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maart computer cursus
20 januari infoavond
Wij hielden een informatieavond over
dementie, woonproject en eigen home. De
opkomst en belangstelling was niet zo erg hoog
en wij besloten later dan ook dit thema voorlopig
niet verder op te pakken. Toch blijft het
belangrijk om dergelijke, belangrijke thema's
toekomstig in gedachten te houden.

29 januari Carnaval
De
carnavaleske
avond
met
de
Rampetampers was een groot succes. Prins Nick
d'n Urste voerde het elftal aan. De tonprater
René van den Heuvel vertelde over zijn
motorclub D'n Heaven Devil. Zijn steeds
terugkerende uitspraken 'Wiel vooRob, Rob
erachter en ik achterRob' waren hilarisch.
De tonkletser van den
Tillaar had vroeger
goed
naar
Prins
Bernhard
en
Prins
Claus geluisterd en
zette een carnavaleske
sketch neer.

25 februari algemene
vergadering
Zoals elk jaar volgde snel als eerste
officiële bijeenkomst de Algemene Leden
Vergadering. De voorzitter presenteerde de
behaalde jaarcijfers alsmede het budget voor
2016. De cijfers werden zonder verder
commentaar goedgekeurd en het bestuur
verleende decharge aan de kascommissie.
Aansluitend kon
het bestuur met
vereende
krachten aan de
leiding
van
Bernadette voor
2016 beginnen.
De nieuwe secretaris werd gekozen en de
activiteitencommissie vertelde nog het één en
ander over de evenementen en uitstapjes voor
het komende jaar. Annelieke Merx sloot met haar
Frans- en Spaans- getinte liedjes deze middag af.

In maart startten wij een nieuwe
computer cursus onder de naam 'computerinloop-uurtje'. Gedurende de maanden maart en
april kwamen er diverse leden op af terwijl de
opkomst eigenlijk niet zo overweldigend was.
Waarschijnlijk was de opgedane kennis van het
jaar ervoor nog vers in het geheugen
en inmiddels blijkt inderdaad (in
februari 2017) dat de deelname nu
gigantisch is gegroeid. Een bewijs te
meer dat er om de zoveel tijd een
sterke behoefte ontstaat.

15 maart Jan Vissermuseum
Met een redelijk goede opkomst van 24
deelnemers bezochten wij dit interessante
landbouwmuseum. Een
overvloed
van
boerderij gereedschap
tot
van
voor
de
mechanisatie zagen wij
hier in alle vormen en
maten.
Een
hoog
interessant
bezoek
waar wij uitgebreid werden rondgeleid en
vakkundige uitleg kregen van de beheerders en
vrijwilligers. Ook een bezoek aan de inpandige
bakkerij en het brandweermuseum in de grote
schuur mochten niet ontbreken. Dat de koffie en
thee met gebak buitengewoon in de smaak viel
behoeft verder geen betoog. Een geslaagde
middag.

13 april Neerkant
Het museum 'Techniek met 'n ziel' mocht
in april meer dan 60 van onze leden begroeten.
Hier zagen wij werkelijk van alles en nog wat als
het maar enigszins met techniek te maken heeft.
Of het nu om radio's, grammofonen of de eerste
TV toestellen gaat, wasmachines of keukengereedschap, fototoestellen, filmcamera's of
projectoren, absoluut te veel om op te noemen.
De vakkundige begeleiding leidde ons door deze
prachtige verzameling nadat wij een heerlijk
kopje koffie of thee met een wafel hadden mogen
genieten. Een service die je ook niet in elk
museum tegen komt. Onze leden lieten zich zeer

complimenteus uit over dit prachtige museum in
het Brabantse dorp Neerkant.

28 april - nieuwe leden
80 nieuwe leden mochten wij op deze
bijeenkomst begroeten. Duidelijk werd dat onze
vereniging de laatste jaren spectaculair groeit.
Dit wordt helemaal duidelijk als wij eens
de groeicijfers van het aantal leden bekijken
vanaf 1995 tot eind januari 2017. In die periode
groeide de vereniging van 17 leden eind 1995 tot
haast 450 leden eind januari 2017. Zeker trots
mogen wij zijn op de gerealiseerde groei vanaf
2013. Dit alles hangt zeker samen met de
kwaliteit en
verscheidenheid van onze
activiteiten. Maar ook onze wervingsacties en
niet ten laatste de mond-tot-mond reclame die
onze bestaande leden teweeg brengen. Op deze
plek mogen wij best eens onze activiteiten
commissie hiervoor een lof uitbrengen en onze
leden danken voor hun trouw en dankbaarheid.

Tijdens de wandeling leerden wij veel
over de geschiedenis en het ontstaan van dit
prachtige stukje Helmond. Een van onze leden
kon ons hierover alles vertellen zodat wij bij
prachtig weer een heerlijk uitje hadden. De
afsluiting in het paviljoen de Warande was niet
minder spectaculair en viel zeer zeker met het
afsluitende 'Peelpeuzel hapje' in de smaak van
alle deelnemers.

26 mei Rooi Pannen
Te gast bij de Rooi Pannen in Eindhoven
het opleidingsinstituut voor de horeca. Na een
uitgebreide rondleiding door de diverse
lokaliteiten waar de leerlingen onderwijs
ontvangen over het koken, serveren, tafels
dekken en hotelkamers schoon maken. De
aansluitende 3-gangen lunch met bijbehorende
drankjes werd door de 20 leden die zich voor dit
uitstapje hadden opgegeven met veel genoegen
genuttigd. Na deze leuke ervaring bracht de bus
ons weer terug naar Helmond.

24 juni Rozentuin Lottum

Ook toekomstig zal het bestuur van KBO
Bernadette zich blijven inzetten voor de kwaliteit
en variëteit van onze evenementen zodat wij één
van de snelst groeiende afdelingen van KBO
Brabant blijven.

Deze keer bracht onze bus ons naar
Limburg en wel naar de rozentuin in Lottum.
Hier leerden wij dat de roos al op aarde was vóór
dat de mensheid ontstond. Wij hoorden uitleg
over de 'Excellence-roos', de “ADR-roos' en
ontelbare soorten van deze koningin der
bloemen. Helaas was enkele dagen voor ons
bezoek een behoorlijke stortbui en onweer over
Limburg
getrokken.
Ondanks
dit
feit
verwonderde het ons dat de bloemen ondanks dit
natuurgeweld er nog behoorlijk bij stonden.
Maar je kon wel zien dat de regen niet
onopgemerkt over was getrokken.

11 mei Warande

21 september bingo & BBQ
Een echte en eerste 'buiten-activiteit'
voerde ons naar een prachtig stukje Helmond, de
Warande. Dit oorspronkelijke jachtterrein
dateert al van 1757 en werd aangelegd ten
behoeve van de Heer van Helmond. Vandaag de
dag is het een heerlijk wandelgebied.

Voor de bingo en barbecue middag
ontmoetten wij elkaar in het wijkhuis de Fonkel.
Dat de bingo – zoals altijd – een succes werd
behoeft bepaald geen betoog. Er waren mooie
prijzen en vaak werd er 'kien' geroepen ipv
'bingo' en dat vond onze 'bingo-master' niet

helemaal goed. Maar de meesten trokken zich er
weinig van aan en de prijzen vielen toch, dus
geen paniek!
Terwijl wij gezellig met de bingo aan het
chillen waren brachten de vrijwilligers van de
Fonkel alles in gereedheid voor de barbecue. En
dat zag er goed uit, zeg! De uit voorzorg
opgezette party tenten hoefden ons en het eten
niet voor de regen te beschermen, maar eerder
voor de zon. Het was schitterend weer!

En ja hoor, wij hadden nog meer
in petto.
Op
26 oktober volgde ons eerste
uitstapje wat wij aanvankelijk alleen maar 'HighTea' noemden toch inmiddels gewoon hebben
omgedoopt in “gezellige middag”. Dat heeft een
reden. Bij de uitdrukking High-Tea verwacht een
ieder een 'echte High-Tea', terwijl het ook een
aangeklede borrel of een hapjesbuffet kan zijn.
Die dag kwamen wij samen in “The
Count of Coffee” op de markt.

Maar nog veel beter werd de variëteit van het
beschikbare eten geroemd. Van alles was er ruim
voldoende: salades, saté, speklapjes en
hamburgers en de meer dan 100 leden die de
zaal ruimschoots vulden vonden het prachtig.
Absoluut geslaagd deze middag en zeker voor
herhaling vatbaar!

Onze complimenten gingen naar de
Fonkel – het was weer uitstekend verzorgd!

10 oktober
herfstfeest
Amper waren we de
belevenissen van de BBQ te
boven en er volgde al weer het
traditionele herfstfeest. Deze
keer kwam Tonny Wijnands ons
met zijn liedjes vermaken.
De troubadour uit Deurne bracht snel en
doelgericht een sidderende stemming in de zaal
en vermaakte de 130 leden met zijn schitterende
liedjes en zijn moppen. Af en toe een klein
beetje pikant maar dat verhoogde alleen maar de
stemming, zeer zeker als het ook nog in het oerBrabants ten berde wordt gebracht. Schitterend!
Ook deze middag was een daverend succes – hoe
kan het ook anders!

Deze activiteiten waren het afgelopen
jaar een nieuw idee en een lid van onze
activiteiten commissie zette zich hier versterkt
voor in. Het werd een geweldig succes! De
deelname was groot en inmiddels moeten we er
geregeld twee dagen voor uittrekken omdat de
horeca gelegenheden niet al te veel van onze
leden in een keer kunnen verwerken.
Toekomstig proberen wij van deze
'gezellige middagen' een traditie te maken. Het
bevordert de onderlinge contacten en werkt
wellicht vereenzaming tegen. Al snel ontstaan er
nieuwe vriendschappen tussen de leden – en
daar is het om te doen! Meestal zijn de deelname
kosten in verhouding tot wat je geboden krijgt
erg laag, daar letten wij bewust op en hopen dat
we nog veel van deze dagen mogen organiseren.

24 november
En vier weken later hebben wij elkaar
ontmoet in de horeca gelegenheid ZIEN, ETEN
en DRINKEN op de markt 10.
De kosten waren bewust weer laag
gehouden maar het aanbod was bijzonder rijk en
goed. Het was smullen geblazen! De zaal was
dan ook bomvol met 45 deelnemers, terwijl er
maar 32 waren aangemeld. Dus het bedienend
personeel moest nog in alle haast met tafels en
stoelen googelen. Geen gemakkelijke taak, last
minute, maar ze kregen het keurig voor elkaar.
De stemmig was uitbundig en een ieder was
absoluut tevreden.

Na afloop werd er nog menig glaasje wijn
besteld en het was vrij laat toen de laatste leden
richting thuis vertrokken.

voor het meedoen en de aanwezigheid. Opnieuw
blijkt hier dat de deelname aan dit soort – onze
evenementen – absoluut lonend is.

Diverse leden spraken ons bij de uitgang
aan en vroegen vol spanning: “wanneer komen
we opnieuw bij elkaar?” Dit was voor ons van de
activiteiten commissie het bewijs dat wij met
onze 'gezellige middagen' op de juiste weg
waren. Wij boekten dan ook gelijk voor januari,
maar dat leest u in dit kader volgend jaar pas.

En zo kwam er een einde aan een
prachtig, gezellig en succesvol jaar voor
Bernadette.
Meer
dan
15
evenementen
en
bijeenkomsten
hadden
wij
dit
jaar
georganiseerd. En dat is toch een trots aantal
menen wij! Wij mogen er dan ook trots op zijn en
dat zijn wij ook. Het bewijs is hiermee geleverd
dat onze leden over het algemeen tevreden
waren. Natuurlijk heb je her en der wel eens een
stemmetje die er anders over denkt. Maar
daarvoor geldt dan ook de spreuk: “je kunt het
niet iedereen naar de zin maken”.
Naast al deze bijeenkomsten en
uitstapjes hebben we natuurlijk ook altijd nog
onze wekelijkse activiteiten gehad. Het biljarten,
het kaarten, rikken en jokeren, koersballen,
sjoelen en darten – het hoort er allemaal bij.
Toegegeven er zijn ook wat activiteiten die
wekelijks waren gepland maar niet zo'n succes
zijn geworden. Dat kan uiteraard ook gebeuren.
Zo is het ons niet gelukt – ondanks de geweldige
inspanning van één van onze leden- een koor op
de benen te krijgen. Ook de wandelclub,
eveneens met veel inzet en goede bedoelingen
opgestart, heeft het niet overleefd.

KERSTSTUKJES MAKEN
13 december
Dat deden wij met 10 leden onder leiding
van Ellen Deelen. Op zich niet zo'n erg grote
opkomst maar het blijkt een harde kern te zijn
die elk jaar hiervoor in de Fonkel bij elkaar komt.
De resultaten waren ernaar, want deze
deelnemers gingen met prachtige kerststukjes
naar huis en wij weten zeker dat men er weken
plezier aan heeft beleefd. En dit is toch veel
fijner dan 'zo maar' iets in een winkel te kopen!

15 december kerstviering
En dan volgde drie weken later al weer
de klap op de vuurpijl met onze jaarlijkse
kerstviering.
Recent heeft u in onze januari uitgave kunnen
lezen dat dit een geweldig succes is geworden.

Dit afgelopen jaar, 2016, hadden wij dus 150
deelnemers en brachten hiermee de Fonkel haast
in verlegenheid voor wat de beschikbare ruimte
betrof.
Maar met vereende krachten hebben we
het kunnen redden. Dat de hele kerstviering
prima is verlopen heeft u ook op onze website
kunnen lezen daarom volstaan wij er op deze
plaats mee door te zeggen, dat wij alle
deelnemers en vrijwilligers hartelijk bedanken

Toch in het bestuur denken wij er al over
na hoe wij volgend jaar nieuwe bezigheden in het
leven kunnen roepen.
Expliciet willen wij op deze plek alle
vrijwilligers, meedenkers en meedoeners heel
hartelijk danken voor hun inzet, hun inspiratie en
hun bereidheid een steentje bij te dragen. Alleen
door deze leden kunnen wij de organisatie
levend houden en ervoor zorgen dat wij verder
groeien. En dat zullen wij doen want ons motto is
en blijft “hoe meer zielen – hoe meer vreugd”.
Als afsluiting van het oude jaar 2016 en
als begin van het nieuwe jaar 2017 wensen wij al
onze leden nogmaals geluk en gezondheid.
Het bestuur van KBO Bernadette
de secretaris
januari 2017

