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ALGEMEEN 
Het jaar 2013 was voor KBO Bernadette niet een echt 
rustig jaar. Daar de gemeente Helmond wil dat wij per 
1 januari 2015 met onze activiteiten naar een 
gemeenschapsruimte verhuizen, moest het bestuur 
op zoek naar eventuele mogelijkheden. Ook waren er 
geruchten dat het TOV-gebouw  werd overgenomen 
en wij eventueel snel moesten verkassen. 
Om alle activiteiten onder te brengen zijn er eisen 
waaraan de eventuele ruimte moet voldoen. Zo dient 
deze in onze wijk te liggen. Er werden verschillende 
ideeën aangedragen maar ook weer afgewezen omdat 
deze niet voldeden aan de eisen. 
De wijkhuizen  “De Lier” en “De Fonkel” werden  door 

het bestuur of een 
gedeelte daarvan 
bezocht en er werd 
gekeken naar de 
mogelijkheden. In 
2014 zal definitief 
worden besloten 
naar welke ruimte 
de voorkeur 

uitgaat. 
Na het aftreden in mei van voorzitter en 
penningmeester mevrouw F. Loose-Steeghs, stonden 
de vier nog zittende bestuursleden voor een zware 
taak. Secretaris Rinie Meijers nam de taak van interim 
voorzitter op zich om KBO Bernadette voor opheffing 
te behoeden. Hij heeft zich hiervoor, samen met de 
andere bestuursleden, volledig ingezet. 
Via contacten met de LEV groep kwam de heer J. van 
Ginkel op 1 juli naar de bestuursvergadering om zich 
te oriënteren bij KBO Bernadette. Hij stelde zich 
hierna kandidaat voor de functie van voorzitter. 
Het afgelopen jaar zijn er vier ledenvergaderingen 
gehouden. Tijdens de ledenvergadering van 26 
februari werden mevrouw San van Diepen en de heer 
Rinie Meijers herkozen als lid van het bestuur. 
Op de extra ledenvergadering van 15 mei trad 
onverwacht de voorzitter/penningmeester, mevrouw 
Fien Loose-Steeghs af. Ook bestuurslid/notulist, de 
heer Gerard Strijbosch, bedankte voor zijn functie. De 
secretaris, Rinie Meijers, bedankte Fien Loose voor 
haar inzet en het vele werk voor KBO Bernadette, 
vooral met haar dubbele functie van voorzitter en 
penningmeester. Ook bedankte hij Gerard Strijbosch 
voor zijn werk als notulist. 
 
Op de tweede extra ledenvergadering op 23 
september werd door de dagvoorzitter, de heer Jos 
Vos, stilgestaan bij het toch nog onverwachte 

overlijden van de secretaris de heer Rinie Meijers op 
zaterdag 14 september. Rinie was de spil in de 
vereniging waar alles om draaide. Zo denken wij aan  
de ledenadministratie met zijn vele mutaties, de 
contacten met de andere KBO’s in Helmond, de 
correspondentie met allerlei instanties zoals de 
gemeente, KBO Brabant, enz. Hij nam zijn taak heel 
serieus en heeft hier veel tijd en energie in gestoken. 
KBO Bernadette is hem veel dank verschuldigd voor al 
het werk wat hij voor de vereniging gedaan heeft. 
De heer Jan van Ginkel werd met algemene stemmen 
gekozen tot voorzitter van KBO Bernadette. 
Tijdens de ledenvergadering van 12 november werden 
de heren Hubèr van Duppen en Lambert Snijders 
gekozen in het bestuur. 
De heer Snijders zal de functie van secretaris op zich 
nemen en de heer van Duppen wordt de nieuwe 
penningmeester. Zo is het dagelijks bestuur weer 
compleet. 
Het aantal leden bedroeg op 1 januari 2013:  307 
Het ledenbestand per 31 december 2013 is:  286 
 

HET BESTUUR 
Het bestuur bestond per 31 december 2013 uit de 
volgende personen: 
Jan van Ginkel    voorzitter  2014 
Lambert Snijders secretaris  2016 
Hubèr van Duppen penningmeester 2015 
San van Diepen  lid   2016 
Cor van den Eeden lid   2015 
Cobie Westerlaken lid   2015 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 14 keer. 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE DOOR JOS VOS 
De activiteitencommissie organiseerde ook in 2013 
diverse bijeenkomsten. Helaas was er vanwege de 
financiële toestand van de vereniging géén 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Na de ledenvergadering van 26 februari was er een 
voorlichting van de GGD over valpreventie. 
Op maandag 15 april werd een excursie in het 
Elkerliek ziekenhuis gehouden. Er waren 15 leden 
aanwezig. 
Een gratis verzorgde middag met soep en hapjes door 
de Maaltijdservice Venray in mei moest afgezegd 
worden wegens gebrek aan belangstelling. 
Een presentatie van KBO Bernadette op 1 september 
op het wijkfestival Oost kon geen doorgang vinden in 
verband met de bestuursperikelen. 
73 Leden genoten tijdens het herfstfeest op dinsdag 
22 oktober van het optreden van “De Notenkrakers”. 
Velen wonnen een prijs in de loterij. 



Na de ledenvergadering van 
dinsdag 12 november werd een 
boeiende lezing gehouden door 
oncologie verpleegkundige 
mevrouw Natascha Schrama van 
het Elkerliek ziekenhuis. 
De kerstviering op donderdag 19 
december zou door het Stedelijk 

Helmonds Seniorenkoor 55+ worden verzorgd. 
Doordat op het laatste moment de viering verzet 
moest worden naar woensdag 18 december, was het 
koor niet beschikbaar. Wij vonden het mannenkoor  
“Camillo” bereid om de dienst op te luisteren. 
Hiervoor alsnog onze dank. Er waren 59 leden 
aanwezig die na de dienst hebben genoten van een 
heerlijke koffietafel. Dit was een waardige afsluiting 
van een bewogen jaar 2013. 
De leden van de activiteitencommissie in 2013 waren: 
San van Diepen, Cor van den Eeden, Riek Leenen, 
Henk Smits en Jos Vos. 
 

BILJARTEN DOOR JAC KLUMPERS 
Het kalenderjaar 2013 eindigt midden in onze 
competities, die van september t/m mei lopen.  
Vandaar dat een compleet overzicht nog niet 
beschikbaar is. Natuurlijk zijn er wel enkele resultaten 
bekend. Zo is de heer T. Bressers kampioen geworden 
in de 4e klas en de heer M. Leenen in de 3e klas, 
waarna hij gepromoveerd is naar de 2e klas. Verder 
zijn, zoals gezegd, de onderlinge en de 
stadscompetitie nog volop aan de gang. De biljartclub 
bestaat momenteel uit 15 personen.  
 

KOERSBAL DOOR RIEK LEENEN 
Ten eerste een gezond, maar vooral gezond 2014. Als 
lid van de KBO doe ik aan koersballen. Het is een fijne 
ontspanning met het groepje dat we nog hebben. 
Door ziekte en ongemakken zijn er steeds minder 
mensen. Vroeger speelden we in competitieverband, 
maar nu alleen nog onderling. Plezier staat bij ons 
bovenaan dus gaan we er in 2014 weer met heel veel 
zin tegenaan. Wie denkt dat zou ik ook wel willen, 
kom dan vrijblijvend op woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 eens een kijkje nemen in het TOV-gebouw. 

 
SJOELEN DOOR LOUIS VAN DER PUTTEN 

Wat het sjoelen betreft, is er in 2013 even een 
onzekere situatie geweest of wij hiermee konden 
doorgaan als gevolg van de overname van het TOV-
gebouw door een extern bedrijf, het aftreden van het 
KBO-bestuur en het kort daarna overlijden van  
secretaris Rinie Meijers. Gelukkig is ons toegezegd dat 
wij in ieder geval tot eind 2014 van de sjoelruimte 
gebruik mogen blijven maken. Helaas hadden intussen 
3 leden bedankt, maar hebben zich weer 2 nieuwe 
leden aangemeld, zodat we nu met 8 sjoelers zijn. In 
de onderlinge competitie over 2013 was de 
einduitslag als volgt: 

1. Louis van der Putten 
2. Bernadette Duimelinck 
3. Mien van de Vijfeijken. 
Rest nog te vermelden dat nieuwe leden welkom zijn 
en mij telefonisch kunnen bereiken via 52 20 96. 
 

DARTEN DOOR ROB, ANJA EN BEA 
Onze KBO Bernadette heeft een leuk dartclubje 
opgezet. De leden genieten een paar gezellige uurtjes 
op de donderdagmiddag. We zijn geen Mike van 
Gerwen of een van Barneveld. Dat is ook niet ons 
plan. Maar het spel samen 
spelen met veel plezier dat 
doen wij hier. Kom er bij! Wij 
hebben nog plaatsjes vrij, maar 
ook koffie met een koekje of 
soms gebak. En gezellig samen 
kletsen in de koffiepauze, dat hoort er ook bij. Als je 
een leuke sport zoekt en gezelligheid, bij ons kan jij je 
eitje kwijt. Loop gewoon eens binnen om te kijken hoe 
het er bij ons aan toe gaat. Wij staan voor nieuwe 
leden altijd paraat.  
 

FIETSEN DOOR FRANS VERHOEVEN 
Het jaar 2013 ligt thans achter ons. Toch wil ik 
terugkijken op de mooie fietstochten die we vorig jaar 
gemaakt hebben. Dat waren meer dan 20 middagen. 
Hiervan waren twee lange tochten. De eerste naar 
Vliegveld Eindhoven. Deze tocht was 72 km, waaraan 
8 personen deelnamen. De tweede lange tocht was 
naar de Achelse Kluis met zeer mooi weer. We hebben 
toen 74 km gefietst met 10 personen. Het was een 
zeer mooie tocht via de Malpieroute. Verder hebben 
we diverse routes door de hele regio gereden met als 
stopplaatsen Lieshout, Son, Liessel, Asdonks kapelletje 
en niet te vergeten de mooie Peel. De middagtochten 
zijn van 13.00 tot 16.30 uur en zijn ongeveer 40 km 

met 4 rustpauzes. Dus voor 
iedereen is dit te doen met een 
snelheid van ongeveer 13 km 
per uur. Dus als je zin hebt, ben 
je van harte welkom. Half maart 
2014 gaan we bij goed weer 
weer fietsen. Het vertrek is 

vanaf het TOV-gebouw om 13.00 uur. Kort 
samengevat hebben wij in 2013 22 keer gefietst en 
ruim 900 km afgelegd, waaraan 156 mensen hebben 
meegedaan. Het is een mooi en gezellig fietsjaar 
geweest. 
 

TOT SLOT 
Ook in 2013 stonden veel vrijwilligers klaar om zich in 
te zetten voor de vereniging. Hiervoor onze hartelijke 
dank. 
 
Helmond, 3 februari 2014.  
Het bestuur van KBO Bernadette. 


