokken we (10 deelnemers) samen met de gidsen 
van heemkundekring Helmont om de route door de stad te lopen. 
We kregen uitvoerig uitgelegd wat we zagen op de kunstobjecten. 
Je kwam ze overal op de gekste plaatsen tegen. De grootste 
schildering is de enorme wand buiten op de bibliotheek. 

Na een tijdje werden we moe en dorstig en hebben we 
koffie/thee gedronken buiten op 't terras bij de Deftige Aap waar 
we eerst het pand binnen bezichtigd hebben. Geweldig hoe ze 
dat gerestaureerd hebben. Na de dorst gelest te hebben hebben 
we de route verder afgemaakt. De 2 uur die het eigenlijk zou 
duren werden ruim 3 uur. Na de heren van de heemkundekring 
bedankt te hebben met een Helmonds biertje zijn we naar huis 
gegaan. 
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Woensdag 9 september BBQ avond 
 

                                                                                                                     
 
Telkens werd slechts één vleessoort tegelijk gebakken. 
Omdat er slechts één kokkin stond te bakken stonden de schalen snel leeg. Toen de tweede 
ronde werd aangekondigd waren ook de salades jammer genoeg al bijna op. 
Maar ja, het was niet alleen voor onze leden wennen om te gaan barbecueën in corona 
opstelling maar ook voor de cateraar. Waar onze leden snel wilden, dacht de cateraar ik bied 
jullie een avondvullend programma aan. Volgende keer beter. We hebben dit goed geëvalueerd, 
ook met de cateraar en ervan geleerd dat we dit - zeker in coronatijd - anders moeten 
presenteren. 

================= 
 
ACTIVITEITEN.  Herinnering! 
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor: 
Resto-ricus op 1 oktober 
Herfstfeest op 27 oktober (deze is bijna vol) 
LKKR & Zo op 9 november (11 november is vol) 

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

 
Kortingsregelingen i.v.m. KBO lidmaatschap 
 

 
 
Deelen Menswear 
Mierloseweg 329 
Helmond Tel. 0492-53 64 50 
 

5% korting op alles, niet in combinatie met 
andere aanbieding, klantenkaart en/of 
cadeaubon. 
www.deelenmenswear.nl, 
e-mail: helmond@deelenmenswear.nl 

van Dal Mannenmode 
Veestraat 26 
5701 RK Helmond Tel. 0492-52 41 40 

10% met klantenpas van v. Dal. Met KBO pas 
nog eens 5% korting op vertoon van deze 
pas, uitgezonderd opruiming en andere acties. 

 
Tevens wijzen we u erop dat het einde van het jaar nadert en alle ouderenorganisatie 
prijsafspraken hebben met ziektekostenverzekeringen. 
KBO Brabant met VGZ een speciale prijs en programma afspraak en je kunt je lidmaatschap tot 
een maximum van € 25 van de KBO hier declareren. 
Meer informatie https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/ 
       

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

Er waren 33 leden in de corona opstelling aanwezig. 
Een en ander opgefleurd door een zanger die met een 
muziekband meezong. De BBQ begon om 17 uur. 
Telkens werd er één tafel van 4 personen tegelijk naar 
de opscheptafel geroepen. Er stonden worstjes, 
kipfilet en een spies op het menu. Aangevuld met 
diverse salades en stokbrood. Als toegift van de 
cateraar aangevuld met hamburgers en speklappen. 

Voor het aanmelden zie laatste 
pagina. 
 

Als u lid bent van KBO, kunt u profiteren van een aantal kortingsregelingen. 
Ook dit jaar ontvangt u samen met de “Ons” een overzicht van die 
regelingen. Er zijn in het overzicht enkele foutjes geslopen en dat zijn: 
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Rabobank Club Support. 
Ook dit jaar kan er weer worden gestemd op clubs, verenigingen enz. om ze in aanmerking te 
laten komen voor de Rabobank ondersteuning. De volgende oproep ontvingen wij: 
“Namens het bestuur van de Fiets4Daagse De Peel afdeling Helmond/Stiphout verzoek ik u 
vriendelijk uw leden te vragen om op onze Fiets4Daagse De Peel te stemmen voor de Rabobank 
Club Support”. 
Uw 2e stem is dan voor ons. Heeft u problemen met het stemmen dan kunnen wij u hierbij 
helpen, neemt contact op met ons (Miny of Hennie). 

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

 
 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht 14 loofboom 16 bergweide 
18 achterkant v.d. hals 19 droog (van wijn) 21 langspeelplaat 22 tweewielig voertuig 24 mobiele 
eenheid 25 aanwijzend vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 28 extra large 30 loofboom 31 
Romanum Imperium 33 luitenant 34 rang 37 sinds 40 ik 41 grote papegaai 42 middel 45 
gelijkspel 48 stoomschip 49 en dergelijke 50 en volgende 51 ter inzage 53 jockeypet 54 
schuifbout 56 aanhanger 57 hectare 58 iedereen 59 gouden tientje 60 vlaktemaat 62 glorie 63 
grappenmaker 65 afslagplaats bij golf 66 naar mens 68 motorrijtuig 70 dagdromer 71 irriteren. 

Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van 5 liefdegift 7 werklust 8 
vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure 11 leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 Europese 
taal 20 muggenlarve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 36 zangnoot 38 
waterkering 39 ondersoort 42 Russische vorst 43 leerkracht 44 man van adel 45 motief 46 linie 
47 verdieping 48 werktuig 52 inwonend 55 namelijk 61 getal 62 tijdperk 64 deel v.e. boek 65 
insect 67 motorraces 69 overdreven. 

  

Puzzel mee en maak kans 
op een aardigheidje. Uit 
de goede oplossingen 
loten we 10 winnaars. 
Bezorg de oplossing (met 
vermelding van naam en 
tel.nummer) bij een van 
de leden van de 
activiteiten-commissie 
(zie volgende pagina). 
 
Mailen mag ook! 
redactie@kbo 
bernadette.nl 
Uiterste inzenddatum: 
 
18 oktober 2020. 
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Leden van de activiteiten commissie: 
 
Gerry van Liempt  van Weerden Poelmanstraat 14  5703 CS Helmond 
Mieke Jacobs  Anemoonstraat 20            5701 EN Helmond 
Diny Claassen  Bindersestraat 55    5701 SX Helmond 
Miny Verhoeven  Ruusbroeclaan 150    5702 AZ Helmond 
 
 
MAANDACTIVITEITEN  
 
Do 1 oktober      Resto-ricus 
Di 27 oktober   herfstfeest 
Ma 9 en Wo 11 november LKKR en Zo 

 
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
 
Sluitingsdatum kopij Journaal: 18 oktober 2020 
 
 

Colofoon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden activiteiten 
Kan door overmaking van het juiste bedrag onder 
vermelding van de activiteit én datum op 
rekeningnummer: NL88 RABO 0138725640.  
 

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.   
 

 

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. tenzij 
anders vermeld. 
 


