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KBO Bernadette  
 

 
VOORWOORD 
Beste leden, 
Het is lente, de zon schijnt steeds vaker en je kunt haar warmte goed voelen. Ook bij ons 
ouderen gaat het dan kriebelen. We behoren gelukkig tot de Nederlanders die nu relatief snel 
allemaal gevaccineerd zouden moeten zijn en we kunnen dan zonder al te veel risico’s meer 
dingen buiten gaan doen. Binnen blijft voorlopig nog steeds een bijeenkomst gepland namelijk 
de Algemene Ledenvergadering op 13 juli in de Fonkel. In het volgende nummer meer daarover. 
Veel leesplezier gewenst! Jos van Bussel              

=========== 
 
LEDENADMINISTRATIE: Per vandaag telt onze vereniging 328 leden. 

 
=========== 

 
ACTIVITEITEN 
De oplossing van de puzzel in Journaal nummer 4 was: LENTEKRIEBELS. Uit de juiste inzen-
dingen worden 10 winnaars geloot. Zij krijgen een attentie thuisbezorgd. 

 
=========== 

 

     
Goede dag,  
Graag zou ik een klein stukje in het journaal willen zetten. 
Onlangs kregen we van de KBO een presentje voor de Pasen en in december was dit ook zo voor 
de kerst. Heel fijn dat we dit mochten ontvangen, het was een reuze leuke verrassing. Ik wil dan 
ook - en ik denk dat ik dit namens veel leden mag doen - de KBO  bedanken. 
Er wordt aan ons gedacht. En hierbij natuurlijk ook de vrijwilligers die de presentjes hebben 
bezorgd. Met vriendelijke groet, Carla van den Broek  

=========== 
 

 

 
 
 

Journaal 
  Mei 2021 nr. 5 

Het Paasfeest was voor ons een mooie aanleiding om het 
gebrek aan activiteiten een beetje te compenseren. Bij al 
onze leden werd een paasverrassing bezorgd. 
Mocht u niets hebben ontvangen, laat ons dat dan even 
weten bel of mail naar Miny Verhoeven (zie colofon). 
We mochten veel positieve reacties ontvangen. Eén van 
die leuke reacties kwam van Carla van den Broek en luidt 
als volgt: 

Nadat u de calorierijke inhoud van het paaspresentje tot zich hebt genomen, 
wilt u mogelijk eventuele vetreserves afbouwen. Wandelen is dan een heel 
effectieve manier! 
 
Voor alle wijken in Helmond worden zogenaamde wandelroutes gemaakt. In 
dit journaal vindt u de route voor Helmond-Oost.  
 
Het is onze bedoeling om – als jullie dat een goed idee vinden - in de 
volgende Journaals telkens een andere route te publiceren. Zodra alles weer 
kan en mag, willen we kijken of we dan georganiseerd kunnen gaan 
wandelen en dan na afloop ergens gezellig te gaan zitten. Geef even door 
aan Miny (miny@kbobernadette,nl) of u het een leuk idee vindt. 
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=========== 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN HELMOND 
 
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 13 april, 3 mei 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 
€ 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. 
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Weet je nog… 
Een radioprogramma voor ouderen 
Elke maandagmiddag van 15.00 – 17.00 uur 
Dit is Helmond Radio maakt vanaf april op maandagmiddag wekelijks een radioprogramma 
voor ouderen. Het programma heet: ‘Weet je nog….’. Twee uur lang muziek en onderwerpen die 
voor ouderen interessant zijn. De presentatie is in handen van Willy van der Linden en Anton 
van Stekelenborg. Het programma is te beluisteren op golflengte 107.2 of via de kabel op 94.4. 
En natuurlijk op internet via www.ditishelmond.nl/radio.   

Verzoekplaatjes en praatjes  

Wilt u: een verzoekplaat indienen… 
Wilt u: laten weten welke muziek u wilt horen…. 
Wilt u: live in de uitzending komen voor een praatje…. 
Vul onderstaande antwoordstrookje in en lever het in bij de 
activiteitenbegeleiding van Savant Zorg of de Zorgboog. 
Of stuur een mail naar: weetjenog@ditishelmond.nl  
Of bel met Willy: 06 50 23 64 58 

Naam:  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefoon:               ------------------------------------------------------------------------------------- 

Verzoekplaat         -------------------------------------------------------------------------------------- 

Onderwerp (praatje): -------------------------------------------------------------------------------- 

Wil graag in de uitzending: ja/nee 

=========== 
 

Helmonds Goud: TV-programma voor senioren 

De lokale omroep DitisHelmond TV start op maandag 3 mei met ‘Helmonds Goud’, een 
televisieprogramma voor senioren (55+). Het programma is een coproductie met Jibb+, LEV-
groep, CultuurContact, Lang Leve Cultuur en VBOH. Helmonds Goud brengt beweeglessen, 
cultuur, informatie en amusement van en voor Helmonders.  

Het is een positief programma dat leuk is om naar te kijken, waar je iets van opsteekt, van 
opfleurt en dat je in beweging zet. 

 

 

 

DitisHelmond is voortgekomen uit Ditisonzewijk en Omroep Helmond, allebei met name 
gericht op wat er in Helmond gebeurt. Een TV-programma voor een specifieke doelgroep is 
een nieuwe uitdaging. Voor dit avontuur hebben ze een professioneel programmamaker 
aangetrokken, Paul van Asseldonk, die op dit vlak veel ervaring heeft o.a. bij Omroep 
Brabant en DTV Oss. “Een superleuke uitdaging om een programma te maken voor senioren 
en dit samen met een redactie te doen die is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
verschillende Helmondse organisaties. Op deze manier hebben we enorm veel contacten en 
knowhow waardoor we in staat zijn iets te maken dat mensen echt boeit.” 
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Deel uw verhaal 
 
Heeft u onlangs iets moois meegemaakt wat u graag met anderen wilt delen? Heeft u een 
bijzondere hobby of een leuk verhaal dat u wilt vertellen? Wat houdt u op de been in deze 
coronatijd? Laat het de redactie weten dan gaan we kijken of we er een item van kunnen 
maken. Stuur een mail naar: helmondsgoud@ditishelmond.nl of bel met Paul van Asseldonk 06 
53849600. 

Het programma is vanaf maandag 3 mei om 10.00 en 14.00 uur te zien en in de avond elk 
uur. DitisHelmond TV vind je: Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1429, Breedband Helmond kanaal 
130, TriNed kanaal 503, Plinq IP tv-zender 559, T-Mobile kanaal 768. Of online via internet: 
https://ditishelmond.nl/live-tv/. 

=========== 
 

Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
 
Sluitingsdatum kopij Journaal: 17 mei 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 
 
Bankrekening KBO Bernadette: 
NL RABO 0138724040 
 

 
 
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.   
 

 


