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VOORWOORD
Beste Leden, vanaf 25 september a.s. mag er weer veel. Maar dat “veel” wordt ook afhankelijk
gemaakt van een coronatoegangsbewijs! Wilt u gaan deelnemen aan activiteiten? Zorg er dan
voor dat u of de coronacheck op uw smartphone hebt staan of vraag de “papieren” check aan.
Verderop in dit journaal komen we hierop terug.
Laten we vooral profiteren van onze herwonnen vrijheid en plezier beleven! Het is en blijft
belangrijk om toch nog wat afstand te houden en vooral na contact met anderen je handen te
wassen. Dan kunnen we hopelijk blijven genieten.
Veel leesplezier! Jos van Bussel
===========
LEDENADMINISTRATIE
Op 1 september 2021 telde onze vereniging 326 leden.
===========
VERSLAG ACTIVITEITEN
Excursie naar het Edah- en Draaiorgelmuseum
Op woensdag 25 augustus was de excursie naar het Edah- en draaiorgelmuseum in
Helmond. Voor mij de eerste keer dat ik meega met KBO.
Het is best een flinke groep geïnteresseerden waarvan velen elkaar kennen
van eerdere evenementen. We worden opgewacht door 4 personen die elk
een groepje onder hun hoede nemen. De excursie in het Edah museum
duurt langer dan gepland, maar de gids wist ook zoveel te vertellen dat
het voor mij zeker niet te lang was. Tussendoor was er, per groep apart,
natuurlijk ook even tijd voor een kopje koffie of thee.
Na het Edah-museum komt iedereen naar het draaiorgelmuseum. Hier krijgen we een heerlijke
kop groentesoep, enkele broodjes en natuurlijk weer koffie of thee en nog een aanvullend
drankje. Tijdens de lunch krijgen we, met een duidelijk verhaal erbij, de verschillende orgels te
horen en begeleidende filmpjes te zien. Zo kan iedereen horen wat het verschil is tussen onder
andere een straatorgel, een dansorgel en orkestorgel.
Het was een welbestede dag in een prima sfeer. Ria van den Bogaart
===========
BBQ in de Fonkel
Op woensdagmiddag 8 september had KBO Bernadette een BBQ georganiseerd in de Fonkel. De
zaal was goed gevuld met leden en we begonnen met een kopje koffie of thee.
Buiten was men al druk bezig met het bereiden van het vlees en intussen werden twee tafels
rijkelijk gevuld met diverse salades en stokbrood.
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De stemming was gezellig, overal zaten leden geanimeerd met
elkaar te praten.
Even later kwam het personeel de zaal binnen met schalen vlees
en eenieder kon kiezen wat hij of zij lustte. Vervolgens vormde
zich een rij bij de tafels met salades en stokbrood.
Het was een erg gezellige middag en tegen de avond werden de
laatste schalen vlees rondgebracht.
We mogen spreken van een gezellige middag met een heerlijke BBQ.
Dank aan de organisatie van KBO Bernadette en het personeel van de Fonkel. Kort maar
krachtig dacht ik. Met vriendelijke groet,
Alfons Vogels
===========
ACTIVITEITEN
Herinnering Herfstfeest
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor het herfstfeest op 27 oktober 2021. Geeft u zich dus op
voor 15 oktober a.s.. U kunt zich op de gebruikelijke wijze opgeven door overmaking van
€ 12,00 op onze bankrekening (zie achterzijde journaal).
===========
KOM-BIJ-ONS woensdag 13 en donderdag 14 oktober
De kom bij ons voor oktober hebben we gereserveerd op 13 en
14 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur.
We gaan naar Dolce & Gusto in Stiphout, Dorpstraat 17 Helmond.
De kosten zijn € 12,00 voor leden en niet leden betalen € 14,50
Hier is een kopje koffie of thee bij inbegrepen.
Aanmelden kan tot 5 oktober onder vermelding Dolce & Gusto en datum.
Voor sommige leden is het lastig om daar te komen. Dit kunnen we oplossen door te carpoolen.
Geeft u zich bij Miny op wie er vervoer heeft en iemand mee wil nemen. En heeft u geen vervoer
maar wil graag gebruik maken (€ 2,00) geeft u dit dan door.
Bankrekening KBO Bernadette NL88 RABO 0138725640
Wilt u anders betalen neem dan contact op met Miny Verhoeven 06-12992395
===========
Korte busreis MARCIENNE, maandag 15 november
Vanuit Duitsland kregen we bericht dat dit wordt verschoven naar het voorjaar. Hebt u reeds
betaald, dan wordt het bedrag aan u teruggestort.
===========
MAANDACTIVITEITEN
Dinsdag 21 september

Jaarlijkse busreis

Woensdag 13 en donderdag 14 oktober

Kom-Bij-Ons Dolce & Gusto

Donderdag 28 oktober

Herfstfeest

Dinsdag 21 en woensdag 22 december

Kerstfeest
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Van de bestuurstafel

KBO Bernadette heeft zich opgegeven
want wat extra financiële ondersteuning
is altijd welkom.
RabobankLeden kunnen (op ons)
stemmen vanaf 4 tot en 24 oktober via
de website van de Rabobank Helmond.
Mocht u nog vragen en/of hulp nodig
hebben, bel dan even met Miny
Verhoeven of Hennie De Gooijer.
===========
Sociaal concert Grijs gedraaid! – Luister, beweeg en ontmoet –
In de maand december vinden negen sociale concerten plaats verspreid
over Brabant. Strijkorkest Kamerata Zuid, KBO-Brabant en stichting Vier het
Leven hebben de handen ineengeslagen en bieden onder de naam Grijs
gedraaid! een uniek programma waarbij muziek, beweging, creatie en
ontmoeting centraal staan.
Bent u of kent u een oudere voor wie de donkere decembermaand vaak extra eenzaam is, dan
wijzen we u van harte op het sociale concert op zondag 19 december om 15.00 uur in
theater ‘t Speelhuis te Helmond.
Leeftijd of eventuele fysieke beperkingen vormen geen belemmering voor deelname: iedereen
kan meedoen!
Programma Grijs gedraaid!
Eerst gaan we luisteren naar liedjes van onze Brabantse zanger Gerard van Maasakkers onder
begeleiding van strijkorkest Kamerata Zuid, om daarna – zittend in onze comfortabele
theaterstoelen – in beweging te komen met danser Andrew Greenwood. Ter afsluiting is er
gelegenheid om samen iets te drinken en/of deel te nemen aan een creatieve activiteit begeleid
door kunstenaars van de stichting Stoute Schoenen. Niks moet, alles mag! Concertuitvoering en
nazit duren ongeveer twee uur.
Kaarten bestellen in de voorverkoop
Tot medio oktober kunt u kaarten bestellen via de website van KBO-Brabant: www.kbobrabant.nl/grijsgedraaid of door te bellen naar KBO-Brabant: (073) 64 440 66. De ticketprijs
bedraagt € 24,50.
Daarna start de vrije verkoop en kunt u kaarten rechtstreeks bij de theaters bestellen.
Op het inschrijfformulier van KBO-Brabant kunt u aangeven of u met een rollator of rolstoel
komt, of u begeleiding in het theater nodig hebt, en of vervoer van huis naar theater en terug
een probleem voor u vormt.
===========
Corona vaccinatiebewijs of genezingsverklaring op papier aanvragen
(toegangsbewijs)
Vraag de coronapas aan via telefoonnummer 0800-1351. Houd uw burgerservicenummer (BSN)
bij de hand. Dit nummer staat in het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs. Nadat uw
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gegevens zijn ingevoerd ontvangt u binnen vijf werkdagen het coronabewijs per post. Maak een
kopie van het bewijs en houd het origineel thuis.
Soms kan men u aan de telefoon niet verder helpen. Er wordt gewerkt met het registratiesysteem van het RIVM. Bent u daarin niet bekend, dan zijn uw gegevens niet doorgestuurd. Dat
kan verschillende oorzaken hebben:
U bent gevaccineerd via de GGD maar u hebt geen toestemming verleend om uw gegevens door
te sturen. Bel de GGD voor een papieren coronabewijs. Het telefoonnummer is: 0800-5090.
U bent gevaccineerd door of via de eigen huisarts. Bel de huisarts en vraag of deze de
vaccinatiegegevens door wil sturen naar het RIVM. Vraag drie dagen later de coronapas aan via
telefoonnummer 0800-1351.
===========
Waarderingsactie mantelzorgers
Vanaf 1 sept tot en met 31 oktober 2021 loopt de waarderingsactie voor mantelzorgers vanuit
de gemeente Helmond weer.
Volwassen mantelzorgers kunnen een geldbedrag of bon van € 70,= aanvragen:
We willen dit jaar zoveel mogelijk aansturen op online aanvragen via Mantelzorgwaardering
2021 | LEV Helmond (www.levhelmond.nl/mantelzorgwaardering).
===========
Goedkope rijbewijskeuringen:
Kijk voor het laatste nieuws en data op onze website: www.kbobernadette.nl
===========
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten.
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/
Sluitingsdatum kopij Journaal: 18 oktober 2021

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
Chris Koelemij
chris@koelemij.demon.nl
Burgemeester van Houtlaan 201
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, WMOcliëntondersteuning, hulp van een
Vrijwillige Ouderen Adviseur. Stuur
dan een email naar info@vboh.nl
of bel 0492-792392.
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