
 
 
 

  
 
VOORWOORD 
 
Beste Leden, de activiteitencommissie is weer volop aan het werk voor u! We mogen weer en 
laat ons hopen dat alles ook werkelijk door kan gaan. Uw bestuur wil benadrukken dat wij als 
ouderen, voorzichtig moeten blijven; zoek geen grote drukte op en blijf waar mogelijk afstand 
houden. Dan blijft gezelligheid plezier geven! Veel leesplezier! Jos van Bussel  
  

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

 
 

=========== 
 
ACTIVITEITEN 
 
Onze 1e Kom-Bij-Ons middag van 2022 is bij Zien.  

  

Op dinsdag 8 maart 2022 worden we om 15.00 uur verwacht aan de 
Markt 10 voor een verrassingsmaaltijd incl. 1x koffie / thee.  
(meerdere consumpties zijn voor eigen rekening).  
De kosten zijn € 12,00 voor leden en € 14,50 voor niet leden. U kunt 
zich aanmelden tot 4 maart op het bekende rekeningnummer, zie 
achterzijde van dit journaal.  
 

=========== 
 

Journaal 
 Maart 2022 nr. 3 KBO Bernadette 

We mochten weer nieuwe leden inschrijven. Deze maand maar 
liefst vier! 
Mevrouw Verberne v/d Vrande, mevrouw Marcus en de heer en 
mevrouw Scheepens-Schuijlenburch. 
Allemaal van harte welkom. 
Per vandaag telt onze vereniging 331 leden. 
 

     

Donderdag 24 maart worden we om 
15.00 uur verwacht in het Jan Visser 
Museum aan de Keizerin Marialaan 5. We 
starten ons bezoek met koffie/thee met 
een koekje en een film/presentatie over 
het museum. Hierna kunt u het museum 
bezoeken. Om 17.00 uur staat er 'n 
lekkere stamppot voor ons klaar met een 
toetje als afsluiting.  

De kosten voor deze middag zijn: € 12,00 voor leden en € 14,50 voor niet leden (inclusief 
entree – koffie (2x) - stamppot - toetje en 1 drankje). U kunt zich tot 10 maart aanmelden 
op het bekende rekeningnummer, zie achterzijde van dit journaal. 



 
 
 

             
 

 

=========== 
 
 
 

       

Helaas moesten we het Kerstdiner door corona 
weer annuleren. Jammer want het is toch altijd 
een happening, daarom besloten we om er dan 
maar een paasfeest van te maken. Wel nu, wij 
nodigen u uit om op DINSDAG 12 APRIL a.s.  
aanwezig te zijn in de theaterzaal van de 
Fonkel. 

Het “Paasdiner” zal bestaan uit 4 gangen (soep, kippenpastei, hoofdgerecht en ijs), alsmede 
2 consumpties. 
De zaal is open vanaf 16.30 uur, de paasviering is van 17.00 uur tot 20.00 uur. 
De kosten voor deze avond zijn € 21,00 voor leden en € 23,50 voor niet leden. Op het beken-
de rekeningnummer, zie achterzijde journaal.  
Om teleurstelling te voorkomen, adviseren wij u z.s.m. aan te melden tot uiterlijk 1 APRIL 
a.s., daar wij De Fonkel tijdig op de hoogte moeten stellen van het exacte aantal personen. 

 

PASEN 2022 

SAUERLAND VAKANTIE 
 

In september willen we (als de corona regels dit toestaan) in samenwerking met Bolderman 
reizen een 5 daagse KBO reis naar het Sauerland organiseren.  
Het is een all-in reis; koffie op de heenreis, diverse excursies, boottocht, elke avond een leuk 
programma. Alle maaltijden ontbijt - lunch - diner inclusief drank in het hotel. 
  
U dient zelf te zorgen voor een geldige QR - code / corona vaccinatiebewijs, een reis- en 
annuleringsverzekering en een geldige ID kaart of paspoort. 
 
De prijs van deze geheel verzorgde reis zal rond de  € 450,00 p.p.  zijn voor een 2 persoons-
kamer. 
Voor een 1 persoonskamer betaalt u een toeslag. 
 
Deze reis kan alleen doorgaan met minimaal 45 deelnemers. 
Heeft u interesse in deze reis, dan kunt u zich nu al aanmelden. Heeft u vragen dan kunt u 
terecht bij de activiteitencommissie (zie colofoon) 

 



 
 
 

MAANDACTIVITEITEN 
 
Dinsdag 8 maart Kom-bij-Ons bij ZIEN 
Donderdag 24 maart Bezoek Jan Visser museum 
Dinsdag 12 april Paasfeest in de Fonkel 
Dinsdag 3 mei Marcienne Duitsland 
Woensdag 11 mei Nieuwe leden in de Fonkel 
Dinsdag 17 mei Kom-bij-Ons  ?? 
 

=========== 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL 

Contributie retour 2021 en 2022 

Leden die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ, kunnen hun contributie retour krijgen. Op 
onze website staat beschreven hoe. Wij hebben twee links gezet naar pagina's die 
respectievelijk doorverwijzen naar contributie retour voor 2021 en retour voor 2022. 
 
Sommige leden gebruiken nog een oudere link, die in 2021 was geplaatst. Deze werkt echter 
niet meer!! In enkele nieuwsblaadjes van de Afdelingen was deze kennelijk ook gepubliceerd. Is 
dat bij u ook het geval, wilt u dan de nieuwe links opnemen? Dit zijn de goede: 
 
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2021/ 
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022/ 
 

=========== 
 

 

      
 

VOORLOPIGE 
DATUM!!!!! 



 
 
 

 

.  
 

=========== 
 

Koffie met een Tablet  
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 maart 2022: Boosterprik toevoegen aan coronacheckapp 
 
Nieuwe vaccinaties, zoals de boosterprik, worden niet automatisch in de coronacheckapp 
opgehaald. De QR code van de vorige prikken vervalt na het halen van de booster.  Daarom 
moet je na elke vaccinatie je vaccinatiegegevens opnieuw ophalen door in te loggen met DigiD. 
Tijdens deze bijeenkomst van koffie met een tablet helpen we graag om de QR actueel te 
maken. 
Daarnaast vertellen we ook over het gebruik van de DigiD in het algemeen. 
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? 
 
De uitleg wordt, op begrijpelijke wijze, gegeven door een medewerkster van Bibliotheek 
Helmond of de KBO  
Interesse? Op het moment van schrijven zijn we nog druk in gesprek met de verschillende 
locaties om nieuwe data te prikken. 
Binnenkort zullen de precieze data en locaties worden gecommuniceerd via de website van de 
Bibliotheek Helmond-Peel www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteentablet . 
Of terug te lezen zijn in weekblad de Loop 
Kies een datum die jou het beste schikt. Wel is aanmelden nodig, dat kan via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteentablet  of telefonisch (bibliotheek: 0492-522220) 
en secretaris Kring Helmond (06-22616134). Er kunnen in elke ruimte een beperkt aantal 
mensen terecht.  
 
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.  
Samen bedachten zij dit project, waarbij mensen laagdrempelig meer te weten komen over 
digitale onderwerpen waar je iedereen dagelijks over hoort, zoals WhatsApp, Apps, DigiD, online 
boodschappen doen, Youtube en nog zoveel meer.  Zowel voor mensen die een smartphone of 
tablet hebben, als voor mensen die hier niet over beschikken maar wél willen zien hoe het 
werkt. De bijeenkomsten zijn gratis voor iedereen! 
Andere digitale vragen? 
Iedereen met digitale vragen kan bellen naar het digitale spreekuur bij de Bibliotheek Helmond, 
op maandag en vrijdag van 13.30-15.00 uur en op zaterdag van 11.00-12.30 uur.  (0492 52 22 
20).  
Er is ook een landelijke Digi-Hulplijn, waar op werkdagen van 09.00-17.00 uur digitale vragen 
beantwoord worden (0800 1508).  Beide services zijn gratis voor iedereen. 
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Uw stem telt! 
 

14,15 en 16 maart a.s. 



 
 
 

 

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN HELMOND 

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 17 
februari 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 en Taxipas € 55,00. 
 
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. 

Hebt u hulp nodig bij het aanvragen? Neemt contact op met VBOH (zie colofoon). 
 

=========== 
 

Belangrijke dienstverlening via KBO Brabant 
 

  

Dit is de tijd van het jaar dat de 
contributie voor het lidmaatschap van 
de KBO-Afdeling en KBO-Brabant 
wordt geïnd. Helaas is dat ook vaak 
het moment dat lidmaatschappen 
ophouden wegens overlijden eerder 
dat jaar of wegens opname in een 
verpleeghuis. 

Als blijkt dat een van de partners is opgenomen, kan het voor de achterblijvende partner 
verstandig zijn om advies in te winnen bij een vrijwilliger van ons Wlz-team: wat te doen met 
de AOW, kiezen voor een alleenstaanden- of een gehuwden AOW? De hogere alleenstaanden-
AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan grote nadelige financiële gevolgen hebben. De vrijwilligers 
van ons Wlz-team kunnen precies uitzoeken wat in de betreffende situatie de juiste keuze is. 
  
Als u zich in zo’n situatie (gaat) bevinden kan ons Wlz-team helpen! Er zijn al de nodige 
financiële rampen voorkomen en zelfs teruggedraaid dankzij onze Wlz-adviseurs. 
  
Bent u geïnteresseerd in een gesprek en advies, dan kunt u bellen naar KBO-Brabant: (073) 
644 40 66. Naam en telefoonnummer worden genoteerd en iemand van het Wlz-team neemt 
dan contact op. Het uitbrengen van een advies vergt doorgaans twee bezoeken. Ter dekking 
van de onkosten die de Wlz-vrijwilliger maakt voor kopieer-, telefonie- en reiskosten, rekenen 
we een eigen bijdrage van in totaal 25 euro per adres, direct te betalen aan de Wlz-adviseur. 
 



 
 
 

Oplossing kruiswoordraadsel Journaal nummer 2: Nieuwjaarsduik 
 
Zweeds raadsel pittig! 
 

                  



 
 
 

Zweeds raadsel normaal 
 

            
 



 
 
 

Oproep 
 
 

 
 

 
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
 
Sluitingsdatum kopij: 21 maart 2022 
 

COLOFOON 
 

Hebt u zin om met kennissen en/of 
vrienden en/of mede KBO leden 
gezellig te sjoelen in de Fonkel? 
 
Laat het even weten aan Jos van 
Bussel (06-52894448). Bij vol-
doende interesse gaan we kijken 
wat kan. Laat wel weten op welke 
middag/avond uw voorkeur ligt. 

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 
Vacature 
 
 
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.   
 

 


