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KBO Bernadette  
 

 
VOORWOORD 
 
Beste leden, 
Ik heb het gevoel dat we het einde van onze pandemie bereiken. Jullie - onze leden – en ik, 
worden, of zijn al gevaccineerd. De verhalen leren dat we dan nog wel ziek kunnen worden maar 
dan meer in de vorm van een verkoudheid. Alleen… er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ik zal 
in ieder geval blij zijn als ik jullie weer kan ontmoeten. In dit journaal zien jullie dat de activitei-
tencommissie voorzichtig opstart met een uitstapje naar de horeca.  
Iets heel anders: ons bestuurslid Jan van Bruggen is gestopt met zijn taak als bestuurslid om 
persoonlijke redenen. Heel jammer! We vormden inmiddels een leuk span met ons vijven, maar 
het werk gaat door en dus zoeken we een of meerdere bestuursleden. Elk lid mag zich 
aanmelden bij mij en tevens kun je daar informatie krijgen over de inhoud van de functie 
bestuurslid. 
Samen kunnen we veel werk verzetten, dus bel mij als je interesse hebt. 
Voorzitter Hennie de Gooijer 06-22616134. 
          

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

 
 

=========== 
 
ACTIVITEITEN 
BERICHT VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Heel voorzichtig proberen we iets te gaan plannen. De eerste activiteit is: 
Kom bij Ons. De eerste Kom Bij Ons van dit jaar hebben we gepland op dinsdag 22 juni of 
donderdag 24 juni. 

 
 
Zoals u ziet is helaas, zoals te verwachten was door de corona, de prijs verhoogd naar € 12,00. 

Journaal 
  Juni 2021 nr. 6 

Op 1 mei jongstleden overleed ons lid de 
heer Henk Duijmelings. Hij woonde aan de 
Venuslaan en was jarenlang bezorger van de 
ONS en het journaal. Wij wensen de 
nabestaanden veel sterkte. 

Per vandaag 
telt onze 
vereniging 
327  leden. 

Het is deze keer bij Lkkr en Zo aan de Engelseweg 214, deze was 
vorig jaar al 2 keer geannuleerd door de corona, maar 3x is 
scheepsrecht !! We beginnen om 15.00 uur tot 17.00 uur. Er wordt 
een luxe lunchplankje geserveerd en een kopje koffie of thee. 
Maximaal 20 personen, vol is vol. De kosten zijn € 12,00 en voor niet 
leden € 14,50. Aanmelden voor 15 juni. Door de vele annuleringen 
vorig jaar vraag ik u om u telefonisch aan te melden bij Miny 
Verhoeven, 06-1299 2395 en nog niet te betalen. 
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Zomerfair in Veldhoven 
    

 
 

 =========== 
     
GEPLANDE ACTIVITEITEN: 

 
         =========== 

 
Ommetje Helmond Oost 1: 
 

 

Kom-Bij-Ons LKKR en Zo Dinsdag 22 juni of donderdag 24 juni 
Ledenvergadering In de fonkel 13 juli 
Herfstfeest In de fonkel 28 oktober 

Zoals u in de ONS hebt kunnen lezen wordt er in Veldhoven door 
KBO-Brabant een Zomerfair georganiseerd, en wel op 22 juli. U 
kunt u daarvoor persoonlijk aanmelden via www.kbo-
brabant.nl/aanmelden-zomerfair/. U kunt u ook opgeven via KBO-
Brabant: 073-644 40 66. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening 
19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26 
waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 
vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 
pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 
proefwerk 63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 
71 sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 
8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 
seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare 
stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 
38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 
ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 
niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek 
(afk.). 

 

Puzzel mee en maak kans 
op een aardigheidje! Uit 
de goede oplossingen 
loten we 10 winnaars. 
 
Bezorg de oplossing met 
vermelding van naam en 
telefoonnummer bij een 
van de leden van de 
activiteiten commissie: 
 
Van Weerden 
Poelmanstraat 14 
 
Anemoonstraat 20 
 
Bindersestraat 55 
 
Ruusbroeclaan 150 
 
Mailen mag ook! 
redactie@kbobernadette.nl 
 
Uiterste inzenddatum: 
20 juni 2021 
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=========== 
 
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
 
Sluitingsdatum kopij Journaal: 20 juni 2021 
 
 

  voorzitter@kbobernadette.nl 
Hennie De Gooijer 
Tel. 0622616134 
Helmondseweg 41 
Aarle Rixtel 
 
penningmeester@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven 
Tel. 0612992395 
Ruusbroeclaan 150 
 
leden@kbobernadette.nl 
Vacature 
 
 
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 
 
Bankrekening KBO Bernadette: 
NL88 RABO 0138 7256 40 
 

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

De Museum Plus Bus is een uniek initiatief voor ouderen. De bus rijdt 
normaliter elke dag een groep ouderen naar een van de 14 
deelnemende musea. 

Het is bestemd voor ouderen die niet meer zelfstandig een museum kunnen 
bezoeken. De bus staat nu even stil. 
Kunst kan troost en vertrouwen bieden in onzekere tijden. De museum Plus 
Bus organisatie heeft daarom meerdere plannen bedacht zodat ze de 
mensen die ze normaal een dagje mee uit nemen toch iets moois kunnen 
aanbieden. 

Dat werd onder andere het prachtige magazine Totzo. Met dit magazine komen de topstukken 
uit de grootste musea van Nederland bij u thuis. We hebben 50 exemplaren van dit magazine 
kunnen bemachtigen. Als u een gratis exemplaar thuis wilt ontvangen, kunt u dit bestellen via 
de redactie. Email naar redactie@kbobernadette.nl of bel naar 06-52894448 (Jos Van Bussel) 
en het magazine wordt bij u thuis afgegeven. 
 


