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VERSLAG ACTIVITEITEN  
 
Bezoek Breifabriek Marcienne in Heinsberg op dinsdag 3 mei 2022                  

 
 

  

Journaal 
 Juni 2022 nr. 6 KBO Bernadette 

Onlangs overleden onze leden: 
mevrouw M. van de Veerdonk-De Wolf, 
de heer A. Vogels en  
mevrouw M. Van Der Burgt-Van Stiphout. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Per 
vandaag 
telt onze 
vereniging 
335 leden. 

Het stond allang op de planning, het uitstapje naar de 
breifabriek in Duitsland. Maar toen corona om de hoek 
kwam kijken werd ook dit uitje gecanceld. Het zo-
veelste! Maar eindelijk, een paar maanden geleden 
kwam Miny met heugelijk nieuws: bij voldoende 
deelname kon een bezoek aan de breifabriek alsnog 
plaatsvinden. En deelnemers waren er! 
Ruim voldoende! Met een volle bus vertrokken we op 
dinsdag 3 mei naar Heinsberg. 

Beste Leden, ik ben al vaker op zoek geweest naar een soort overzicht 
van activiteiten in onze gemeente en dan meer gericht op 55+. Dat is er 
nu! Op www.sportencultuurhelmond. nl/ onder het kopje “nieuws” kunt u 
deze activiteitengids 55+ bekijken. Zeer zeker de moeite waard!  
Veel leesplezier! Jos van Bussel  
 

 

Daar werden we uiterst vriendelijk ontvangen en onthaald met koffie, thee en vlaai. En terwijl 
wij ons tegoed deden aan het gebak, showde een viertal dames een groot deel van de 
Marcienne zomercollectie waarbij we tekst en uitleg kregen. Na de show kregen we de 
gelegenheid om een paar uur in het ”Walhalla voor de vrouw” helemaal los te gaan. Kleding-
rekken en schappen vol shirtjes, truitjes, vesten, bloezen en broeken om te bewonderen, te 
voelen en te passen 
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ACTIVITEITEN 
 
Herinnering Dagtocht Gouda op woensdag 15 juni 2022 

 
 
Bij Ambachtelijk Gouda beginnen we met koffie en thee. Daarna volgen demonstraties door o.a. 
een pijpenmaker, plateelschilder en stroopwafelbakker. Hierna rijden we naar het centrum van 
Gouda voor een heerlijk lunchbuffet. Na de lunch bent u vrij om zelf de middag in te vullen: u 
kunt wandelen in het centrum, een bezoek brengen aan de kaaswaag enz. Om 16.30 uur 
vertrekken we richting Helmond, onderweg pauzeren we voor 'n diner. Rond 21.00 uur 
verwachten we weer terug te zijn op de Braak. 
Bij deze dagtocht zijn inbegrepen: Koffie / thee met stroopwafel. Lunchbuffet incl. koffie/thee 
of melk. Drie-gangen diner: soep - hoofdgerecht – dessert. (In de middag en tijdens het diner 
zijn de consumpties voor eigen rekening). 
Bent u lid van KBO Bernadette dan zijn de kosten voor deze dagtocht € 65,00 p.p. en voor niet 
leden € 72,50 p.p. U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden tot 1 juni a.s. door het juiste 
bedrag over te maken op het bekende rekeningnummer.(zie achterzijde van dit journaal) 
PS: zorgt u wel dat u steeds op tijd bij de bus bent, extra tijd wordt helaas in rekening 
gebracht. 
 

=========== 
 
Dinsdag 19 juli Kom-Bij-Ons middag op de Braak. 

 

 

En stond je twijfelend voor de spiegel te wikken en te 
wegen, dan was er altijd wel een K.B.O.-er in de buurt die 
je gratis en voor niks van advies diende. Tegen half zes, 
toen de meeste van ons wel iets van hun gading hadden 
gevonden, vond de buschauffeur het welletjes geweest. 
Tijd voor de terugtocht.  
Thuis showde ik mijn nieuwe aanwinst: een prachtig vest, 
afgeprijsd van 65 euro voor 19,50. Een koopje! “Mooi” zei 
mijn man. “En mochten we rond kerstmis weer met de 
K.B.O. naar de breifabriek gaan voor de wintercollectie, 
dan ben ik weer van de partij”, kondigde ik alvast aan. 
Mijn man knikte begrijpend. 
 
Carolien van de Broek 

 

Vanaf parkeerplaats Rembrandtlaan (de Braak) 
vertrekt de bus om 8.00 uur voor een gezellige 
dag naar Gouda. 

Om 13.30 uur worden we bij Boulodrome de Braak aan de Braakse 
Bosdijk 5 verwacht voor een gezellige middag bij petanquevereniging 
Littie of Littienie. We beginnen met koffie/thee, waarna we uitleg 
krijgen hoe we het spel moeten spelen. 
We spelen twee rondes van +/- 50 minuten. 

 



 
 
 

In de pauze (rond 16.00 uur) krijgt u een drankje, worden de punten geteld en maakt de jury 
de winnaar van de middag bekend. 
Na de prijsuitreiking is het tijd voor een lekkere kop soep met twee broodjes. 
De kosten voor deze middag zijn €12,50 p.p. voor leden en €15,00 p.p. voor niet leden. 
De jeu-de-boules middag gaat altijd door, bij regen spelen we binnen. 
U kunt zich voor deze middag (vóór 10 juli) aanmelden door het juiste bedrag over te maken 
op het rekeningnummer van KBO Bernadette (zie achterzijde journaal) onder vermelding van 
Littie of Littienie. 

 
=========== 

 MAANDACTIVITEITEN 
 
Woensdag 27 mei Nieuwe leden in de Fonkel 
Dinsdag 7 juni Kom-bij-Ons Stadskamer 
Woensdag 15 juni Jaarlijkse busreis 
Donderdag 7 juli Vlindertuin in Gemert 
Dinsdag 19 juli Kom bij Ons Jeu de Boules 
Woensdag 10 augustus SIEMei/Noordkade Veghel 
Vrijdag 7 oktober 85+ middag 
Donderdag 20 oktober Herfstfeest TOV gebouw 
Maandag 28 november Kerstshow Marcienne 

  
=========== 

 
Koffie met een Tablet  

 
 
Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Huurtoeslag 
aanvragen. Allemaal zaken die je steeds meer via internet regelt. Vaak is hiervoor ook een DigiD 
nodig.  
Dit kan lastig zijn, vooral als je niet zo handig bent met een computer en met internet. Tijdens 
deze gezellige bijeenkomst gaan we samen bekijken wat de DigiD nu is en hoe je hiermee zaken 
met de overheid via internet snel en makkelijk zou kunnen regelen op je mobiele telefoon of 
tablet. 
In deze bijeenkomst nemen we als voorbeeld de AfvalApp van de gemeente Helmond.  
In DeAfvalApp vindt u het antwoord op vragen zoals: Wanneer wordt de GFT-bak opgehaald? Op 
welke dag kan het oud papier aan de straat? Waar zijn de inzamelpunten? Hoe maak ik een 
afspraak met de milieustraat? En wat betaal ik voor afvalstoffenheffing? 
We kijken ook hoe je met je DigiD inlogt bij Gemeente Helmond om te zien hoe vaak je 
afvalcontainer al geleegd is.  

De uitleg wordt, op begrijpelijke wijze, gegeven door een medewerkster van Bibliotheek 
Helmond.  

Interesse? Je bent welkom op maandag 23 mei 15.00 – 17.00 in de Geseldonk, op donderdag 2 
juni 10.00 – 12.00 uur in Gemeenschapshuis de Loop, op donderdag 9 juni 15.00 – 17.00 uur in 
de Ark en op dinsdag 14 juni 15.00 – 17.00 uur in Bibliotheek Helmond. 

Onder de naam Koffie met een Tablet, een digitale ervaring rijker,  is een serie 
bijeenkomsten gepland, speciaal voor de wat oudere inwoners.  In gezelschap 
en mét een kop koffie.  
Thema Mei/Juni 2022: DigiD en de AfvalApp 
Hoe kun je zaken met de overheid snel en makkelijk via internet regelen? Vaak 
is hiervoor een DigiD nodig. Maar wat is nu eigenlijk een DigiD? 
 



 
 
 

Kies een datum die jou het beste schikt. Wel is aanmelden gewenst, dat kan via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteentablet  of telefonisch (bibliotheek: 0492-522220) 
en secretaris KBO Kring Helmond (06-22616134).  

Koffie met een tablet  
Koffie met een Tablet is een samenwerking tussen de KBO Kring Helmond, de gemeente 
Helmond, de Bibliotheek Helmond-Peel en afdeling Zorg&Welzijn van het ROC Ter AA.  

=========== 
 

Goedkope rijbewijskeuringen: 

Kijk op onze website (KBOBernadette.nl) voor actuele informatie. 

=========== 
 

 
 
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
 
Sluitingsdatum kopij: 15 juni 2022 
 

COLOFOON 
 

 

activiteiten@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven 
Tel. 0612992395 
 
voorzitter@kbobernadette.nl 
Hennie De Gooijer 
Tel. 0622616134 
Helmondseweg 41 
Aarle Rixtel 
 
penningmeester@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven 
Tel. 0612992395 
Ruusbroeclaan 150 
 
leden@kbobernadette.nl 
Mieke Jacobs 
Tel. 0620766829 
Anemoonstraat 20 
 
redactie@kbobernadette.nl 
Jos Van Bussel 
Tel. 0652894448 
Heistraat 116 
 
secretaris@kbobernadette.nl 
Vacature  

Bestuurslid 
Vacature 
 
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.   
 
 

 
 
Bij dit Journaal vindt u tevens een foldertje met actuele 
kortingsinformatie voor u als KBO lid. 


