KBO-Bernadette
________________________________________________________________

Om dit jaarverslag te beginnen:
De
Voor het eerst in 2017 organiseerden wij
als bestuur een groot aantal gezellige
bijeenkomsten. De een noemt het een High-Tea,
de ander een aangeklede borrel of misschien wel
het inloop-uurtje. Elke benaming treft het doel
en wij vonden daarom de verzamelnaam KomBij-Ons middag helemaal bij Bernadette passen.
Veel van onze leden vonden hier nieuwe
kennissen en vrienden, in elk geval elke keer
opnieuw gezelligheid en een lekker hapje. En dat
is de bedoeling. Verheugende bijkomstigheid
hierbij is dat het ons als vereniging praktisch
niets kost. Door slim onderhandelen met de
diverse horeca ondernemers konden wij in het
algemeen deze fijne bijeenkomsten voor € 10,voor onze leden aanbieden. Tot op een paar Euro
na kostendekkend! En voor tien Euro vonden
veel leden hetgeen ze kregen geboden een
absolute aanrader. Het mag dan ook wel gezegd
dat bij elkaar meer dan 500 deelnemers eraan
hebben meegedaan.
Om hier op deze plek foto's te plaatsen
zou te ver gaan. Wij zullen daarom een speciaal
album op onze site plaatsen waar u de meeste
fotomomenten kunt bekijken en downloaden als
u een leuke foto tegen komt. In de loop van de
maand maart kunt u dit album inzien.
Ook mag nog in kort worden vermeld dat
wij deze bijeenkomsten organiseerden op 19
verschillende data en wel in El Borgo, De Bieb,
Brownies & Downies, The Count of Coffee, de
Keyser, Senders & Co., Zien, Bij de Boompjes en
de nieuwe Stadskamer. Hulde aan al deze horeca
ondernemers die ons zo goed ontvingen en met
lekkernijen verzorgden.
In 2018 gaan wij hiermee door!

van het afgelopen jaar bekendmaken. Wat heeft
wat gekost? Waar is het geld van de contributie
uiteindelijk
gebleven?
Zeer
belangrijke
onderwerpen want hierover ontstaan nogal eens
wat misverstanden die niet nodig zijn maar zeker
ook niet wenselijk. Onze penningmeester houdt
door het jaar heen de geldstroom nauwkeurig in
de gaten en noteert elk bedrag wat erin komt en
wat eruit gaat. Hij wordt op zijn werkzaamheden
ook
jaarlijks
door
de
kascommissie
gecontroleerd. Al dit geeft veel werk en er zijn
vele uren vrijwilligerswerk aan verbonden. Op
deze plaats mogen wij dan ook eens hulde
brengen aan de uitvoerders van deze
werkzaamheden.
Nadat er dan de jaarcijfers cijfers over
het
grote
scherm
verschenen
waren
presenteerde onze activiteitencommissie ook nog
eens duidelijk wat wij zoal door het jaar heen
aan uitstapjes en bijeenkomsten organiseren.
Chris Koelemij bracht hier
weer een verhelderend
overzicht van en onze leden
luisterden hier aandachtig
naar. Algemeen werd het
geluid hoorbaar dat wij als
Bernadette toch wel heel
erg veel ondernemen om
onze leden vele malen leuke
onderwerpen te bieden.
Getuige hiervan moge ook
dit jaaroverzicht zijn.

16 februari algemene
ledenvergadering

Dit jaar namen wij afscheid van onze
voorzitter Jan van Ginkel en installeerden
tegelijkertijd een nieuwe voorzitter. Henriëtte
Verouden-Berens nam de voorzitters hamer over
en heeft zich
inmiddels, op het
moment dat ik
deze
bijdrage
schrijf, al goed
ingeleefd in onze
senioren
vereniging.

Zoals elk jaar hielden wij ook in 2017 een
algemene vergadering voor onze leden.
De bedoeling van deze jaarlijkse
vergadering is onze leden op de hoogte te
brengen van de financiën en significante
veranderingen in onze vereniging.
Informatief omdat wij dan onze cijfers

Verder werden er nog meer items
aangesproken tijdens deze bijeenkomst zoals het
afscheid van Piet van Diepen als bezorger van
onze bladen, die dit 15 jaar met verve heeft
volbracht; wij eerden Piet van der Weele die 40
jaar lid van Bernadette was en vlak voor de

eeuwwisseling ook nog vier jaar lang
verdienstelijk bestuurslid.
Een muzikale afsluiting werd door de
troubadour Gerard verzorgt die algemeen bij
onze leden bijzonder gewaardeerd werd.

Tablet en computer cursussen
Niet algeheel nieuw waren deze
cursussen. In 2016 zijn wij hiermee al begonnen
en wegens groot succes zijn wij in het lopende
jaar hiermee doorgegaan. De eerste sessie vond
al op 8 februari plaats en er volgden dan nog 5
sessies in de loop van het jaar. Totaal 40
deelnemers mocht
ons bestuurslid
Hennie
de
Gooijer
van
haar
kennis
voorzien
en
gezien
het
totale
aantal
leden
die
hieraan
deel
hebben
genomen mogen wij ook bij deze activiteit van
succes spreken.
Het is voor ons als senioren vereniging
een fijn gevoel dat veel mensen – ook als de
leeftijd langzaam oploopt – steeds meer van
tablets en computers gebruik maken. Het is voor
veel zaken praktisch en wordt ook steeds meer
onmisbaar afgezien van het feit dat het bijzonder
leuk is als je met je kleinkinderen die misschien
wel ver weg wonen zo fijn kunt communiceren in
woord en beeld.
Ook hebben wij ervaren dat onze 'jonge
senioren' (vanaf 50 jaar en ouder) steeds meer
van de computer techniek gebruik maken. Niet
iedereen heeft op school of in het beroepsleven
hiermee te maken gehad en dan is het een fijne
manier om de kennis op te frissen en completer
te maken.

21 februari Carnavalsavond
Eind februari was het dan weer zover,
waarnaar veel van onze leden naar uit hadden
gekeken. De jaarlijks wederkerende viering van
Carnaval in de grote theaterzaal van de Fonkel.
Het was echt weer een dolle boel. 135
van onze leden kwamen meezingen en klappen
toen Prins Koen van de Rampetampers met zijn
voltallige begeleiding het podium ging bezetten.
Pas om 23:00 h werd de polonaise
ingezet en de deelnemers gingen met een
glimlach of schaterend lachend naar huis. En zo
moet het ook, een bewijs dat een ieder weer
tevreden was.

Deze succesvolle avond konden wij
samen organiseren met het Reumafonds en wij
danken alle organisatoren die hier hun steentjes
hebben bijgedragen.

21 maart gingen we naar Best
Dit uitstapje was wel erg uitzonderlijk.
Op één dag bezochten wij achter elkaar twee
musea en dat alles voor een lage eigen bijdrage.
De Bevrijdende Vleugels en het Spelebos
stonden op het programma.
De bus van
Twin Tours bracht
onze 35 leden die
zich hiervoor hadden
aangemeld naar Best
en vóór dat de
rondleiding
begon
konden we eerst van
koffie/thee met gebak genieten, wat ook deze
keer uitstekend was verzorgd en in de smaak van
iedereen viel.
Natuurlijk was er een rondleiding waar
de moeilijke oorlogsjaren nader werden
uitgelegd. Veel items kwamen ter sprake en al
worden wij met z'n allen niet graag aan deze
moeilijke periode herinnerd zo was het toch weer
eens verhelderend er het één en ander over te
horen. Uiteindelijk kunnen we de geschiedenis
niet uitvlakken en het eerst bezochte museum
laat dit op uitmuntende wijze zien.
Aansluitend gingen we naar het Spelebos
wat er vlak naast ligt.

Daar was tenslotte heel veel te zien van
kermisattracties over poppen, gezelschapsspelen
naar prachtig opgebouwde modeltreinen. Te veel
om op te noemen en zowel voor de dames als ook

voor de heren waren er interessante items te
bezichtigen.
Om half 5 was het weer tijd om
huiswaarts te keren, hetgeen nog niet zo
gemakkelijk ging gezien de file waarin we
terechtkwamen.

24, 25 en 26 maart
… vond de 50Plus Lifestile Beurs in Helmond
plaats, waar KBO Bernadette ook op een stand
duidelijk aanwezig was.
Wij hadden een mooie compilatie
gemaakt van onze activiteiten, waaronder onze
Kom-Bij-Ons middagen, de carnavalsavond en de
kerstviering. Op die manier kon iedereen op een
groot scherm zien dat de activiteiten die wij
organiseren altijd gezellig zijn en, gelukkig, ook
altijd goed worden bezocht.

Veel van onze leden bezochten ons op de
stand om een praatje te maken of een kopje
koffie te drinken met één van onze bestuursleden
die afwisselend aanwezig waren. Natuurlijk
mochten wij ook bezoekers begroeten die
interesse in onze vereniging toonden en wij
konden hun onmiddellijk met nuttige informatie
voorzien. Het waren gezellige maar ook
vermoeiende dagen, wat echter zeer positief
werd opgevat want het leverde Bernadette ook
weer een aantal nieuwe leden op.

5 april
...hadden wij een bezoek georganiseerd
in thuiszorg accessoires winkel LEEF en ZORG
van Angelo Leenen. De intentie was om uitleg te
geven aan geïnteresseerde leden over wat er zo
allemaal als nuttig hulpmiddel te verkrijgen is
om het leven aangenamer te maken als je met
een licht of zwaarder handicap moet leven.
Blijkbaar kent iedere Helmonder deze winkel al
want de opkomst was met twee dames nogal
zwakjes. Maar goed, wij hadden het geprobeerd
en misschien animeert het de één of ander
opnieuw
om
deze
prachtige
en
goed
geëquipeerde winkel weer eens een bezoek te
brengen.
Angelo Leenen danken wij voor zijn inzet
en bereidwilligheid om ons te ontvangen.

25 april Schat van de Peel
Deze keer niet met een bus maar onze
leden kwamen met eigen vervoer. Dat moet ook
een keer kunnen en zeker als het geplande
uitstapje dicht bij is. En dat is het TOON
KORTOOMS park in Deurne. Deze bekende
streekschrijver uit Deurne heeft ooit dit park en
het inliggende museum opgezet en het wordt
frequent bezocht door Brabanders en ver
daarbuiten.
Een zeer interessante rondleiding kregen
wij nadat we van lekkere koffie/thee met een
“Gouden Turfje” (een kruidenkoek) hadden
mogen genieten. Dit oeroude turfgebied in
Deurne is absoluut het bezoeken waard.
Hier zie je hoe in
vroeger
tijden
turf
werd
gestoken in die tijd een uiterst
gewild materiaal voor vele
doeleinden. De twee kenners
die ons de rondleiding gaven
wisten er werkelijk alles van en
konden
humoristisch
en
begrijpelijk uitleggen wat er
allemaal bij komt kijken om dit
waardevolle
materiaal
de
winnen.
Om dieper het bos
in te gaan konden
wij
met
z'n
allen
klompen aan omdat
de grond nogal
drassig
en
plakkerig is. Dit
leverde natuurlijk
een boel hilariteit
bij onze leden op
en vooral
onze
dames
moesten
gieren
van
het
lachen
toen
ze
eenmaal dit 'luxe'
schoeisel aan hadden getrokken.
Veel van onze leden waren het dragen
van klompen niet meer zo erg gewend en dat
leverde dan ook nog eens leuke plaatjes voor de
fotograaf op. Een absolute geslaagde middag bij
stralend mooi weer, dus wij konden na afloop
niet klagen.

16 mei Pathé
Geheel nieuw in ons programma was een
bioscoopbezoek. Eigenlijk een test want wij
wisten uiteraard van te voren niet of dit
überhaupt aan zou slaan bij onze leden.
En of het aansloeg: 16 van onze leden

maakten gebruik van de goedkope kaartjes die
wij als vereniging zeker 40 à 50 % goedkoper
konden aanbieden dan normaal. En dat is een
fijn gevoel dat we onze leden een flink voordeel
konden bieden zonder dat onze clubkas moest
lijden.
Gezamenlijk zagen wij de zeer pakkende
film “Sully” waarin Tom Hanks op voortreffelijke
wijze de captain van een Boeing vertolkte die
een noodlanding moest maken op de Hudson in
New York. Een waar gebeurd verhaal en wij
hebben er bijzonder van genoten.
Absoluut voor herhaling vatbaar zo'n
bioscoopbezoek!

8 juni bijeenkomst nieuwe
leden
Elk jaar een bijzonder informatieve maar
ook gezellige bijeenkomst als wij onze nieuwe
leden die zich het afgelopen jaar als lid hebben
opgegeven mogen begroeten.
Ook in 2017 was het weer een
interessante
avond,
waarbij
uitgebreide
informatie over onze vereniging werd gegeven.
Informatie over wat we zoal organiseren en de
plannen voor de toekomst.
Er werd een film vertoond van het
uitstapje naar ‘de Schat van de Peel’, een leuke
film, die voor alle leden voor een klein bedrag te
koop werd aangeboden.
Tenslotte was er nog een optreden van
Gerard van Kol, een liedjes presentator uit het
Brabantse. Die kwam natuurlijk bijzonder goed
bij onze nieuwe leden aan. Vaak met Brabants
dialect zong hij vrolijke deuntjes en luisterde zijn
optreden met menig mopje op.
Absoluut een succes onze
Gerard. Getuige van het feit
dat er tijdens zijn optreden en
nadat het officiële gedeelte
van deze bijeenkomst ten
einde was nog menig glaasje
nat van de bar werd gehaald.
Wij als bestuur waren
bijzonder verheugd zoveel nieuwe leden te
mogen hebben begroeten. Verdere groei van
onze vereniging is belangrijk en momenteel
lopen wij hard naar 500 zielen en dat doet ons
deugd. Want zonder enthousiaste leden kunnen
wij de club moeilijk levende houden. Op naar het
volgende jaar met nog meer groei!

21 juni
dagtocht West-Brabant
Onze trouwe verslaggever Ger Jansen
stuurde ons een interessant artikel over deze
leuke dagtocht door ons mooie Brabant. Uit

ruimtegebrek kunnen wij niet alles weergeven
maar geven hier wel de meest pakkende details
weer.
Ger: “Om kwart voor negen precies
vertrokken we met 82 personen, verdeeld over 2
comfortabele bussen, richting West Brabant.
Bij de klompenmakerij Den Dekker in
Dussen waar we werden ontvangen met
koffie/thee en een stuk cake. In de
kantine/winkel waar we zaten was het werkelijk
alles en alleen klompen en nog eens klompen wat
de klok sloeg.
In de werkplaats waar we een zeer
onderhoudende, leerzame en leuke toelichting
kregen op alles wat te maken had met de
geschiedenis, de productie enz. enz. van
klompen
zowel
in
vroeger
tiden
als
tegenwoordig.
Tevreden zetten we onze reis voort naar
Oudenbosch voor een bezoek aan de Basiliek,
een kerkgebouw gebouwd als een kleine replica
van de Sint Pieter in Rome. Na ruim een uur
moesten we sommige mensen “losweken”van de
gidsen om toch maar op tijd te zijn voor de lunch
in Drimmelen.
De Brabantse lunch in restaurant
Panorama was goed en ruim voldoende voor
iedereen. De tijd om de lunch te gebruiken was
echter aan de krappe kant en we moesten ons
haasten om op tijd in de rondvaartboot te zijn.
Het was een prachtige rondvaart door de
Brabantse Biesbosch, maar “moeder wat was het
heet “ op de boot. De mensen hadden allereerst
alleen maar belangstelling om drankjes en ijsjes
te bestellen. Verder hebben ze natuurlijk ook
genoten van het uitzicht op het mooie gebied en
de leerzame toelichtingen van de kapitein. Na de
rondvaart van ruim 2 uur vertrokken we, via een
mooie toeristische route, richting Casteren voor
het diner.
In restaurant Kruidenlucht in Casteren
werden we aangenaam verrast met een prima
diner. Het was echt een eenvoudige overvloedige
maaltijd van prima kwaliteit. De bediening was
snel en correct. Echt een aanrader voor volgende
gelegenheden.
Terugkijkend op de gehele dag mogen
we, uit de waargenomen reacties van de
deelnemers, concluderen dat we kunnen spreken
van een leuke geslaagde dag.”
Ger Janssen

17 en 31 augustus 'TAI-CHI'
13 en 20 september
Geheel nieuw in ons activiteiten arsenaal
waren deze bijeenkomsten. Helaas werden ze
maar heel zwak bezocht. Toch willen wij op deze
plek hier nog iets over los laten.
Waarschijnlijk
is
de
zwakke
belangstelling te wijten aan de onbekendheid
van deze oosterse bezigheid. 'Onbekend maakt

onbemind' – zoals wij weten. Toch erg jammer
want de Chinezen beoefenen deze bewegingstherapie elke dag en je ziet in China in elke stad
ergens een plein of een park waar honderden
mensen met 'Tai-Chi' bezig zijn. Waarom is dit?
Welnu, heel simpel: omdat het buitengewoon
gezond is voor geest en lijf, omdat je je
verouderingsproces aangenamer maakt, ja zelfs
verkort. De Chinezen weten dit al duizenden
jaren en blijven het niet voor niets ook in onze
eeuw nog trouw beoefenen. Het is in die zin geen
sport, waar veel mensen schrik van hebben. Het
is een bewegings- therapie die niets kost, door
een ieder, altijd en overal beoefent kan worden
als je eenmaal de techniek en de smaak te
pakken hebt. Reeds al na enkele keren dat je
eraan hebt meegedaan voel je je beter, soepeler
en merk je het succes van deze leuke bezigheid.

3 en 10 september
'Groet en Ontmoet markt'
Natuurlijk was ook Bernadette weer met
een eigen stand aanwezig. Wij hadden
ruimschoots folders en foto's van onze
evenementen uitgestald en veel bezoekers van
deze markten bleven hoogst geïnteresseerd bij
onze stand staan om het materiaal te
bestuderen.

Regelmatig bleven bezoekers uit alle
leeftijdsgroepen bij ons hangen om vragen te
stellen en zich nader te laten informeren wat de
hoofdzakelijke bezigheden van Bernadette zijn.
Zodoende werd er uitgebreid informatie
gegeven over de belangenbehartiging, de
collectiviteitskorting van verzekeringspaketten
en al onze activiteiten door het hele jaar heen.
Met groot interesse werd hiernaar geluisterd en
wij mochten door deze informatie stand aardig
wat nieuwe leden voor onze afdeling winnen.

20 september
…. was het dan eindelijk weer zover. De BINGO
en BBQ middag waar elk jaar onze leden met
spanning op zitten te wachten.
Het is inderdaad inmiddels traditie! Naar
een erg gezellige en enorm spannende Bingo

waar veel prijzen werden weggegeven werd dan
op laatst de hoofdprijs van € 100,- afgeroepen.
De vreugde was groot bij de winnares toen zij
luidkeels BINGOOOOOO kon roepen!

Na een korte pauze konden wij ons
tevreden met meer dan 80 leden aan een
overheerlijke barbecue laven. De Fonkel had
weer zijn beste beentje voor gezet en wij
genoten gezamenlijk van heerlijk vlees, vis en
salades die allemaal ruimschoots voorhanden
waren. Een glaasje wijn, frisdrank of pilsje
hoorde er vanzelfsprekend bij en zelfs nadat het
eten was afgelopen haalden nog menige leden
een extra drankje van de bar.

Inmiddels worden wij door de weergoden
een beetje verwend want ook dit jaar hadden wij
weer prachtig weer hetgeen dit soort jaarlijks
terugkerende festiviteiten absoluut een extra fijn
tintje geeft. Wij verheugen ons nu al weer op de
BBQ en Bingo van 2018, die zoals het er nu
uitziet op woensdag 5 september plaats zal
vinden. Maar uiteraard leest u dit nog vroegtijdig
in ons maandelijks journaal.

10 oktober – herfstfeest
En of het allemaal niet op kon in de
herfst van 2017. Al 20 dagen later kwamen wij
opnieuw samen in de Fonkel om ons jaarlijkse
herfstfeest te vieren.
De Notenkrakers verzorgden deze
middag de muziek, die bij de meeste aanwezigen
zeer goed in de smaak viel.
Dit was duidelijk te merken aan de vele

blije en ontspannen gezichten. De muziek en het
repertoire was voor iedereen herkenbaar en
enkelen waagden er zelfs een dansje aan.

De loterij, in 2 delen,
was er een met veel nuttige
huishoudelijke prijzen en
etenswaren; en werd over
het
algemeen
goed
ontvangen.
Het was wel jammer
dat een tiental leden zich wel
hadden
opgegeven
voor
deelname,
maar
niet
verschenen zijn. Ook al
hadden ze de eigen bijdrage nog niet betaald, ze
waren al wel begrepen in het aantal deelnemers
dat we aan de Fonkel moeten doorgeven. Voor
onze organisatoren is dit toch wel een erg
belangrijk punt en het zou fijn zijn als iedereen
komt die zich heeft aangemeld. Onvoorziene
omstandigheden daar gelaten uiteraard!
Spijtig, volgende keer beter!!.
Chris
Koelemij
overhandigde
een
mooi bos bloemen
aan de dirigente van
de Notenkrakers.
Samengevat
kunnen we zeker
zeggen,
dat
het
Herfstfeest 2017 toch
weer geslaagd is en
we terug kunnen
kijken
op
een
gezellige
onderhoudende
middag.

17 oktober
workshop schilderen
Marianne Driessen, eigenares van
Matrix-Art in de Kerkstraat gaf een workshop
met de naam 'intuïtief schilderen'. Wij hadden
hier uitgebreid aandacht in ons journaal aan
gegeven, maar helaas waren er maar 2
deelnemers die dit voldoende interessant vonden
om ernaar toe te gaan.

Eigenlijk best wel jammer want juist dit
soort workshops en bijeenkomsten brengen je op
nieuwe ideeën, verzetten je zinnen en
bevorderen het begin van een aankomende
eenzaamheid uit te stellen. Misschien wordt het
woordje 'workshop' wel snel verkeerd begrepen.
Ga je op dit woord 'googelen' dan krijg je
dit antwoord: Een workshop (Engels voor
"werkplaats") is een onderwijsactiviteit waarin
actieve deelname een belangrijke rol speelt.
Dit zegt natuurlijk alles. Het is een
onderwijsactiviteit en actieve deelname kan
daarbij van nut zijn. Dat wil natuurlijk nog lang
niet zeggen dat er moet worden 'gewerkt', zoals
het woord suggereert. Je mag meedoen als je er
zin in hebt en in de meeste gevallen komt er iets
leuks uit, want dat is uiteindelijk de bedoeling
van degene die de workshop organiseert.
Dus ook voor onze leden zijn dit soort
samenkomsten uitermate nuttig en zoals eerder
gezegd helpen ze iemand uit zijn eenzaamheid te
halen, tot 'denken en doen' aan te zetten.
Graag willen wij dan ook weer eens op
deze plek een ieder oproepen: DOE AAN DIT
SOORT ACTIVITEITEN MEE – HET IS LEUK EN
ERG NUTTIG!

3 november bezoek
wasserij Lavans
36 van onze leden brachten een bezoek
aan de wasserij Lavans en werden aldaar

ontvangen met koffie of thee en een 'Lavans'gebakje.
In twee groepen werden wij door gidsen
uit de eigen gelederen van Lavans rond geleid en
konden dit schitterende bedrijf in al zijn facetten
bewonderen.
Tijdens deze rondleidingen werden ook
enkele leuke wetenswaardigheden verteld, zoals
het feit dat Lavans de groenste wasserij van
Europa is; dit mede dankzij bijzondere
investeringen. Ook werd verteld dat uit ervaring
en onderzoek is gebleken, dat wasmiddelen in
poeder vorm beter werken dan vloeibaar
wasmiddel. Zo konden onze leden heel wat
interessante feiten en gegevens oppikken.

14 december
En natuurlijk, tegen het einde van het
jaar vindt dan onze kerstviering plaats. Het is en
blijft een hoogtepunt van al onze activiteiten en
dat is duidelijk te zien aan het aantal
deelnemers. Dit jaar waren het er weer meer
dan 120 leden die hieraan deel namen, helaas
iets minder dan in 2016. Hoofdzakelijk werd dit
veroorzaakt door de alom heersende griep want
een behoorlijk aantal leden moesten op het
laatste moment hun deelname afzeggen. Dat was
uiteraard jammer maar het enthousiasme hoe
onze overige leden deze viering beleefden loog
er niet om.
Rond half 4 werd deze middag afgesloten
en kreeg iedere deelnemer een exemplaar van
het multiculturele proeverij receptenboek uit
2016 mee en kunnen wij als KBO terugkijken op
een interessante en leerzame middag; kortom
een geslaagd bezoek.

21 november
lezing 'Wonderen in het
zonlicht'

Pastor Koopmans leidde een stemmige
adventskerstviering
en
ontstak
de
adventskaarsen. Dit werd begeleid met een
passende muzikale door een koortje.

Hans van den Broek, de gepensioneerde
radioloog, geeft al jaren lezingen over
interessante
onderwerpen
die
op
de
geneeskunde betrekking hebben.

11 december
kerststukjes maken
Het inmiddels traditionele 'kerststukjes
maken' werd dit jaar opnieuw met veel
enthousiasme ontvangen.
Petra van Duppen, één van onze leden en
deelneemsters aan deze bijeenkomst schreef in
ons januari journaal zo treffend:
“We waren met 12 personen en werden
hartelijk ontvangen door mevr. van Loon en haar
dochter. Ze bracht mooie materialen mee en
haar uitleg was duidelijk en rustig. We begonnen
meteen te “knutselen” onder het genot van een
lekker bakske koffie.
Iedereen was fanatiek, had er plezier in en ging
daarna met een prachtig kerststuk naar
huis....door de sneeuw.”
Juist deze zo treffende woorden van Petra
sluiten bijzonder goed aan op de vorige uitleg
over
'workshops'.
Ook
deze
jaarlijkse
bijeenkomst is een workshop, samen doe je leuke
dingen en je brengt nog een mooi resultaat mee
naar huis. Prachtig toch! Dus ook hier opnieuw:
DOE AAN DIT SOORT ACTIVITEITEN MEE –
HET IS LEUK EN ERG NUTTIG!

Aansluitend trakteerde het Son's Musical
en Operette koor ons op mooie liederen in
verschillende talen die de kerststemming
weerspiegelden.

Met de uitgereikte consumptiebonnen
werden de drankjes dankbaar opgehaald en
genuttigd hetgeen de sfeer ten goede kwam.
Na een korte pauze konden wij plaats
nemen aan de feestelijk versierde tafels die in
kerstsfeer waren gedekt. De leuke presentjes
voor elke deelnemer stonden al samen met een
wenskaart voor de kerstdagen bij elk bord.

Het was absoluut weer een fijne
bijeenkomst en wij mochten terugkijken op zeer
tevreden deelnemers.
Het bestuur van KBO Bernadette
de secretaris
januari 2018

….
en
last-but-not-least
enkele impressies
van onze befaamde Kom-BijOns middagen

