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ALGEMEEN 

Het jaar 2014 is voor KBO Bernadette bijzonder 

positief verlopen. Daaraan heeft de verhuizing per 1 

september  van onze wekelijkse en maandelijkse 

activiteiten naar Wijkhuis De Fonkel en voor de 

biljarters naar Wijkhuis De Boerderij zeker 

bijgedragen. Al na vier maanden kunnen we gerust 

stellen dat dit op alle fronten een succes is geworden 

en dat iedereen blij is met de accommodaties.  

 

In februari is de nieuwe website gelanceerd. Hierop 

staan de meest actuele gegevens, belangrijke 

wetenswaardigheden en nieuwtjes. Ook zijn hier 

fotoreportages van activiteiten te vinden alsmede 

presentaties van de voorlichtingsmiddagen.  

Het Infobulletin heeft een iets andere opzet 

gekregen. Wij publiceren hierin iedere maand de 

belangrijkste informatie voor onze leden, terwijl ook 

alle activiteiten onder de aandacht worden gebracht.  

 

KBO Brabant heeft begin dit jaar een notitie 

uitgebracht over de koers voor de toekomst met als 

titel “KBO Brabant met beide voeten in de 

participatiemaatschappij”. De nadruk lag daar alleen 

op de kwetsbare ouderen, terwijl de overige leden en 

activiteiten daaraan ondergeschikt gemaakt werden. 

Gelukkig hebben de vier Regionale Beraden deze 

koers afgewezen. Wij gaan op de huidige voet door 

met aandacht voor alle senioren. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt in afdelingen en kringen. De 

afdelingen blijven zich hoofdzakelijk inzetten voor de 

wekelijkse en maandelijkse activiteiten. De Kring 

Helmond neemt vooral de belangenbehartiging op 

zich. Ook willen wij graag een sterk VBOH (Verenigd 

Bonden Overleg Helmond), zodat wij op lokaal niveau 

een goede gesprekspartner van onder meer de 

gemeente kunnen zijn. 

 

LEDEN 

Een andere positieve gebeurtenis is de aanwas van 

leden. In het voorjaar zijn wij een ledenwerfactie 

begonnen. Daarin hadden wij aangekondigd dat 

degene die met het lidnummer 1000 zou worden 

ingeschreven een bijzondere attentie zou krijgen. 

Mede door de wervingscampagne in oktober van KBO 

Brabant en de komst van de AVA (Activiteiten 

Vereniging Alleengaanden) hebben wij in december 

deze mijlpaal bereikt. Dit betekent ook dat wij dit jaar 

exact 100 nieuwe leden hebben mogen inschrijven.  

 

Daarom zal in het begin van 2015 een bijeenkomst 

voor deze leden worden gehouden waar ingegaan 

wordt op hetgeen wij zijn en doen. Dan kan ook 

stilgestaan worden bij de suggesties die deze leden 

hebben voor allerlei binnen en buitenactiviteiten en 

hun mogelijke interesses voor kaderfuncties. 

 

Dit jaar hebben wij een vrijwilliger bereid gevonden 

tot het verzenden van de verjaardagskaarten voor al 

onze leden, wat bijzonder gewaardeerd wordt. 

 

Aan het einde van het jaar zijn wij gestart met het 

Tablet-project van KBO Brabant. Een heel jaar lang 

zijn in de provincie senioren getraind om met deze 

apparatuur om te gaan en zijn er testen uitgevoerd 

op welke wijze de programma’s makkelijk te 

hanteren zijn.  In 2015 gaan we dit project verder 

binnen de afdeling oppakken met cursussen e.d..  

 

In 2014 hadden wij vier jubilarissen. Helaas overleed 

een lid vlak voor de uitreiking, terwijl een ander lid 

verhinderd was. Beiden waren 25 jaar lid. Maar het 

echtpaar Antoon en Joke Bollen werd wegens hun 40-

jarig lidmaatschap tijdens het Nazomerfeest zowel 

letterlijk als figuurlijk in de bloemen gezet.  

 

Helaas ontvielen ons dit jaar de volgende leden:  Mw. 

C. Berkers, R. van Diepen, H. Dix, P. Lenders, mw. C. 

Snijders, P. van Tilburg en mw. A. v.d. Zanden.   

 

Het aantal leden bedroeg op 1 januari 2014: 273 

nieuwe leden:   100 

opgezegd:  27 

 overleden:    7  

       34  

        66 

Het aantal leden op 31 december 2014 339 

Dit aantal bestaat uit 189 vrouwen en 150 mannen 

en de leeftijdsopbouw is als volgt:  

 



HET BESTUUR 

Het bestuur is vooruitlopend op het vertrek van Cobie 

Westerlaken en Cor van den Eeden op 21 oktober 

aangevuld met Hennie de Gooijer en Chris Koelemij. 

In november is een nieuwe taakverdeling vastgesteld 

en is het rooster van aftreden aangepast. Ook de 

bestuursbesluiten zijn geactualiseerd en waar nodig 

gewijzigd. 

 

Het bestuur bestond per 31 december 2014 uit: 

Jan van Ginkel    voorzitter  2017 

Lambert Snijders secretaris  2016 

Hubèr van Duppen penningmeester 2015 

San van Diepen lid   2016 

Cor van den Eeden lid   2015 

Hennie de Gooijer lid   2017 

Chris Koelemij  lid   2016 

Cobie Westerlaken lid   2015 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 11 keer. 

 

ACTIVITEITEN ALGEMEEN 

Omdat er nog gezocht werd naar een nieuwe 

constructie voor de activiteitencommissie is dit 

onderwerp in elke bestuursvergadering aan de orde 

geweest. Mede afhankelijk van de soort activiteit 

werd dit door verschillende personen georganiseerd. 

Dit is niet slecht gegaan, maar we geven er de 

voorkeur aan dat dit door een eigen commissie wordt 

geregeld. Daarom is aan het einde van het jaar 

daartoe besloten. Zo gaat in het nieuwe jaar ook een 

andere procedure gevolgd worden voor de 

inschrijving en de betaling van de kosten.  

 

Een minpuntje zijn de reacties op de oproep via een 

hele pagina in het juninummer van het Infobulletin 

voor met name belastinginvullers, ouderenadviseurs 

en cliëntondersteuners. Vooral aan deze laatste 

vrijwilligers is erg veel behoefte door de invoering 

van de WMO per 1 januari 2015. Daar besteden we in 

het nieuwe jaar opnieuw veel aandacht aan. 

 

TOT SLOT 

Ook in 2014 stonden diverse leden klaar om zich in te 

zetten voor de vereniging. Hiervoor onze hartelijke 

dank. Natuurlijk rekenen wij ook in het nieuwe jaar op 

hun werkzaamheden.  

 

Helmond, 2 februari 2015.  

Het bestuur van KBO Bernadette.  

  

 

 

 

 

BILJARTEN DOOR WILCO LEENEN 

Het jaar 2014 kende voor Biljart Vereniging 

Bernadette twee gezichten. Één van afscheid nemen 

van het vertrouwde TOV aan de Azalealaan en één 

van een nieuw begin in 

wijkhuis de Boerderij aan 

de Harmoniestraat. In 

aanwezigheid van enkele 

bestuursleden hebben wij 

op 26 augustus 2014 ons 

nieuwe verblijf geopend 

door het spelen van de 

wedstrijd om het 

kampioenschap van het 

seizoen 2013/2014. Onder 

grote belangstelling klopte Wim van Knippenberg zijn 

tegenstander Nico Verbakel. De start in ons nieuwe 

onderkomen was hiermee een feit. 

Ook dit jaar komt BV Bernadette met 3 teams uit in 

de Helmondse Stadscompetitie. Daarnaast spelen 

een aantal leden ook nog in diverse categorieën om 

het Persoonlijk Kampioenschap. Wij hebben van 

dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 

uur de beschikking over 2 biljarts. Als er geen 

wedstrijden zijn, wordt er onderling gespeeld. Op 

donderdagmiddag spelen wij onze interne competitie.  

Uiteraard was het voor onze leden wennen aan een 

nieuwe locatie, andere biljarts en nieuwe gezichten.  

Op reacties van onze leden afgaande mag ik 

concluderen dat ook zij het inmiddels prima naar de 

zin hebben. Wij hebben Jac Klumpers weer bereid 

gevonden om voorzitter te zijn van de 

biljartcommissie. 

Mede door het personeel van wijkhuis de Boerderij 

hebben wij weer een goed thuis gevonden. Zij zorgen  

 

 

 

 

ervoor dat wij tijdig voorzien worden van ons drankje 

en hapje. Omdat wijkhuis de Boerderij in een andere 

wijk van Helmond is gelegen hebben wij ons 

voorgesteld in het wijkblad van Helmond Noord, het 

Noorderweb. Hierop hebben wij vele positieve 

reacties ontvangen. Wij hopen dat wij hier nog vele 

jaren kunnen verblijven. 

Alhoewel het jaar 2015 al weer een maand onderweg 

is willen wij iedereen nog een goed, sportief en vooral 

een gezond 2015 toewensen. 

 

 KOERSBAL DOOR RIEK LEENEN 

Eerst een heel gelukkig, 

maar vooral een gezond 

2015. Ik schrijf dit 

namens de koersballers. 

We hebben weer een fijn 

2014 gehad. Er zijn veel 

nieuwe leden bij de KBO 

ingeschreven. Zijn er soms mannen of vrouwen bij, 

die wel eens willen weten wat koersballen inhoudt? 

Kom dan op een woensdagmiddag om 13.30 uur eens 

geheel vrijblijvend kijken in Wijkhuis De Fonkel. U 

bent wat in beweging en doet aan ontspanning en 

spel. Tot ziens in De Fonkel namens alle koersballers. 

 

SJOELEN DOOR ELS CLAESSENS 

Ongeveer 3 jaar 

geleden ben ik 

gevraagd om bij het 

sjoelen te komen. Ik 

ben eens gaan kijken 

en het leek me wel 

wat. Er waren toen nog 

meer mensen bij als 

EEN OVERZICHT VAN DE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 



nu. Tot vorig jaar september waren wij met de KBO in 

het TOV gebouw, maar aangezien er een nieuwe 

uitbater kwam, moesten wij verhuizen naar De Fonkel 

maar ik geloof dat iedereen daar inmiddels wel 

gewend is. We hebben een heel leuk groepje van 9 

personen, waarvan 8 dames en 1 heer. De sfeer in de 

groep is heel gezellig. Hoewel we proberen zoveel 

mogelijk punten te scoren, is de gezelligheid 

natuurlijk ook heel voornaam. Dus dames of heren: 

hebt u op woensdagmiddag zin in wat vertier, sta dan 

op van je stoelen en kom bij ons mee sjoelen. 

 

DARTEN DOOR ROB EN ANJA 

Sinds september 

2014 zit ons 

dartclubje van de 

KBO Bernadette op 

een nieuwe locatie 

namelijk Wijkhuis De 

Fonkel aan de Prins 

Karelstraat. Op 

donderdagmiddag 

zijn het een paar 

gezellige uurtjes met een aantal leuke mensen. Met 

in de pauze een kopje koffie en gezellig kletsen. Als u 

interesse heeft om eens een keer te komen kijken of 

mee te doen dan bent u van harte welkom. Misschien 

tot ziens. 

 

 

 

FIETSEN DOOR FRANS VERHOEVEN 

Nu de bladeren weer van de bomen zijn gevallen en 

de temperatuur eind 

september is gezakt, is er 

weer een einde gekomen aan 

onze fietstochten op de 

dinsdagmiddagen. Ook dit 

jaar hebben we in de regio  

weer mooie tochten van 35 

tot 45 kilometers gemaakt. 

Helaas was er dit jaar een 

ongeval, maar betrokkene maakt het inmiddels weer 

goed. Ook moest    Rien  Cortenbach   om   

gezondheidsredenen afhaken. Jammer, maar wij 

wensen hem het allerbeste toe. Onze tochten gingen 

door en ook in 2015 hopen we dit weer te doen op 

elke dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur in de periode 

april tot en met september. In het Infobulletin zal 

gemeld worden, wanneer er weer gestart wordt. Het 

vertrekpunt is Wijkhuis De Fonkel. Dit geldt voor 

iedereen, ook voor de wat oudere senior. We fietsen 

immers niet te hard ongeveer 13 tot 14 kilometer per 

uur en rusten drie keer onderweg met een stop op 

een terras. Meestal zijn we tussen 16.00 en 17.00 uur 

weer thuis. Dus tot ziens in het nieuwe jaar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 6 januari 

werd de Nieuwjaars-

bijeenkomst gehouden. 

Ongeveer 40 leden 

kwamen elkaar de beste 

wensen voor 2014 

aanbieden onder het 

genot van een drankje en een hapje. De voorzitter 

blikte vooruit op het nieuwe jaar, waarbij hij wees op 

het opzetten van een website, het maandelijks 

organiseren van een activiteit en de verhuizing. 

Verder werd afscheid genomen van Jos Vos als 

voorzitter van de activiteitencommissie.   

 

De Algemene Vergadering 

vond plaats op maandag 

24 februari met onder 

meer de besluitvorming 

over de jaarrekening 2013, 

de verhuizing naar Wijkhuis 

De Fonkel en een 

presentatie van de nieuwe website. Daarnaast werd 

Jan van Ginkel herkozen als voorzitter voor een 

periode van drie jaar. Na de vergadering trad Irma 

Martens met succes op als tonproater in de rol van 

paragnoste.  

 

 

 

 

 

 

 

Een kleine 25 leden 

bezochten op woensdag 19 

maart het EDAH-museum. 

Na een kopje koffie met wat 

lekkers, werden we door de 

gids op een prettige en 

informatieve manier 

rondgeleid. Op zich is het 

uniek, dat dit allemaal bewaard is gebleven. En 

ofschoon het nostalgisch is, geeft het goed weer hoe 

men in de vorige eeuw geleefd heeft en met welke 

middelen. Het “dat hadden we vroeger ook” en “ken 

je dat nog” werden regelmatig gehoord. 

 

In samenwerking met GGD 

Brabant Zuidoost was er op 

woensdag 23 april een 

voorlichtingsmiddag over 

gezonde voeding, 

overgewicht en bewegen. 

Helaas viel de opkomst erg 

tegen, ofschoon Chris 

Kinders op een heel plezierige wijze de onderwerpen 

in samenhang behandelde. Naast de informatie was 

er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.  

 

 

 

 

EEN OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN  



Op donderdag 22 mei 

brachten ruim 30 leden een 

bezoek aan het 

Boerenbond-museum in 

Gemert. De meesten lieten 

zich met de tram 

vervoeren, wat een leuke 

rit opleverde door een 

mooie omgeving. Na een video over het ontstaan van 

het boerenleven, werd met gidsen een rondleiding 

gemaakt langs het wevershuis, het snoepwinkeltje, 

het stamcafé, de smidse e.d. De rondgang werd 

afgesloten met een lekker Brabants kopje koffie.   

 

Met een volle bus werd op 

vrijdag 27 juni koers gezet 

naar Zuid Limburg. Eerst 

via een oude Hoeve in 

Bocholtz met een 

ambachtelijke ijsmakerij. 

Over de Mergelland route 

werd de weg vervolgd naar Maastricht met een 

boottocht over de Binnenmaas. Terwijl men genoot 

van een lunch, vertelde de kapitein over de vele 

bezienswaardigheden. De Goden waren ons goed 

gezind, want het was deze middag heel aangenaam 

weer. Dat was ook de reden dat veel leden nadien 

een terrasje opzochten. Om  17.30 uur werd de reis 

naar Someren-Eind voortgezet, waar we bij 

Partycentrum De Platte Vonder een heerlijk diner 

voorgeschoteld kregen. Inmiddels was het flink gaan 

regenen, zodat er geen groepsfoto meer vóór de bus 

gemaakt kon worden. Rond 21.00 uur was iedereen 

na een zeer geslaagde dag weer thuis.  

 

Met meer dan 100 

aanwezigen werd op 

donderdag 25 september 

genoten van het 

Nazomerfeest. Het was een 

nieuwe en zeker feestelijke 

activiteit ter gelegenheid 

van de huisvesting per 1 september in Wijkhuis De 

Fonkel. Ook wethouder Nathalie van der Zanden was 

aanwezig. Op deze middag traden de Kersenhoedjes 

uit Mierlo op, die veel bekende liedjes van vroeger en 

nu lieten horen. Daarna werden Antoon en Joke 

Bollen gehuldigd vanwege hun 40 jarig lidmaatschap. 

Met een barbecue en een gezellig praatje aan de 

ronde tafels werd de middag afgesloten.   

 

De Algemene Vergadering 

in het najaar werd 

gehouden op dinsdag 21 

oktober. In rap tempo 

werden de leden door de 

voorzitter door de agenda 

geloodst. De vergadering 

keurde de begroting 2015 goed en benoemde Hennie 

de Gooijer en Chris Koelemij tot bestuursleden. Na de 

vergadering volgde een lezing door Jan van Gool, 

vrijwilliger van KBO Brabant, over Veilig Thuis, waarin 

de onderwerpen woningoverval, babbeltruc, inbraak 

en ouderenmishandeling aan de orde kwamen.  

 

Op donderdag 13 

november was onze 

afdeling met 23 leden 

vertegenwoordigd op het 

Broodje Brandweer. Na 

een welkomstwoordje 

kreeg ieder een kopje 

koffie met cake. In de 

tussentijd schoof bij iedere tafel een brandweerman 

aan, die vertelde over het vak. Ook werden vragen 

van de leden beantwoord. Het voorkomen van een 

brand, is één van de belangrijkste pijlers. Met een 

broodje en een drankje werd deze zinvolle  

bijeenkomst afgesloten.  

 

Meer dan 80 leden  waren 

aanwezig op het 

Herfstfeest op woensdag 

19 november. De bekende 

Brabantse troubadour Nico 

van de Wetering uit St. 

Oedenrode trad deze 

middag op met Brabantse en humoristische liedjes, 

waar altijd wel een serieuze ondertoon in doorklonk. 

De liedjes werden afgewisseld met limericks en 

verhaaltjes. Na de pauze werden de leden actief 

betrokken door het mee zingen van bekende 

nummers. Voor, tussen en na het optreden waren er 

telkens verlotingen met leuke prijzen. 

 

Een nieuwe activiteit dit 

jaar was het kerststukjes 

maken op maandag 15 

december. Een kleine 15-

tal leden had zich onder 

leiding van Chris Koelemij 

in de Crearuimte van De 

Fonkel vergaard voor het maken van de stukjes. Het 

resultaat mocht er na afloop zijn. De middag werd 

afgesloten met een gezamenlijke consumptie.  

 

De kerstviering werd met 

ruim 100 leden gehouden 

op donderdag 18 

december. Begonnen werd 

in de St. Jozefkerk, met de 

door diaken Peter de Vries 

geleide viering. Daarna 

vertrok men naar de Theaterzaal in Wijkhuis De 

Fonkel, waar Bert Kuijpers optrad. Hij begeleidde 

zichzelf op het keyboard tijdens zijn liedjes. Daarna 

stak hij het verhaal af van Maria en Jozef, dat zich 

volgens hem net zo goed in Helmond had kunnen 

afspelen. Van de kostelijke woordspelingen en 

toepasselijkheden genoot de zaal met volle teugen. 

Vervolgens droegen leerlingen van de BBS De 

Vuurvogel een kerstspel op met een eigentijdse 

vertaling en liedjes. Tegen vijf uur werd in de 

ontmoetingsruimte aan lange tafels het diner 

uitgeserveerd. Er waren acht gangen, die in kleine 

porties werden opgediend. De “blijvers” hebben 

hiervan heerlijke genoten. Tijdens de maaltijd kreeg 

Jannie van den Berg een bloemetje en een attentie in 

de vorm van een gratis busreis overhandigd omdat zij 

met het 1000ste lidnummer was ingeschreven.    


