KBO
BERNADETTE
ALGEMEEN
Op 29 januari hebben wij met een informatiekraam
deelgenomen aan de door de Vereniging Wijkbeheer
Binnenstad georganiseerde Wmo-zorgavond., die in het
teken stond van de decentralisaties van zorgtaken van rijk
naar gemeenten. De bedoeling is dat burgers de zorg meer
zelf gaan regelen en meer voor elkaar gaan zorgen, zodat
de kosten voor de zorg in de toekomst betaalbaar blijven.
Dit jaar is gestart met tabletcursussen. Er zijn 4 cursussen
gegeven, drie voor leden met een Samsung en een voor
leden met een iPad. De voorkennis was heel divers en
varieerde van helemaal niets met een tablet kunnen tot er
al enigszins bekend mee zijn. Het was leuk te zien hoe
mensen het vinden om een eerste mail te sturen, zeker als
men er dan ook nog een reactie op krijgt. In het najaar is
ingegaan op het Cubigoproject van KBO Brabant, speciaal
gericht op senioren. Verder hebben we leden de
gelegenheid geboden om via de afdeling een tablet aan te
schaffen, waarvan goed gebruik is gemaakt.

JAARVERSLAG
2015
Op 7 december was het de dag van de vrijwilligers. De
gemeente en de LEVgroep zetten dan alle Helmondse
vrijwilligers in het zonnetje. Dit jaar had men voor iedereen
een chocolade ster met een tekst van de Stadsschrijver.
Tijdens de kerstviering kregen al onze vrijwilligers deze ster
overhandigd onder dankzegging voor hun inbreng.
Op verzoek van een burgercommissielid van de gemeente is
een gesprek gehouden over de uitwerking van de Wmo. Te
hopen is dat de aangedragen knelpunten meegenomen
worden bij de evaluatie.
Vanwege de ontwikkelingen in de samenleving en het meer
aandacht besteden aan de belangenbehartiging voor de
leden, heeft het bestuur zich in het najaar gebogen over de
onderwerpen van een eigen home, de aandacht voor

Om staaroperaties bij ouderen in Ethiopië te realiseren,
heeft KBO Brabant het oude “missiebusje” in ere hersteld
om geld voor dit project in te zamelen. Tijdens de
maandelijkse activiteiten in het najaar hebben wij hiervoor
gecollecteerd, wat in totaal € 224,36 heeft opgebracht.
Het Infobulletin is met uitzondering van juli en augustus
weer maandelijks verschenen. Naast afdelingsnieuws is ook
stilgestaan bij de vele veranderingen in de zorg, wonen en
pensioenen. Vanwege de continuïteit en de kosten is
besloten om het Infobulletin te laten drukken bij de
Praktijkschool Helmond. Veel informatie, die in het bulletin
wordt geplaatst, is ook terug te vinden op onze website.
Wijkhuis Bredeschool De Fonkel bestond 10 jaar. In verband
daarmee heeft men diverse activiteiten ontwikkeld,
waaronder een Open Dag op 22 november. Als gebruiker
van De Fonkel hebben wij ons op deze dag gepresenteerd.
KBO Brabant heeft de afdelingen opgeroepen om samen
met andere organisaties dialooggesprekken op gang te
brengen met bewoners om onderwerpen te bespreken als
de veranderingen in de zorg, de leefbaarheid in de buurt,
het langer thuis moeten wonen, dementie, eenzaamheid
etc. met name gericht op senioren en kwetsbare burgers.
Wij hebben enkele organisaties daarvoor uitgenodigd. Met
uitzondering van de Vereniging Wijkbeheer Binnenstad
hebben wij helaas geen reacties ontvangen, reden waarom
deze gesprekken niet gestart zijn.
Medio dit jaar is besloten om alle leden met een e-mail
actuele informatie te sturen bij overlijden van leden,
bijzondere gebeurtenissen e.d. Tevens is dit een aanzet om
de oudere senioren nog meer te betrekken bij en op weg te
helpen naar de digitale wereld.

dementie en het realiseren van een woonproject voor
senioren die langer thuis moeten blijven wonen. Met
diverse betrokken partijen is hierover gesproken en
vanwege de positieve ondersteuning is besloten om in
januari 2016 een informatieavond te beleggen om te horen
of de leden met deze visie kunnen instemmen.
Dit jaar is veel aandacht besteed aan de structuurwijziging
van KBO Brabant. Omdat door de transities in de zorg de
gemeenten verantwoordelijk werden voor de WMO-zaken,
dient de kracht van de KBO ook meer lokaal te worden
ingevuld. Daarom moeten de afdelingen zich sterk richten
op het leggen van contact en het organiseren van
activiteiten. Met alle andere afdelingen in één gemeente
vormen zij dan een Kringraad, die zich hoofdzakelijk moet
toeleggen op de contacten met de gemeenten en andere
(zorg)organisaties. Hiervoor is dus een krachtige Kringraad
nodig, wat tot op heden nog te weinig het geval is.
Opnieuw moeten wij vaststellen dat de vele oproepen om
belastinginvullers, ouderenadviseurs, cliëntondersteuners
e.d. geen enkel resultaat hebben opgeleverd. Dat vinden wij
bijzonder zorgelijk omdat het hier ten slotte gaat om
ondersteuning door, maar vooral voor onze eigen leden. In
2016 zullen wij daar extra aandacht aan besteden.
LEDEN
Op 3 maart is er een bijeenkomst belegd voor alle nieuwe
leden in de voorafgaande twaalf maanden. Er was een hoge
opkomst, een goede presentatie en een boeiende discussie.

In 2015 waren er twee jubilarissen. Zowel mevrouw C.A.H.
Lenders-de Haas als mevrouw J.H.A. Mennen-Rost waren 25
jaar lid. Tijdens het Herfstfeest op 12 oktober werden beide
jubilarissen daarvoor gehuldigd met de oorkonde van KBO
Brabant, een waardebon en een roos.
Dit verenigingsjaar ontvielen ons de volgende leden: de
dames M. Schepers, G. van Tussenbroek, R. Duijts, S. van
Diepen, C. Westerlaken, T. Tempelaars, A. Smolenski en de
heren J. Klumpers, M. van Duren, F. Bongers.
Het aantal leden bedroeg op 1 januari 2015:
nieuwe leden:
58
opgezegd:
21
overleden:
10
31
Het aantal leden op 31 december 2015

339

27
366

Dit aantal bestaat uit 201 vrouwen en 164 mannen en de
leeftijdsopbouw is als volgt:

Van San van Diepen werd om gezondheidsredenen op 5 juni
tijdens een informeel samenzijn afscheid genomen. Zij was
sinds 2000 lid en werd een jaar later in het bestuur
gekozen. San was kritisch, maar opbouwend. Zij was lid van
de activiteitencommissie en zette zich speciaal in voor de
carnavalsavonden, de busreizen en het herfstfeest.
Jarenlang las zij bij het kienen de getallen met heldere stem
op. Helaas overleed zij op 4 augustus op 65-jarige leeftijd en
hebben wij haar tijdens de crematie de laatste eer
bewezen.
Medio dit jaar deelde Jos Vos mee dat hij de
bestuursvergaderingen niet meer als adviseur zou
bijwonen. Hij heeft twee jaar geleden de afdeling een
doorstart laten maken. Nu dat goed op de rails staat, kan hij
naar zijn mening met een gerust hart afscheid nemen. Wij
danken Jos nogmaals hartelijk voor al zijn inzet.
Een delegatie van het bestuur heeft op 24 november de
Bestuurs- en kaderdag van Kring Helmond bijgewoond met
als onderwerpen het Cubigoproject van KBO Brabant en het
signaleren van onderwerpen waar senioren mee te maken
kunnen krijgen.
In september kondigde Lambert Snijders zijn vertrek aan als
secretaris. Om tijdig in een opvolger te voorzien, heeft het
bestuur diverse acties ondernomen. Zo zijn er oproepen
gedaan tijdens de maandelijkse activiteiten, zijn alle leden
beneden 70 jaar aangeschreven, hebben artikelen in het
Infobulletin gestaan en zijn stukjes geplaatst in de
desbetreffende wijkkranten alsmede Weekblad De Loop.
Daarop heeft Rolf Merle gereageerd, die nu meeloopt in
afwachting van de benoeming in de algemene vergadering.

BESTUUR
Dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van drie
bestuursleden. In de algemene vergadering van 25 februari
werd stilgestaan bij het vertrek van Cor van den Eeden, lid
vanaf 1993 en sinds 1997 lid van het bestuur. Hij was lid van
de activiteitencommissie, contactpersoon van de fietsclub
en het darten en heeft zich ook ingezet voor de
carnavalsavonden. Voor al zijn werkzaamheden werd hij
beloond met de zilveren speld van KBO Brabant.
In dezelfde vergadering zou afscheid genomen worden van
Cobie Westerlaken. Door een ziekenhuisopname lukte dit
niet. Cobie was lid vanaf 2001 en een jaar later werd zij al in
het bestuur gekozen. Zij was lange tijd lid van de
activiteitencommissie en contactpersoon voor het
koersballen. Nooit werd tevergeefs een beroep op haar
gedaan. Ook draaide zij jaren de bardienst in het TOVgebouw. Daags na de vergadering heeft zij in het ziekenhuis
de zilveren KBO speld in ontvangst mogen nemen voor al
haar inzet en werkzaamheden. Helaas heeft zij daar niet
lang van mogen genieten. Op 24 september is zij op 69jarige leeftijd overleden. Het bestuur heeft haar tijdens de
uitvaart de laatste eer bewezen.

Het bestuur bestond per 31 december 2015 uit:
Jan van Ginkel
voorzitter
2017
Lambert Snijders
secretaris
2016
Hubèr van Duppen
penningmeester
2018
Hennie de Gooijer
lid
2017
Chris Koelemij
lid
2016
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 11 keer.
Daarnaast werd er een brainstormsessie gehouden.
ACTIVITEITEN ALGEMEEN
De activiteitencommissie heeft dit jaar veel werk verzet om
vooral de maandelijkse activiteiten goed in te vullen.
Gesteld kan worden dat zij daar in ruime mate in geslaagd
is, ondanks dat enkele buitenprogramma’s door een lage
deelname geen doorgang konden vinden. Een overzicht van
deze activiteiten vindt u verderop in het jaarverslag. Om
vernieuwingen door te voeren, is er dringend behoefte aan
nieuwe commissieleden.
Ten aanzien van de wekelijkse activiteiten kan opgemerkt
worden dat, ondanks het grote aantal nieuwe leden, zich dit
niet vertaald heeft in een grotere deelname aan deze
activiteiten. Mede om die reden zijn in het najaar alle
wekelijkse groepen bezocht. De insteek was over het
algemeen niet zo positief. Het bestuur faciliteert deze
activiteiten, maar het is de bedoeling dat de coördinator
met de deelnemende leden zelf verantwoordelijk is en blijft
voor de organisatie e.d.. Misschien dat de verwachtingen
van de groepen daardoor te hoog gespannen zijn.

Het biljarten vindt op vier middagen plaats in De Boerderij.
Er zijn wat meningsverschillen gerezen over de kleding, wat
niet tot een oplossing heeft geleid. Wel zijn nieuwe sets
biljartballen aangeschaft. Het gewaardeerd en actief lid
Frans Bongers is in dit verenigingsjaar overleden.
De groep darters is dit jaar nagenoeg gelijk gebleven.
Mogelijk
dat
een
grotere
bekendheid
enige
aantrekkingskracht kan uitoefenen, terwijl het uitnodigen
van een instructeur nuttig kan zijn om belangstellenden de
kneepjes van het vak bij te brengen. De donderdagmiddag
is hun vaste stek.
Hoewel het aantal deelnemers aan het fietsen in het begin
van het jaar nog redelijk was, nam dit tegen het einde van
het seizoen sterk af. De vraag is dan ook of deze activiteit in
2016 op de dinsdagen nog kan doorgaan. In ieder geval
moet er een nieuwe coördinator gevonden worden.
Doordat het merendeel van de AVA-leden zich bij de KBO
aangesloten had, werd er op de donderdagavonden
gekaart. Veel leden, die zich als gastlid hadden aangemeld,
vonden dit achteraf toch geen succes. Bezien wordt dan
ook of deze avonden in 2016 nog kunnen plaatsvinden.

De groep koersballers blijft redelijk constant. Zij spelen op
de woensdagmiddagen hun partijtje op de groene mat in de
Theaterzaal.
Helaas
overleed
coördinator
Cobie
Westerlaken, waarvoor een opvolger gevonden moet
worden.
Op dezelfde woensdagmiddag ontmoeten de sjoelers zich
aan twee speelbakken. Ook deze groep blijft in grootte
praktisch gelijk. Zoals de traditie was, zullen zij weer starten
met een puntentelling, waaraan op het einde van het
seizoen kleine prijsjes verbonden zijn.
TOT SLOT
Ook in 2015 stonden enkele 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, 25 januari 2016.
Het bestuur van KBO Bernadette.

EEN OVERZICHT VAN DE MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
Op 5 januari kwamen ruim
55
leden
in
de
ontmoetingsruimte
van
Wijkhuis De Fonkel bijeen
om elkaar de beste wensen
voor 2015 aan te bieden. Er
werd teruggeblikt op het
zeer geslaagde jaar 2014
met de verhuizing naar De Fonkel en De Boerderij. Ook de
ledenwerving leverde een positief resultaat op van exact
100 nieuwe leden. Na een drankje en een hapje, werd
tegen half vijf de bijeenkomst beëindigd.
Op 26 februari waren zo’n
zestig
leden
aanwezig
tijdens
de
algemene
vergadering.
De
jaarrekening leverde geen
problemen op, ook al omdat
het financieel een goed jaar
was geweest. Hubèr van
Duppen werd voor een periode van drie jaar herbenoemd.
Verder werd akkoord gegaan om het aantal algemene
vergaderingen terug te brengen tot één per jaar. Afscheid
werd genomen van Cor van den Eeden als bestuurslid. Voor
en na de vergadering trad de groep De Vrolijke Vijf uit
Mariahout op. Zij zorgden voor leuke liedjes en sketches,
waar de zaal van genoot. Om half vijf werd de middag
beëindigd en vertrok iedereen met een goed gevoel
huiswaarts.
Meer dan 50 personen waren ’s avonds op 3 maart in De
Fonkel aanwezig op de bijeenkomst voor nieuwe leden. Aan
de hand van een presentatie werd inzicht gegeven hoe de

KBO gestructureerd was
en welke werkzaamheden
KBO Brabant voor de
leden verricht. Daarna
werd ingegaan op de
Kring
Helmond,
die
voornamelijk tot taak
heeft om de lokale
belangenbehartiging goed op elkaar af te stemmen. Hierna
kwam afdeling Bernadette breed in beeld, waarbij
stilgestaan werd bij de vele activiteiten die worden
georganiseerd, zowel wekelijkse als maandelijks.
Vervolgens kreeg de actualiteit aandacht met name de
Cliëntondersteuning in het kader van de WMO, de
belangenbehartiging van de KBO in Peel 6.1 en het
tabletproject van KBO Brabant. Op dit thema werd ook na
de vergadering gretig ingegaan. Al met al een boeiende
avond door de positieve aandacht die de nieuwe leden ten
toon spreidde.
Op 20 maart bezochten 17
leden het weverijmuseum te
Geldrop met het bekijken
van het spinnen van garen,
het
maken
van
de
kettingboom
en
de
ontwikkelingen in al die
eeuwen, zoals het thuis
weven in de 18de eeuw tot de mechanisatie. Een aantal
machines werd door de gids aangestuurd zodat het even
leek of men in een heuse fabriekshal stond. Halverwege de
rondleiding werd koffie/thee met peperkoek genuttigd.
Ondertussen werd de winkel bezocht, waar van alles te
koop is: van bont geweven theedoeken tot fel gekleurde
veters.

Op 17 april hebben 59
leden deelgenomen aan het
bezoek aan Kasteel Croy, de
bierproeverij en het diner.
Hoewel het kasteel niet
voor iedereen makkelijk
toegankelijk was, was het
een mooi rondleiding en
ook de bierproeverij was interessant. Daarna werd er
gezamenlijk gebruik gemaakt van het diner. Daarbij liep niet
alles op rolletjes en moest de activiteitencommissie wel het
een en ander improviseren. Na overleg besloot de directie
van Croy om het diner niet in rekening te brengen en
hebben de deelnemers dit geld teruggestort gekregen.
Met een kleine 80 leden,
verdeeld over twee
bussen, werd op 17 juni
koers gezet richting de
Veluwe. De chauffeurs
van de bussen namen
tijdens het laatste deel
van de rit een mooie
toeristische route naar het restaurant waar men kon
genieten van een zalige lunch. Daarna een korte rit naar ’t
Loo. Hier heeft eenieder zijn eigen keuze kunnen maken,
wel of niet naar de Sissi special te gaan of gewoon even de
stallen, museum en kasteel en/of park te bezoeken. Daarna
werd vertrokken naar het restaurant om samen te genieten
van een mooi en goed verzorgd diner. Tegen negen uur
kwam iedereen voldaan in Helmond aan.
Op
donderdag
3
september werd het
naseizoen gestart met een
bingo en barbecue. Ruim
80 leden waren aanwezig.
Onder
leiding
van
Bingomaster Hubèr van
Duppen,
geassisteerd
door Ger Jansen, werden de nummers getrokken en
afgeroepen. De geldprijzen vielen wel in de smaak en soms
waren er wel twee of drie goede bingo’s. Iedereen keek
natuurlijk uit naar de hoofdprijs van € 100,-- waarvoor met
een hele kaart werd gespeeld met als gelukkige Bep van
Lierop. Hierna werd begonnen met de barbecue. Het was
allemaal weer prima verzorgd en sommigen konden de vier
stukken vlees niet helemaal op. Rond vijf uur werd deze
geslaagde middag afgesloten.
Op 17 september werd het
Klok- en Peelmuseum in
Asten bezocht. Het was een
heel fijne middag, waarbij
een van de medewerkers
van het museum heel
duidelijk vertelde
over
klokken en het gieten van
klokken. Na de koffie en de vlaai werd er door een andere
gids heel enthousiast verteld over de Peel. Het is
interessant te horen hoeveel verschillende dieren en vogels
er in de Peel zijn.

Het herfstfeest werd
bezocht door 95 leden en
verzorgd door Michel
Coenen. Zijn optreden
was
onderhoudend,
gezellig en humoristisch.
In de pauze werd het
eerste gedeelte van de
loterij gehouden met prachtige prijzen. Tijdens het 2e
gedeelte van het optreden van Michel was er een korte
onderbreking, waarin de twee jubilarissen gehuldigd
werden voor hun zilveren lidmaatschap van de K.B.O. Na
het toezingen van beide dames werd het optreden van
Michel op dezelfde gezellige wijze voortgezet. Om 16.00
uur was het einde optreden en werd er nog gezellig
nagepraat en geborreld.
18 november was een
mooie middag met Wim
Daniëls. Deze middag was
ook een aantal mensen
uitgenodigd
van
de
Zonnebloem,
afdeling
Centrum.
Zo’n
105
personen hebben genoten
van een fijne middag. Wim Daniels heeft een mooie
presentatie gegeven over de jaren 50 en 60. Wie heeft er
nog op een Solex gereden of een Tomos of Puch brommer,
wie was de eerste deelnemer aan het Songfestival, waar
traden de Beatles voor het eerst op in Nederland.. Ja hij had
veel vragen maar de aanwezigen hadden ook wel veel
antwoorden.
Op 11 december was het
kerststukjes maken. Onder
bezielende leiding van Ellen
Deelen namen 12 leden
hieraan deel. Ieder maakte
een eigen creatie. Ook werd
de adventskrans voor de
kerstviering
vervaardigd.
Spontaan ontspon zich het idee om in 2016 elk kwartaal
een bloemschikworkshop te organiseren met bloemen van
dat seizoen. Een goed initiatief, dat navolging verdient.
De kerstviering op 18
december werd bezocht
door 120 leden. Zoals
gebruikelijk werd begonnen
met een viering, deze keer
niet in de kerk maar in De
Fonkel. De zaal en het
podium
waren
mooi
aangekleed in Kerstsfeer. Hierna was er het optreden van
de Salty Dogs uit Mierlo met mooie zeemansliederen,
aangevuld met enkele kerstliederen. Voordat overgegaan
werd tot het Kerstdiner werden de vrijwilligers van de
vereniging bedankt. Zonder deze vrijwilligers, die actief zijn
in het bestuur, de activiteitencommissie, begeleiding van de
weekactiviteiten en dergelijke zou de vereniging niet
kunnen voortbestaan. Tot slot werd er genoten van het
Kerstdiner. Het was een buffet met voor elk wat wils. Een
mooie afsluiting van
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