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KBO Bernadette  
 

 
VOORWOORD 

 

============= 
LEDENADMINISTRATIE 
 

 
  
     
Op dit moment telt onze vereniging 355 leden. 
 
Het is belangrijk dat onze ledenadministratie (LEAweb) correcte en actuele informatie bevat. Wij 
willen u vragen om wijzigingen van adres, telefoonnummer(s) en emailadres(sen) aan ons door te 
geven. Dat kan naar Jan van Bruggen telefonisch of via email (zie colofon). 

============= 
 
ACTIVITEITEN 
Annulering Kerstdiner. 
 
In verband met alle onzekerheid over de Corona maatregelen, maar ook omdat we geen onnodige 
risico’s willen nemen, hebben we besloten om het Kerstdiner 2020 niet door te laten gaan. 
We zoek naar een alternatief zodra dat verantwoord kan. 

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

Journaal 
december 2020 nr. 11 

 

Beste leden, 
De feestdagen naderen en die zullen dit jaar een heel ander ka-
rakter dragen. Voor menigeen betekenen de Corona maatrege- 
len dat de Kerstsfeer vroeger in huis gebracht wordt en 
 

In Memoriam 
Van de week bereikte ons het bericht dat ons lid de heer Piet van Diepen is 
overleden. Afgelopen februari tijdens de ALV kreeg hij nog een oorkonde 
uitgereikt voor het 40-jarig lidmaatschap. Tot enkele jaren geleden was de 
Piet van Diepen onze bezorger van de “ONS” en het journaal. Jarenlang 
bezorgde hij op circa 400 adressen door de werkgebieden van onze afdeling.  
Hij wilde niet stoppen maar de KBO liep te veel risico dat we ineens zonder 
bezorger zouden zitten als hij ziek zou worden, dus we hebben dit geleidelijk 
verdeeld over nieuwe bezorgers.  Op dit moment hebben we 18 bezorgers 
die gemiddeld 15 adressen te bezorgen hebben. We wensen de familie van 
Piet veel sterkte met dit verlies. 
 

misschien is dat met alle narigheid om ons heen, best slim! Meer dan anders zullen we immers 
nog een tijdje op onszelf aangewezen zijn. Uw bestuur gaat gewoon door met doen wat het kan. 
Dat betekent dat we onder andere bezig zijn om de Algemene Ledenvergadering voor te bereiden. 
Onder voorbehoud (u snapt inmiddels wel waarom) staat deze vergadering gepland op 16 
februari 2021 in Wijkhuis De Fonkel. De zaal gaat open om 13.30 uur en de vergadering begint 
om 14.00 uur. We zijn nog steeds op zoek naar bestuursleden! Iets voor u? Of wilt u meer 
informatie? Bel gerust naar Hennie, onze voorzitter. 
Veel leesplezier en namens het bestuur wens ik u een fijn Sinterklaasfeest en een zalige Kerst toe! 
Jos van Bussel 
 



2 
 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
U kunt als lid profiteren van leuke kortingen bij een aantal ondernemingen/winkels. Bij de vorige 
ONS/Journaal bezorgden wij weer een bijlage daarover en tegelijkertijd enkele correcties. 
Binnenkort volgt een herdruk om het allemaal wat overzichtelijker te houden. Nu hieronder al vast 
een aanvulling:  
Automatisering  

coMPjoeter 
Oude Molenweg 22c 
De Mortel 
e-mail verkoop@compjoeter.nl 
tel.0492-842138 
website: www.compjoeter.nl  

Korting op de volgende diensten: 
*APK onderhoudsbeurt voor € 25 i.p.v. € 40 
* virusscanner internetsecurity  voor € 20 i.p.v. € 30 per jaar voor 
3 apparaten 
* bij aankoop van nieuwe PC is de virusscanner gratis 
* Bij hulp aan huis krijgt u € 5 korting per uur  
( € 35 i.p.v. € 40) 
* verder leveren wij allee hulp en ondersteuning in onze winkel 
met 20% korting op de normale prijs.  

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

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 
18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig 
orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse 
priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 
Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 
69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie 9 evenaar 10 assistent 
12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 overdreven voorliefde 20 
vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 
gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 verzamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 
water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 
ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid. 

 
Leden van de activiteiten commissie:  
Gerry van Liempt van Weerden Poelmanstraat 14 5703 CS Helmond 
Mieke Jacobs Annemoonstraat 20 5701 EN Helmond 
Diny Claassen Bindersestraat 55 5701 SX Helmond 
Miny Verhoeven Ruusbroeclaan 150 5702 AZ Helmond 
 

Puzzel mee en maak 
kans op een aardig-
heidje! Uit de goede 
oplossingen loten we 10 
winnaars. Bezorg de 
oplossing (met vermel- 
ding van naam en 
telefoonnummer) bij een 
van de leden van de 
activiteitencommissie 
(zie onder). 
 
Mailen mag ook naar: 
redactie@kbobernadette.
nl 
 
Uiterste inzenddatum: 
 
20 december 2020. 
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Korting bij VGZ en Centraal Beheer.  
In de bijgaande ONS volgt een artikel over vernieuwde en nog betere regelingen bij VGZ en de 
volledig nieuwe regeling bij Centraal Beheer. Dat kan heel leuk zijn voor u. Het onderstaande laten 
we u nu vast weten: 
 
Momenteel wordt op de website van Centraal Beheer een speciale kortingspagina gemaakt voor 
leden van KBO-Brabant. Deze zal naar verwachting medio december 2020 gereed zijn. Houd daarom 
deze rubriek en/of de website van KBO-Brabant www.kbo- brabant.nl/onsvoordeel in de gaten voor 
de link naar de speciale website van Centraal Beheer en het nummer van KBO-Brabant dat u nodig 
hebt om de korting te verkrijgen.  
Let op! Centraal Beheer spreekt niet van collectiviteitsnummer maar van werkgeversnummer.  

============= 
 
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. Like 

ons: www.facebook.com/KBOBernadette/  
 
Sluitingsdatum kopij Journaal: 20 december 2020 
 
 

Colofoon 

 

 

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 
5702AZ Helmond 
 

 
 
Hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het 
invullen van uw belastingformulier, 
WMO clientondersteuning, van een 
Vrijwillig Ouderen Adviseur. Stuur dan 
een email naar info@vboh.nl of bel 
0492-792392 


