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WOORD VOORAF
Helaas is de zomer al weer voorbij. Mooie
zonnige dagen, maar ook wat mindere dagen heeft
de natuur ons dit jaar gegeven. De meeste mensen
zijn intussen terug van vakantie, enkelen moeten nu
nog gaan. Maar hoe u ook de tijd heeft ingevuld,
elke manier heeft zijn voordelen en zijn nadelen.
Feit is dat we alweer aan de ...BER periode
zijn begonnen. De maanden septemBER, oktoBER,
novemBER en decemBER!
En die tijd brengt
ons ook weer vele
prikkels.
De
fantastische
kleuren in de
natuur vóór dat
straks de blaadjes
vallen. Het wordt
weer wat vroeger donker, het zal niet meer smerig
warm worden, de natuur kleurt prachtig en geeft
een heerlijke geur af! Nog eventjes en de houtkachel
kan weer worden opgestookt, heerlijke warmte die
ons tegemoet zal treden. Met een goed boek in onze
luie stoel en een lekker drankje ernaast, kan ik het
wel even volhouden. We kunnen weer genieten van
erwtensoep en ons verheugen op de dagen voor
kerst!

nr. 09
VERS VAN DE PERS

Afgelopen zondag was er in Oost de 'Groeten-Ontmoet-markt', waar Bernadette uiteraard ook
met een stand vertegenwoordigd was. Vaak horen
wij verbaasde stemmen, zo van: 'Is er in Oost ook
een KBO afdeling?' Ja dat is Bernadette, dus wij
vinden het nodig onze naamsbekendheid wat breder
te strooien. Vandaar!

10 september zijn wij ook in de Boerderij er
weer bij! Kom eens kijken en breng je vrienden
mee!

LEDEN ADMINISTRATIE

In de afgelopen periode hebben
zich de volgende nieuwe leden bij Bernadette
ingeschreven. Wij verwelkomen u van harte en
hopen u binnenkort op één van onze bijeenkomsten
te mogen begroeten.

Wie weet komt er wel een elf steden tocht?
Nee, niets is voorspelbaar, maar alles kan positief
zijn als je het uit de goede hoek bekijkt.
Ja, ik verheug mij weer op die tijd. Velen
zeggen ook wel: jammer dat de zomer voorbij is en
het herfstweer op komst. Ach, weet u, je kunt alles
van twee kanten bekijken. Het glas is of half vol, of
half leeg. Het is maar net hoe je het zelf ziet!
Toch hoe u het ook bekijkt – ik wens u een
fijne tijd en hoop dat u met volle teugen van de
seizoenswisselingen kunt genieten.
Rolf Merle

Sonja van Spaendonck-van Bragt, Frans Joseph van
Thielpark
Jo Gruijters, Kasteel Noord

In memoriam

Ook bereikte ons het bericht dat
mevrouw Jo Dijsselbloem-Joppe in de
tweede helft van augustus is overleden.
Zij was lid van Bernadette sinds begin
2016. Ons medeleven gaat uit naar
familie en vrienden.

Workshops Taoïstische TAI CHI
Op donderdag 17 augustus was de eerste
workshop gepland voor de Tai-Chi zoals u in ons
augustus journaal heeft kunnen lezen. Helaas is er
die dag het één en ander gigantisch mis gegaan.
Deze workshop was door Bernadette keurig gepland
en alle nodige reserveringen waren gemaakt. Echter
door onverklaarbare redenen ging er in ons wijkhuis
iets mis. Velen van onze leden kwamen tevergeefs,
gingen teleurgesteld weer naar huis, maar een
enkeling kreeg tenslotte toch nog privé les van de
Tai-Chi organisatoren, waarvoor uiteraard onze
dank.
Voor dit gebeuren bieden wij onze overige leden
onze excuses aan en wij zullen erover waken dat dit
soort misverstanden toekomstig niet meer zullen
gebeuren.
Ook voegen wij hier nog eens aan toe dat
deelname volledig gratis is en u hoeft zich ook niet
van te voren aan te melden! Dus kom toch nog maar
mee doen, het is erg leuk!
En LET OP:
Op woensdag 13 en 20 september bent u welkom
in wijkhuis de Lier, v. Kinsbergenstraat 1, voor
opnieuw een Tai-Chi work shop. Beide dagen van
13.30-15.00 uur.

Kom-Bij-Ons middag
ZIEN 24 augustus

Graag wil ik even reageren over de fijne,
gezellige en perfect georganiseerde High-Tea die wij
hebben mogen genieten op donderdag 24 augustus j.l.
Voor mij was het de eerste keer om dit evenement
mee te mogen maken,
En wat heb ik hiervan genoten, zeg, en met mij , ga ik
vanuit, iedereen die aanwezig was, op een enkele
uitzondering na, maar ja, die zijn er altijd.

Met name, het personeel van ZIEN heeft een grote
pluim verdiend voor de goede service en fijne
bediening, nogmaals onze welgemeende dank
hiervoor.
Wij wachten met spanning op de volgende
verassing!!!!!!
Met vriendelijke groet,
Corry van Oorschot.

TABLETCURSUS

Half september starten we weer met onze
tabletcursus. De locatie blijft gelijk bij de Eeuwsels
in het middelpunt.
LET OP: nu op zaterdagochtend van 11.00 tot
12.30 uur en dat 5x.
De 1e zaterdag is op 16 september en vervolgens 23
en 30 september. 7 en 14 oktober.
U kunt zich aanmelden bij voorkeur op

tabletcursus@kbobernadette.nl

of mobiel 06-22616134. Deze cursus is een
basiscursus geschikt voor een Android of Mac
(Apple) tablet.
Beschikt u niet zelf over een tablet dan kunt
u die gedurende de cursus in bruikleen krijgen van
de KBO. Aan het einde van de cursus wordt u in de
gelegenheid gesteld de tablet van de KBO te kopen.
Mocht u toch beslissen dit is niets voor mij dan
nemen we tablet gewoon weer van u terug en
bewaren deze voor een volgende groep. Inbegrepen
bij de cursus zit een lesboekje van de KBO en de
bruikleen van de tablet, dit is allemaal geheel gratis.
Tegen betaling van € 6.00 ontvangt u een
handleiding van de tablet.
Hennie de Gooijer

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017
Daar is de jaarlijkse Barbecue weer en
natuurlijk ook uw eigen KBO Bingo.
Wij ontvangen u graag om half twee in de Fonkel
(De zaal gaat niet eerder open)
Om 14.05 uur beginnen wij
met de BINGO, waarbij leuke
geldprijsjes zijn te winnen. De
bingokaarten kunt u in de zaal
kopen voor € 2,50 per stuk.
Aan het eind houden wij een
super BINGO met een hoofdprijs van € 100,--

Het was in een woord GEWELDIG , alles erop en
eraan, er kwam maar geen einde aan, geen wonder,
dat het zo druk bezocht werd.
Daarom wil ik mijn grote dank uitspreken, aan
iedereen die dit evenement tot een succes heeft
gemaakt.

Om ca. half vier start de
barbecue. U kunt weer heerlijk
smullen
van
een
aantal
vleesgerechten die door de
medewerkers van De Fonkel
voor u gegrild worden.

Verder zijn er volop sauzen, stokbrood, salades e.d.
De kosten voor deelname aan de barbecue zijn €
12,50 per persoon, incl. 2 consumpties. (Introducés
betalen € 15,--).
U kunt zich aanmelden voor de barbecue
door betaling van voornoemde kosten op rekening
NL 88 RABO 0138725640 tnv KBO Bernadette
onder vermelding barbecue + aantal personen.
U kunt ook contact op nemen met Hubèr van
Duppen
telefoon 0492 524466 of 06 54384498.

UITNODIGING voor het
HERFSTFEEST op dinsdag 10
oktober

Ja en dan hebben wij de Notenkrakers
weten te boeken voor ons Herfstfeest.
Nu al zo’n 17 jaar actief, treden zij op gedurende
ons feest in de Fonkel op dinsdag 10 oktober 2017.
Daarnaast zal onze befaamde loterij
plaatsvinden in de pauze en na afloop van hun
optreden.
U bent vanaf 13.30 uur welkom in de theaterzaal
van de Fonkel waar wij u ontvangen. Om 14.00 uur
begint het optreden van de Notenkrakers.
Daarnaast
ontvangt
een
ieder
2
consumptiemunten voor koffie/thee of een drankje
en enkele bitterbal hapjes.
Het einde van het programma zal ca. 16.45/17.00
uur zijn.

De kosten voor leden zijn € 8,50 per
persoon en voor niet leden € 10,50 per persoon.
U kunt zich opgeven tot 1 oktober 2017 door
betaling van de kosten voor deze middag op
rekening NL 88 RABO 0138725640 tnv KBO
Bernadette onder vermelding van Herfstfeest +
Naam + aantal personen.
Neem voor onduidelijkheden contact op met Hubèr
van Duppen telefoon 0492 524466 of
06 54384498. Voor vragen over het programma
mag u bellen met Chris Koelemij 06 40815402.

vrijdag 3 november
bezoek bij wasserij LAVANS
Genoemde vrijdag gaan wij een kijkje
nemen in één van de BESTE WASSERIJEN ter
wereld. Tenminste dat beweert de wasserij van
zichzelf. Het wordt een heel interessante middag die
vanaf 13:00 h tot half vier zal gaan duren.
Natuurlijk zal er koffie of thee met gebak zijn
tijdens de begroeting. Verdere details laten wij u in
het volgende journaal weten. Maar noteert u de
datum van 3 november alvast in uw agenda!

MEDEDELINGEN
van huishoudelijke aard

De penningmeester en ondergetekende
ontvangen de laatste tijd nogal wat telefoontjes met
allerlei vragen. Reden waarom wij op deze plek nog
eens herhalen wat u zoal moet weten.
Aanmelden voor één van onze evenementen:
Het is niet noodzakelijk om u per telefoon
of e-mail aan te melden. Als u het nodige bedrag
(wat wij in de omschrijving vermelden) overmaakt
naar onze rekening met naam van het evenement
en het aantal personen, dan weet de
penningmeester voldoende. Zodra het geld is over
gemaakt neemt u deel aan het bewuste
evenement! Er worden geen toegangskaartjes
verstrekt. Uitsluitend in het geval dat u om welke
reden dan ook geen geld kunt overmaken maar cash
wilt betalen, dan moet u wel even de
penningmeester bellen! Hij zet u dan op de lijst.
Bankrekening van KBO Bernadette:
Ons bankrekening nummer is altijd
NL88RABO 0138725640 t.n.v. KBO Bernadette,
dus ongeacht voor welk evenement u geld
overmaakt.
Als een evenement niet doorgaat:
Natuurlijk zal het wel eens kunnen
gebeuren dat een evenement niet doorgaat – om
welke reden dan ook. Als u al betaald heeft wordt u
gebeld en nadere uitleg gegeven. Het geld wordt dan
uiteraard terug gestort.
De bezorging van ons journaal en het blad ONS:
Wij hebben inmiddels twaalf vrijwilligers
die ervoor zorgen dat de bladen bij u op de mat
vallen. Maar houdt u er wel rekening mee dat het
vrijwilligers zijn. Dat wil zeggen als de bladen klaar
zijn deze mensen niet onmiddellijk in de houding
springen om de distributie te verzorgen. Een ieder
heeft zo zijn eigen agenda, waardoor de bezorging
best wel eens even een beetje kan vertragen. Dus als
uw buurvrouw of buurman het blad al heeft en u
nog niet, maakt u zich geen zorgen – het komt

eraan! Mocht het echter langer dan een week duren
bel dan de secretaris die de distributie in de gaten
houdt.
Keuringsarts voor verlenging rijbewijs:
Moet u uw rijbewijs verlengen? U kunt een
afspraak maken voor de keuring als dit voor u van
toepassing is op dit telefoon nummer voor Brabant
036-7200911 of per e-mail op dit adres:
https://goedkopekeuringen.nl/maak_afspraak
Als lid van de KBO krijgt u korting!
Heeft u vragen aan het bestuur?
Als u specifieke vragen aan het bestuur van
KBO Bernadette heeft dan geven wij u hier de
contactgegevens. Bewaar deze op een gemakkelijk
terug te vinden plek en u heeft ze altijd bij de hand.
Henriëtte Verouden
voorzitter@kbobernadette.nl óf
06-13209808
Hubèr van Duppen
penningmeester@kbobernadette.nl óf 06-54384498
Rolf Merle
secretaris@kbobernadette.nl óf
06-54385326
Chris Koelemij
activiteiten@kbobernadette.nl óf
06-40815402
Hennie de Gooijer
tabletcursus@kbobernadette.nl óf
06-22616134
Bent u op zoek naar een cliëntondersteuner?
Als lid van KBO Bernadette kunt u gratis
gebruik
maken
van
zogenaamde
cliënt
ondersteuners. Die kunnen u helpen bij het invullen
van uw belastingaangifte, begeleiden u in WMO
aangelegenheden, over vraagstukken van zelfstandig
wonen enz enz. Wilt u met een cliënt ondersteuner
praten bel dan het telefoon nummer van het
secretariaat van de V.B.O.H. (0492) 792 392
Rolf Merle

LET OP en dan natuurlijk op
zondag 10 september

Zomerspektakel Helmond Noord
wijkcentrum de Boerderij in Helmond
Het begint om 12:00 h en wij zijn ook met een stand
aanwezig. Uw vrienden en familieleden kunnen
kennis maken met onze vereniging en wat wij zo
allemaal ondernemen het hele jaar door. KOM
EENS LANGS! Gezellig!

DRINGENDE OPROEP

Voor onze activiteitencommissie zoeken wij
nog vrijwilligers. Vind u het leuk om evenementen
te organiseren en in elk geval erover mee te praten
kom ons dan helpen. Het is dankbaar werk! Heeft u
interesse bel dan eens met de secretaris op 0654385326 voor aanvullende informatie.

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Biljarten Wijkhuis De Boerderij, Harmoniestr 105
Contactpersoon: Ton Bressers, tel. 54 50 31
- maandag t/m woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
vrij biljarten. m.u.v. stadscompetitie dagen.
- donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur interne
competitie voor opgegeven leden.
Altijd in wijkhuis de Fonkel vinden plaats:
Kaarten, rikken, jokeren
Op donderdagavond om 20.00 uur in de foyer.
contactpersoon: vacant
Koersballen,
Op woensdagmiddag in de
Theaterzaal.
Contact: Riek Leenen, mail
wimenriekleenen@dse.nl
Sjoelen
Op woensdagmiddag in de Theaterzaal.
Contactpersoon: vacant
Darten
Op donderdagmiddag in de
foyer.
Contactpersoon:
Cor
van
Eeden: 52 90 75
Telefoon Wijkhuis De Fonkel: 59 74 44.

MAANDACTIVITEITEN
10 september Groet-en-Ontmoetmarkt in de
Boerderij, vanaf 11.00 h
13+20 sept.

Tai-Chi, wijkhuis de Lier van
13.30 tot 15.00 h

20 september
begin 13.30 h

Bingo+barbecue in de Fonkel
leden € 12,50 niet leden € 15,-

Di. 10 oktober Herfstfeest
met
de
begin 13.30 h Notenkrakers in de Fonkel

ledem€ 8,50 niet leden €10,50
25+26 oktober Kom-Bij-Ons - Verrassing!
Vrijd 3 nov.

Bezoek wasserij Lavans

22+23 nov.

Kom-Bij-Ons - Verrassing!

Ma 11 dec.

Kerststukjes maken
afgelopen jaar een daverend
succes met super mooie
stukjes

14 december

Kerstfeest in de Fonkel met
artiesten en kerstbuffet

Contactadres voor alle
correspondentie en vragen:
KBO Bernadette, Ruusbroeclaan 136,
5702 AZ Helmond, tel. 06-54385326
secretaris@kbobernadette.nl
www.kbo-bernadette.nl

