KBO Bernadette

Journaal

Februari 2021 nr. 2

VOORWOORD
Beste leden,
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op 16 februari a.s. Het is inmiddels wel
duidelijk geworden dat we die moeten gaan verzetten. Het heeft op dit moment ook weinig zin
om een nieuwe datum vast te stellen. We zullen afwachten wat de ontwikkelingen zijn en
vervolgens proberen jullie vóór eind april een nieuwe datum door te geven.
Met betrekking tot de activiteiten hebben we ook besloten alles op te schorten tot er meer
duidelijkheid is. Om deze naargeestige periode toch enigszins op te fleuren, zullen we proberen
jullie af en toe te verrassen met een leuke attentie.
Veel leesplezier gewenst!
Jos van Bussel

===========

LEDENADMINISTRATIE
Op 28 december 2020 overleed ons lid
mevrouw Nellie Stienen-Lintermans.
Op 6 januari 2021 overleed ons lid de
heer Arie van Lierop.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

Per vandaag telt
vereniging
344 leden.

ACTIVITEITEN
In de maand december en wel vóór de kerst, lieten wij bij onze leden een kerststukje bezorgen. We mochten veel positieve reacties daarover ontvangen.
Helaas kregen we van sommige leden te horen dat ze niets ontvangen hebben.
Als u ook niets ontvangen hebt, stuur dan even een berichtje naar de ledenadministratie: leden@kbobernadette.nl). We zullen dan voor een passende
compensatie zorgen.

===========
Koffie met een tablet
Vorige maand ontving u bij het journaal de eerste digitale kaart. Die behandelt “beeldbellen”.
De volgende kaart is inmiddels ook weer klaar en de bedoeling is dat de presentatie daarvan opgenomen wordt en daarna online beschikbaar is.
Hou de berichten in de gaten en mis de uitzending niet. U kunt zich op deze
manier prima digitaal (bij)scholen!
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Schilderlessen
Een aantal leden heeft een 8-tal schilderlessen gevolgd bij Artschool Helmond. De lessen werden
verzorgd door Hilma Bovenkerk en de resultaten mogen er zijn:

Dames, gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Natuurlijk (laten) inlijsten en een
mooi plekje geven.
===========
In het voorwoord gaven we al aan dat we voorlopig geen activiteiten organiseren die zouden
kunnen botsen met alle coronamaatregelen. Dat neemt niet weg dat de activiteitencommissie
gaat kijken of we een alternatief hebben voor het paasdiner dat we dus ook niet kunnen laten
doorgaan. We hopen jullie te kunnen verrassen.
===========
Van de bestuurstafel
In ons vorige journaal namen wij een mededeling van KBO Brabant op over kortingsmogelijkheden bij Centraal Beheer. Inmiddels heeft Centraal Beheer haar Website aangepast. Als u
naar www.centraalbeheer.nl gaat, kiest u voor het tabje “verzekeringen”. Dan klikt u op “bekijk
of uw vereniging kortingsafspraken heeft”.
Vul vervolgens KBO-Brabant in en er gaat een wereld van voordelen voor u open!
Wilt u er gebruik van gaan maken, moet u het door KBO Brabant in de “ONS” bekendgemaakte
kortingsnummer gebruiken.
===========
KBO Brabant vecht (juridisch) voor de verbetering van onze pensioenen. Als ze (namens) ons
voor de rechter staan, is het belangrijk dat ze kunnen laten zien bij welke pensioenfondsen de
leden zijn aangesloten. Deze informatie wordt opgeslagen in de ledenadministratie (LEA-web) en
zal uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.
Wilt u uw gegevens (naam, KBO lidnummer en naam pensioenfonds) doorgeven?
Stuur een email naar leden@kbobernadette.nl)
===========
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Puzzel mee en win een leuke
attentie!
Uit de ingezonden goede
oplossingen loten we 10
winnaars die een attentie
krijgen.
Mail de oplossing vóór 14
februari naar:
redactie@kbobernadette.nl
of geef de oplossing af bij
een van de leden van de
activiteiten commissie:
Van Weerden Poelmanstr. 14
Anemoonstraat 20
Bindersestraat 55
Ruusbroeclaan 150

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze
kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter
elkaar gelezen de oplossing.

AASETER
AGEREN
ALBINO
BEULEN
BEWEGING
BORDES
CREATINE
DAGVLINDER
DELER
DOKKEN
DONATIE
DOORKOMEN
DRIEBANDEN
EICEL

GAREN
GOKJE
GRIET
HIAAT
HOGESCHOOL
HORIG
INBOETEN
IRRITANT
KOETSJE
KORAN
KRUISBOOG
LEESWOEDE
MELKDISTEL
NABLOEI

NOTIE
ONTZAG
ONZIN
PANTYKOUS
PARDON
PASEN
PERSEN
PICOBELLO
PIOEN
REGAAL
SANITAIR
STORTBUIEN
TOTAAL
ZUINIGHEID
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Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten.
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/

Kopij
Trek een keer de stoute schoenen aan en stuur ons kopij! Hebt u bijvoorbeeld een interessante
hobby en wilt u ons daarover wat laten weten maar is een stukje schrijven lastig? Neem gerust
contact op met Jos van Bussel (redactie@kbobernadette.nl).
Een ander onderwerp is natuurlijk ook prima.
We helpen u graag om er iets leuks van te maken.
Sluitingsdatum kopij Journaal: 14 februari 2021
Colofon

voorzitter@kbobernadette.nl
Hennie De Gooijer
Tel. 0622616134
Frans Joseph van Thielpark 48

Bestuurslid
Chris Koelemij
chris@koelemij.demon.nl
Burgemeester van Houtlaan 201

penningmeester@kbobernadette.nl
Miny Verhoeven
Tel. 0612992395
Ruusbroeclaan 150

Correspondentieadres:
KBO Bernadette
Ruusbroeclaan 150
5702 AZ Helmond

leden@kbobernadette.nl
Jan Van Bruggen
Tel. 0628806585
Rozenhof 246
redactie@kbobernadette.nl
Jos Van Bussel
Tel. 0652894448
Heistraat 116
secretaris@kbobernadette.nl
Vacature

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