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KBO Bernadette  
 

 
VOORWOORD 
 
Beste leden, 
 
Sommige leden hebben inmiddels alweer (per post) kunnen stemmen en van 15 t/m 17 maart 
kan “de rest” het rode potloodje gebruiken. Een aantal politieke partijen hebben verbetering van 
de pensioenen in hun programma opgenomen. Helaas is dat meestal pas op langere termijn te 
realiseren. Op dit moment strijdt KBO al juridisch om verandering gedaan te krijgen en daar 
kunnen wij allemaal ons voordeel mee doen! Op de oproep(en) om door te geven bij welk 
pensioenfonds u aangesloten bent, is maar sporadisch gereageerd en dat is jammer. Neem 
a.u.b. de moeite om een mailtje te sturen naar Jan Van Bruggen (leden@kbobernadette.nl). Met 
deze gegevens wordt veilig omgegaan. 
 

 
 
Veel leesplezier! Jos van Bussel      

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

 
      
 

=========== 
 
ACTIVITEITEN 
 
Beste leden, nog altijd kunnen we niets plannen. We denken dat iedereen er wel aan toe is, 
lekker samen uit eten b.v. 
Zodra het kan dan gaan we meteen aan de slag met plannen. 
De activiteitencommissie. 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
Een datum staat nu vast (als er tenminste niets tussenkomt). Voor 13 juli a.s. hebben we de 
Fonkel gereserveerd voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Zodra we meer weten laten we dit 
via het journaal weten. 

=========== 
 
  

Journaal 
  April 2021 nr. 4 

Houd alle nieuws met betrekking tot de corona vaccinatie goed in de 
gaten! Hebt u het idee dat u wordt overgeslagen? Bel de GGD voor 
informatie. 088 003 1100 
Hoe fijn is het om beschermd te zijn en straks weer van de vrijheid te 
genieten! 

Onze vereniging telt per vandaag 331 leden. We hebben nog 
steeds een bonusregeling. Brengt u een nieuw lid aan, dan kunt u 
een cadeautje “verdienen”. Hebt u meer gegevens nodig om 
iemand te overtuigen van de voordelen van het lidmaatschap? Bel 
of stuur een mailtje naar Jan Van Bruggen. Hij zal er voor zorgen 
dat u de KBO brochure krijgt. 
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Puzzel 
De oplossing in het vorige journaal was: STROOIWAGEN. Uit de inzendingen loten we 10 
winnaars. Zij krijgen een attentie thuisbezorgd                            

 

 
 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. 
korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 
26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 
boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 
afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 
vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 tekst op muziek 70 
Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 7 
en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 
16 gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 
28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 
pl. in Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 
50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 
robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is. 

  

 
Puzzel mee en win een 
leuke attentie! 
 
Uit de ingezonden goede 
oplossingen loten we 10 
winnaars die een attentie 
krijgen. 
 
Mail de oplossing vóór 15 
maart naar: 
redactie@kbobernadette.
nl 
 
of geef de oplossing af bij 
een van de leden van de 
activiteiten commissie: 
 
Van Weerden Poelmanstr. 
14 
 
Anemoonstraat 20 
 
Bindersestraat 55 
 
Ruusbroeclaan 150 
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Twee webinars tijdens Campagne Senioren en Veiligheid 

KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de campagne 
Senioren en Veiligheid. Deze vindt plaats in april. 
Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes met acteur Kees Hulst of de webinars met 
Catharine Keyl gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor babbeltrucs, meekijken bij pinnen, 
hulpvraagfraude en phishing. 
  
Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan van senioren en veiligheid. Deze maand 
wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de 
ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, Seniorenweb en de Koepel 
Gepensioneerden, de Politie en het CCV. 

  
         

  

 
  
Op 22 april kunt u kijken naar een webinar over online veiligheid. U krijgt informatie over hoe 
u veilig kunt internetten. U krijgt uitleg over het belang van het gebruik van wachtwoorden, het 
belang van het maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het maken van back-
ups. Het is belangrijk dat u altijd eerst checkt voordat u ergens op klikt! 
  
U kunt de webinars volgen via de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl: 
 
-      Op donderdag 15 april om 10.30 uur het webinar over spoofing; 
-      Op donderdag 22 april om 10.30 uur het webinar over veilig internetten. 
 
Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te volgen dan kunt altijd op een 
later moment de webinars terugkijken. 
Gaat u hiervoor naar de website: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment dat het 
u uitkomt. 

=========== 
 

                                                               

 
 
  

  

Op 15 april is de webinar over Spoofing. Spoofing is oplichting 
waarbij de oplichter zich voordoet als uw bank en u op deze 
manier geld probeert af te nemen. Ook deze keer laat acteur 
Kees Hulst in een filmpje zien hoe spoofing in zijn werk gaat 
en wat u er tegen kunt doen. Ook komen de onderwerpen 
babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing 
weer aan bod. 

Er worden twee webinars georganiseerd die door 
Catherine Keyl worden presenteerd. Catherine zal u 
samen met de tafelgasten, waaronder de politie, 
voorlichting geven om deze nare vormen van criminaliteit 
te voorkomen. 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
webinars. 
 

Wijkteams Helmond LEVgroep  
LEV staat voor Leven en Verbinden en dat is precies wat wij doen. 
Met onze (wijk)teams verbinden we mensen met elkaar in 
gezinnen, buurten, wijken en organisaties. 
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Helmond is onderverdeeld in vier wijken en elke wijk heeft een wijkteam: Helmond-noord, 
Helmond-oost, Helmond-west en Helmond centrum-binnenstad. Deze wijkteams zijn de 
voordeur voor alle inwoners met vragen over wonen, welzijn en zorg.  
Je kunt bij wijkteams terecht voor iedereen die: 
 

 Vragen heeft over (mantel)zorg, relaties, opvoeden en opgroeien, ontmoeten, werken, 
geldzaken en formulieren.  

 Actief wil zijn in wijk of buurt.  
 Meer wil weten over vrijwilligerswerk. 

Het wijkteam denkt met je mee en helpt je op weg. In deze coronaperiode kun je het beste 
telefonisch of via de mail contact opnemen met 0492-598989 of info@levgroep.nl.  
 

=========== 
 
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
 
Sluitingsdatum kopij Journaal: 19 april 2021 
 

 
Colofon 

 
 
 

 
 
 

  
voorzitter@kbobernadette.nl 
Hennie De Gooijer 
Tel. 0622616134 
Helmondseweg 41 
Aarle Rixtel 
 
penningmeester@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven 
Tel. 0612992395 
Ruusbroeclaan 150 
 
leden@kbobernadette.nl 
Jan Van Bruggen 
Tel. 0628806585 
Rozenhof 246 
 
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 
 

 
 
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.   
 

 


