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VOORWOORD
Beste Leden, deze editie van het Journaal staat volop in het teken van activiteiten die zijn
geweest en die nog gaan komen. Wat fijn dat het weer kan en dat er wordt genoten na bijna 20
maanden “onthouding”. In de wijkhuizen kan en mag ook weer veel. Dichtbij een kop koffie of
thee drinken, misschien een soepje maar vooral eens wat andere gezichten zien!
Veel leesplezier! Jos van Bussel
===========
LEDENADMINISTRATIE
Op 21 september 2021 overleed ons lid
Sjef Claassen. Hij woonde aan de
Ruusbroeclaan in Helmond.
Wij wensen zijn nabestaanden veel
sterkte.

Op 1 oktober telde
onze vereniging 327
leden

VERSLAG ACTIVITEITEN
Busreis 21 september.
WAUW...wat ’n dag, deze 21ste september! Vanaf een koude maar zonovergoten parkeerplaats
De Braak waren we rond 09.00 uur compleet en konden we vertrekken. Met het zonnetje buiten
en gezellige warmte in de “Bergerhof” bus togen we goed gemutst richting Haps.
Bij "gastvrij Aalshof" konden we wat wetenswaardigheden op doen
over "de kip en het ei". Koffie/thee en appelgebak stonden al op ons te
wachten. Daarna konden we proeven van diverse advocaatjes en
nee….Niemand is dronken geworden.
Weer in de bus gingen we op weg naar 't plaatsje Zeeland.
In "het Witte Huis" wachtte we een uitstekend verzorgde lunch
konden verorberen om daarna voldaan richting Beek/Ubbergen
(waar ik vandaan kom) te vertrekken. Maar niet voordat de
groepsfoto was gemaakt.
In Beek aangekomen gingen wij naar het Zonnetreintje dat al
op ons wachtte. Onder begeleiding maakten we een leerzame
tocht van een uur door de Ooijpolder en het stenen industriële
verleden tot aan de Romeinse bezetting 2000 jaar geleden.
Na nog een drankje in Beek, op naar Zeeland voor een 3-gangen diner: heldere groentesoep
met balletjes. Daarna schnitzel /frietjes/ gekookte aardappeltjes/diverse groenten en appelmoes. Als toetje ijs met slagroom en vruchtenmoes. Echt lekker allemaal en vriendelijke
bediening. Wat is er toch weinig voor nodig om je goed te voelen. Gewoon samen zijn, samen
eten, en vooral ook veel lachen en soms 'n beetje plagen. Om 20.00 uur waren we in Helmond.
Het was 'n KEI" fijne dag. Mijn 1ste kennismaking met 'n uitstapje met de KBO Bernadette. Ik
hoop dat nog vaak te kunnen en mogen doen. Corry Servaes-Balduk.

Kom-Bij-Ons Dolce & Gusto 13 oktober 2021
KBO Bernadette heeft toch weer wat weten te regelen in deze nog steeds
moeilijke periode. Doe het maar….. want een groot aantal van onze leden is
nog steeds huiverig om deel te nemen aan activiteiten.
Dit keer gingen we naar Italiaans restaurant Dolce & Gusto in de Dorpsstraat
in Stiphout. Na ons gemeld te hebben werd er weer rondgekeken waar
eventuele bekenden zaten. We schoven aan bij enkele dames.
Als eerste werd een kop heerlijke Italiaanse tomatensoep geserveerd met een knapperig stuk
brood. Wat zal het volgende zijn??? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Bij het zien van een in de
steenoven gebakken Calzone met wat Rucola, kwam echter de discussie op gang.
Voor velen onder ons geen bekend gerecht, maar ijverig begon men aan het openen van de zeer
harde korst. Even uitleg voor iedereen die nog nooit van een Calzone heeft gehoord, dit is een
dubbelgeslagen Pizza met als inhoud ham/ kaas/ tomaat. Iedere kok heeft zo zijn eigen recept.
Er werd gemopperd, gezaagd om maar met het mes door de harde korst te komen……maar
uiteindelijk lukte het om toch weer onze maag te vullen.
Of het hoofdgerecht zo geschikt was voor kunstgebitjes en reumahandjes is nog maar de vraag.
Toch hadden we een gezellige middag en daar gaat het maar om!
Namens ons allen: bedankt KBO, ook voor het kopje koffie of thee. Adrienne Kooren
===========
ACTIVITEITEN
Kom-Bij-Ons Westende
Op dinsdag 9 november gaan we voor de Kom-Bij-Ons naar hotel Westende. We gaan daar
genieten van een flinke lunchplank met allemaal lekkers.
De kosten (incl. koffie/thee) zijn zoals gewoonlijk € 12,00 voor leden en € 14,50 voor niet leden,
op het bekende rekeningnummer, zie achterzijde journaal.
Meld u zich wel snel aan, de sluitingsdatum !!!! is 5 november a.s.
===========
Christmasworld 2021: kerstmarkt bij Intratuin in Duiven
Op vrijdag 26 november bezoeken we de mooiste en grootste indoor kerstshow van Nederland.
We vertrekken om 9.15 uur vanaf de Braak en zullen rond 11.00 uur in Duiven aankomen. Om
15.30 uur staat de bus klaar om ons weer naar Helmond te brengen, waar we rond 17.00 uur
aankomen. De kosten voor de bus bedragen € 10,00, op het bekende rekeningnummer, zie
achterzijde journaal. Lunch en consumpties zijn voor eigen rekening.
Sluitingsdatum: 18 november 2021. VOL = VOL!
===========
KLOMPENSCHUURTJE IN AARLE RIXTEL
Op dinsdag 14 december gaan we naar het klompenschuurtje in Aarle Rixtel
Helmondseweg 3a waar we een kerstworkshop hebben. De kosten bedragen
€ 17,50 voor leden en € 20,00 voor niet leden, op het bekende rekeningnummer, zie achterzijde journaal. Prijs is inclusief koffie/thee en iets lekkers.
Aanvang: 14.00 uur. Inschrijven kan tot uiterlijk 7 december.
===========
Kerstmis 2021
Het jaar loopt weer op z’n einde, een jaar met hopelijk voor velen prettige, maar voor sommigen
onder ons, ook treurige gebeurtenissen.

Kerstmis zou dan zo’n moment kunnen zijn om samen met elkaar weer
even terug te blikken naar het verleden, maar ook vooruit te kijken naar
2022, wat zal dat ons gaan brengen, en wat zou dan mooier kunnen zijn
om dat te combineren met een Kerstdiner.
Welnu, op DINSDAG 21 DECEMBER a.s. nodigen wij U uit om aanwezig te zijn in het de theaterzaal van de Fonkel. Het “Kerstdiner” zal bestaan uit 4 gangen (soep, kippenpastei, hoofdgerecht
en ijs), alsmede 2 consumpties. De zaal is open vanaf 16.30 uur, de kerstviering is van 17.00
uur tot 20.00 uur.
De kosten voor deze avond zijn € 21,00 voor leden en € 24,00 voor niet leden. Op het bekende
rekeningnummer, zie achterzijde journaal.
Om teleurstelling bij U te voorkomen, adviseren wij U z.s.m. aan te melden en wel vóór 12
DECEMBER a.s., daar wij tijdig De Fonkel op de hoogte moeten stellen van het exacte aantal
personen.
MAANDACTIVITEITEN
Donderdag 28 okt.
Dinsdag 9 november
Vrijdag 26 november

Herfstfeest
Kom-Bij-Ons - Westende
Kerstmarkt te Duiven

Dinsdag 14 december
Dinsdag 21 december

Klompenschuurtje
Kerstfeest

Van de bestuurstafel
Gerard van Maasakkers met
Kamerate Zuid. KBO Kring Helmond
heeft voor de leden van alle KBO
afdelingen van Helmond 100 kaarten

kunnen reserveren voor de uitvoering op 19 december 15.00 uur in ’t Speelhuis. We maken
er een groot KBO feest van. Hier hoort ook een speciale prijs bij, normaal kosten deze kaarten
€ 24.50 per persoon maar als lid van een van de afdelingen van KBO Helmond kost het kaartje
voor u € 19.50 per persoon. Hierdoor bieden we u de gelegenheid een kopje koffie of ander
drankje te nemen in de pauze speciaal voor de mensen met een kleine beurs. Heeft u een
introducée en deze is nog geen lid van een KBO afdeling, betaald die introducée de normale prijs
van € 24.50. Maar kunt u deze introducée opgeven als lid van een KBO afdeling, kan ook deze
introducée voor € 19.50 naar de uitvoering.
Voorwaarde is wel dat aanmelden alleen kan via het secretariaat KBO Kring Helmond, via
secretariaat@kbo-kringhelmond.nl onder vermelding van lidnummer van KBO, uw naam en
telefoonnummer (bij voorkeur per mail).
Mocht u nu problemen ondervinden met de entreeprijs dan kunt u eveneens contact opnemen
met het secretariaat 0622616134, nogmaals aanmelden bij voorkeur per mail. Na ontvangst van
de incasso, liggen uw kaartje onder vermelding van uw lidnummer klaar bij de receptie van ’t
Speelhuis.
===========
De cursussen voor opleiding van Vrijwilligers door KBO Brabant kunnen
weer van start:
Profiel belastinghulp IB2021 Functie: Uitvoeren van (organisatorische) werkzaamheden volgens de
richtlijnen rondom invullen van belasting- en toeslagformulieren voor AOW gerechtigden.. www.kbobrabant.nl/belastinghulp/
Profiel Cliëntondersteuner
In de Wmo 2015 komt een groot deel van de zorg terecht bij gemeenten. Een aanvrager heeft recht op
bijstand door een cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner kan ook een vrijwilliger zijn. In de wettekst
worden Vrijwillige ouderenadviseurs met name genoemd. www.kbo-brabant.nl/clientondersteuning/
Profiel Vrijwillige ouderenadviseur (VOA)
Het profiel van een VOA omvat twee belangrijke elementen: sociale vaardigheden en kennis van
regelingen en voorzieningen. Deze twee elementen zijn in het werk van de VO onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Profiel Thuisadministrateur Thuisadministrateurs zijn Vrijwillige Ouderenadviseurs die een één daagse
aanvullende opleiding tot Thuisadministrateur hebben gevolgd. Om als Thuisadministrateur te kunnen

optreden dient een kandidaat voldoende computerkennis en computervaardigheden te bezitten om
doelmatig en effectief gebruik te kunnen maken van e-mail, internet, digitale briefwisseling en digitale
registratie en rapportage. In het bezit zijn van een e-mailadres.
Uitgebreide informatie is ook terug te vinden op de website www.kbo-brabant.nl/cursussen-voa-en-aonajaar-2021-aanmelden/

===========

Colofoon

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

Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten.
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/
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