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VOORWOORD
Beste Leden, we hebben een paar weken kunnen genieten van de gedachte dat we weer van
alles zouden kunnen gaan ondernemen. Helaas smoort het nieuws van de laatste dagen die
blijdschap behoorlijk. Desalniettemin gaan we door met het plannen van activiteiten maar
moeten daarbij rekening houden met beperkende maatregelen (1,5 meter afstand, handen
wassen, enz.) of in het uiterste geval annulering. Wilt u er in ieder geval voor zorgen dat u bij
deelname aan een activiteit uw vaccinatiebewijs kunt laten zien? Veel leesplezier gewenst!
Jos van Bussel
===========
LEDENADMINISTRATIE
Per vandaag telt onze vereniging 325 leden.
===========
VERSLAG ACTIVITEITEN
De eerste Kom bij Ons van 2021 was
bij LKKR&ZO. Op 22 en 24 juni konden
respectievelijk 20 en 19 leden genieten
van een lunch bestaande uit een broodvariatie. Het was lekker en vooral gezellig; zeker als je elkaar zo lang niet
gezien hebt!
===========
Algemene Ledenvergadering
Op 13 juli jl. hebben we onze ledenvergadering gehouden in de Fonkel.
Om 13.30 uur zouden de deuren van de theaterzaal opengaan, maar de
eerste fanatieke leden waren er al om 13.15 uur en die konden we
natuurlijk niet laten wachten. Behalve koffie of thee werd iedereen ook
getrakteerd op een heerlijk Petit Fourtje met het logo van KBO erop!
De leden konden allemaal 2 consumptiepenningen in ontvangst nemen.
Onze voorzitter opende de vergadering om 14.00 uur en kon 28 leden welkom heten. Inclusief
het bestuur waren we dus met 33 man. De zaal was ingericht op basis van de 1,5 meter afstand
en dat gaat altijd ten koste van de gezelligheid. De blijdschap om toch zo veel leden weer eens
te zien maakte veel goed.
De vergadering verliep vlotjes zodat er voldoende
tijd was om een consumptie te bestellen en met
kaas en worst rond te gaan. Dinie van Gemert en
Mieke Jacobs werden in de bloemetjes gezet als
dank voor hun deelname aan de kascontrolecommissie.
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De voorzitter sloot de vergadering om 16.15 uur en iedereen kon nog lekker even “na” buurten.
Het volledige verslag van de vergadering (notulen) publiceren we in een volgende
Journaaleditie.
===========
ACTIVITEITEN NIEUWS
Woensdag 8 september BBQ
Dit jaar gaan we voor onze BBQ naar de Fonkel. Vanaf 14.00 uur
bent u welkom waar u tot uiterlijk 17.00 uur kunt 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
€ 12,50 p.p. voor leden en € 15,00 p.p. voor introducés op het
bekende rekeningnummer, zie achterzijde journaal met vermelding
“BBQ”.
===========
LOODS 20
Al verschillende keren kregen we de vraag wanneer gaan het EDAH museum en zaal Bocken
open. De officiële opening duurt nog even maar wij mogen alvast proefdraaien en wel op 25
augustus a.s. Vanaf 10.00 uur worden we met een kop koffie/thee welkom geheten op de
Binnen Parallelweg 2.
In de ochtend krijgen we een uitleg over het ontstaan van de Edah en een rondleiding met een
gids.
Rond 13.00 uur gaan we voor een lunch naar Zaal Bocken
waar soep en broodjes en koffie/thee voor ons klaar staan.
Na de lunch kunt u de orgels bekijken en genieten van de
orgelmuziek en eventueel een dansje wagen.
U kunt zich aanmelden tot 14 augustus door overmaking
van € 15,00 p.p. voor leden en € 17,50 p.p. voor introducés
op het bekende rekeningnummer, zie achterzijde journaal
met vermelding “Loods 20”.
===========
Busreisje
We zijn bezig met de organisatie van het busreisje. Op 21 september vertrekken we om 09.00
uur vanaf de Braak. De bestemming blijft nog even “geheim”. We kunnen wel verklappen dat
het reisje inclusief koffie, lunch en diner € 55,= p.p. zal gaan kosten en voor niet leden € 62.50.
===========
GEPLANDE ACTIVITEITEN
Woensdag 25 aug.
Woensdag 8 sept.
Dinsdag 21 sept.
Donderdag 28 okt.
Maandag 15 nov.
21 en 22 december

Bezoek Loods 20
BBQ fonkel
Jaarlijkse busreis
Herfstfeest
Marcienne
Kerstfeest
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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:
16 augustus 2021

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse edelman 14 Europeaan 15
ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26
troefkaart 27 raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37
kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harteloos 43 hooghartige
houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 48 delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55
ontkenning 57 geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf
66 menselijk 67 lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 72
droombeeld.
Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp
8 familielid 9 uitstekend 10 zending 11 herfstbloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16
schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 28
bijdrage 30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 sprookjesfiguur
38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste halswervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49
opschudding 50 spelleiding 52 soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 58
tandglazuur 61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 70 onder
andere.
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Goedkope Rijbewijskeuring voor Senioren.
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 28 juni in
het Wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44.
Op 12 augustus en vervolgens eens per maand in de Place for Bizz, Steenovenweg 5. Voor
informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf
een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas €
60,00.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en
is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal
weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR
(per post of via de mail). De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring.
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
===========
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten.
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/
Sluitingsdatum kopij Journaal: 1 augustus 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, WMOcliëntondersteuning, hulp van een
Vrijwillige Ouderen Adviseur.
Stuur dan een email naar
info@vboh.nl of bel 0492-792392.
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