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VOORWOORD  
Zoals gebruikelijk is er in juli geen Ons 
en journaal verschenen. Dit nummer  
7/8 staat volledig in het teken van onze 
jubileumweek. Op het inlegvel staat het 
programma 
U kunt zich voor de verschillende 
activiteiten nog opgeven door het 
bedrag over te maken en de datum te 
vermelden. Introducées zijn ook welkom 
en dit keer voor de ledenprijs. 
In september verschijnt alleen het 
blad ONS.  
 

LEDEN ADMINISTRATIE 
In het kader van AVG privacy is het niet 
meer toegestaan hier namen van onze 
leden te vermelden. Vanaf heden 
volstaan we met het aantal te 
vermelden. 
We hebben geen bericht van overlijden 
mogen ontvangen en wel drie nieuwe 
leden mogen verwelkomen. 
 
ACTIVITEITEN 
Dinsdag 1 Oktober HERFSTFEEST 
Op 1 oktober vieren we het herfstfeest 
in wijkhuis de Fonkel.  Om 13.00 uur 
gaan de deuren open, om 13.30 uur  
begint  het optreden van ??????  (dit 
blijft nog een verrassing). Bij binnen-
komst krijgt u een lotje (voor de loterij 
in de pauze) en twee consumptie-
bonnen. Na het optreden krijgen we een 
lekkere kop soep met een broodje 
kroket. Rond 17.00 uur is het afgelopen 
en gaan we hopelijk voldaan naar huis. 
U kunt zich voor deze muziekmiddag tot 
15 september aanmelden onder 
vermelding van HERFSTFEEST  
 

 
De prijs bedraagt 8,50 euro voor KBO 

leden en voor 
niet leden is 
dit 10 euro. 
(zie 
achterzijde 
van journaal 
voor 

banknummer) 
 
De Kom Bij Ons middag van 
woensdag 16 oktober 
is bij St Lambert, Markt 2. Zoals altijd 
begint het om 15.00 uur tot 17.00 uur. 
We beginnen met een soepje. Voor de 

rest laten we ons 
verrassen!!! Na 
het eten drinken 
we gezamenlijk 
koffie / thee. De 
drankjes die u 
tijdens het eten 
neemt zijn voor 
eigen rekening.  
 

Aanmelden onder vermelding van 
LAMBERT. De kosten zijn 11,00 euro 
voor KBO leden en 13,50 euro voor niet 
leden. (zie achterzijde van journaal voor 
banknummer). 
 
Op donderdag 17 oktober gaan we 
naar Asten het klokkenmuseum 
dan zijn ook de pompoendagen en kunt 
u kijken wat je allemaal met pompoen 
kan doen. We willen weer carpoolen: 
Om 13.15 uur verzamelen op de 

parkeerplaats 
aan de 
Rembrandtlaan 
(Con Brio) en 
om 13.30 uur 
vertrekken. 
Kosten zijn 11 

euro voor KBO leden en 12,50 euro voor 
niet leden. ( Entree + koffie / thee met 
vlaai). Aanmelden graag voor 8 oktober 
door overmaking op de gebruikelijke 

Journaal 
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bankrekening, deze staat op de 
achterkant van het journaal.  
 
maandag 4 november de Zoete  
Inval 
Bent u ook dol op nougat en fudge? Wilt 
u er meer over weten en ervan proeven? 
Kom dan op maandag 4 november om 

14.00 uur naar de Zoete Inval  
(Wethouder Ebbenlaan 170, 5702 AG  
Helmond). 
De Zoete Inval is op deze 
maandagmiddag speciaal voor leden van 
KBO Bernadette geopend voor een 
fudge en nougat proeverij. De kosten 
voor deze middag zijn € 11,00 pp voor 
KBO leden en € 13,50 voor niet-leden. 
U kunt zich tot 28 oktober voor deze 
middag aanmelden. (zie achterzijde 
journaal). 
 
Kom Bij Ons middag bij Loro Blonyo 
Voor de maand november is de Kom Bij 
Ons middag bij Loro Blonyo, Markt 44 te 
Helmond. U heeft de keuze uit twee 
dagen: woensdag 13 of donderdag 
14 
november 
van 15.00 - 
17.00 uur.  
Daar gaan 
we een 
Indonesisch 
keuze menu 
eten. De 
drankjes 
zijn voor eigen rekening. Na afloop 
drinken we gezamenlijk  een kopje 
koffie of thee. De kosten zijn € 11,00 
voor KBO leden en € 13,50 voor niet 
leden. Aanmelden onder vermelding van 
Loro Blonyo. 
Bij aanmelding niet vergeten de juiste 
datum door te geven ! (zie achterzijde 
journaal). 
 
 

VERSLAGEN ACTIVITEITEN  
 
Woensdag 12 juni Kom Bij Ons 
Griek 
In KOM ook eens een hapje eten in ons 
knus 'restaurantje'.! KOM proeven van 
de traditionele Griekse gerechten en 
dranken. In authentieke, huiselijke 
sfeer. Wat achter op de menukaart stond 
was niet overdreven.!! 
Het eten dat men ons serveerde in dit 
RESTAURANT DE GRIEK op de 
Bakelsedijk was voortreffelijk.!! De sfeer 
zo gezellig.! 
Na afloop met een van de zonen een 
praatje gemaakt en kwam mij ter ore 
dat men de bestelling ook  
thuisbracht. Dus volop keuze om te 
kunnen genieten in of van dit 
'restaurantje'. 
KOM BIJ ONS 
mag wat mij 
betreft hier 
gerust, heel 
graag zelfs, nog 
'ns reserveren.  
Maar nu eerst op naar het volgende 
adres met in ons achterhoofd liggende, 
dit niet te vergeten bij de volgende KOM 
BIJ ONS UITJES. 
Personeel RESTAURANT DE GRIEK 
hartelijk dank voor jullie overheerlijke 
maaltijd. Geweldige ontvangst. 
Carien Boerekamps. 
 
Ijsproeven woensdag 19 juni 
Op woensdag 17 
juli was het om 
13.15 uur 
verzamelen bij de 
Braak. We zijn 
met 22 personen 
naar Helenaveen 
gereden. Daar 
werden we 
gastvrij 
ontvangen. 
Allereerst kregen 
we een uitleg naar het ontstaan van de 
ijsproeverij. Er mochten geen 
koeien/varkens meer gehouden worden, 
alles moest terug naar de natuur. Na 
wat uitproberen bleek de ijsproeverij 
een schot in de roos. 
Per keer kregen we 8 bakjes met 
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verschillende soorten ijs. Steeds een 
andere soort. En dit 3 keer. Er zat echt 
heel lekker ijs bij. Na 24 soorten ijs 
geproefd te hebben we buiten op het 
gezellige terras nog koffie/thee 
gedronken.  
Het weer hielp ook mee, het was weer om 
ijs te eten. 
Miny Verhoeven. 
 
BUSREIS  NAAR VAALS 
Op woensdag 3 juli 2019 heeft de 
activiteitencommissie van KBO 
Bernadette Helmond voor haar leden 
een busreis georganiseerd naar Zuid 
Nederland in de omgeving van Vaals. 59 
leden waren 3 juli 2019 aanwezig op de 
parkeerplaats bij Conbrio wachtend op 
de bus. Ruimschoots op tijd arriveerde 
chauffeur Harrie van de 
Busonderneming Havitravel op die 
parkeerplaats. 
Bij het Eethuis ”Noew Thoear” was onze 
eerste stop en hebben we genoten van 
een lekkere kop koffie en een stuk echt 
Limburgse vlaai. 

Na de koffie 
zijn we in 
Thorn 
vertrokken 
richting 
Wessem en 

Maasbracht. Het heeft toch wel tijd en 
veel chauffeurskunst gekost voordat we 
verder konden. Via Eys, Wittem, Vijlen, 
Holst, kwamen we op de Eschberg, het 
Beeldenmuseum, in Vaals aan. We 
hebben nog nooit zoveel beelden 
devotionalia(kruisbeelden, 
wijwaterbakjes, rozenkransen, e.d.). Hij 
heeft ook nog in Hoensbroek een oude 
kerk gekocht nu nog als depot, maar 
later ook als museum. 
Na de bezichtiging werd er een 
Limburgse broodmaaltijd geserveerd 
waarvan smakelijk gebruik werd 
gemaakt en toen iedereen voldaan weer 
in de bus zat kwam een gids uit Vaals in 
de bus. Deze seniorgids de heer Pelzer 
vertelde dat hij ons zou gaan begeleiden 
op een route door Zuid-Limburg en een 
deel van België zo rond het 
Drielandenpunt. Daar kregen we weer 
een consumptie van de KBO waarna we 
tot 17.00 op het Drielandenpunt konden 

amuseren. Dan weer in de bus en nu via 
de autoweg naar Soerendonk restaurant 
Antoine. 
Waar we weer een consumptie van de 
KBO kregen en een diner om van te 
smullen wat ook heel goed in de smaak 
viel. Iedereen stapte wel voldaan weer 
in de bus op weg naar Helmond waar we 
nog juist op tijd waren om thuis onze 
oranje meiden te zien winnen. 
Gerrit Jacobs 
 
Midgetgolf de Warande  dinsdag 16 
juli 
Voor het midgetgolf hadden zich 17 
personen aangemeld. We verzamelden 
om drie uur bij Anneke in de warande 
want daar zou het plaats vinden. 
Werden begroet met een kopje koffie of 
thee en een plak cake. Daarna werden 
we verdeeld in groepjes van 4 en kon 
het spektakel beginnen.  
Er waren makkelijke maar ook hele 
moeilijke holes bij. We hebben ons 
allemaal in het zweet gewerkt. Na afloop 
werden de punten geteld en de winnaar 
was mevr. J. Meijers met 53 punten. 
Inmiddels was het etenstijd, we kregen 
lekker frietje met een snack en een 
blikje fris want dat was wel nodig na al 
die inspanning. 
Ter afsluiting kregen 
we allemaal een ijsje 
als toetje. 
Om half zeven gingen 
we moe maar voldaan 
naar huis. 
Het was weer een 
geslaagde middag. 
Tot de volgende keer 
Mieke Jacobs 
 

WEEKACTIVITEITEN 
Elke woensdag samen eten in de 
Valkennest Sperwerstraat 2, 5702 PJ 
Helmond 
GoldenSports  Handbalvereniging Swift 
aan het Barentzpark in de Rijpelberg 
Op woensdag van 10.00 tot 11.00 bij 
Swift, informatie via buurtsportcoach 
Sophie Pennock, 0492-347071 
Beweegles Elke dinsdag 10:00-10:45 
uur in Buurthuis St. Anna, 
Hoogeindsestraat 24, Helmond. 
Aanmelden:Sophiepennock@jibbhelmon
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d.nl of bellen naar Stichting JIBB 0492-
347071 
Wandelen in diverse wijken 
- Oost :start elke vrijdag van 11:00 – 
12:00 uur Wijkhuis de Lier Van 
Kinsbergenstraat 1Helmond 
- Noord:start elke dinsdag van 13:30 
uur – 14:30 uur Woonzorgcomplex de 
Moeraseik Tamboerijnstraat 80 
Of Elke donderdag van 11:00 uur – 
12:00 Woonzorgcentrum De Pannehoeve 
Jan van Goyenlaan 1 Helmond 
-Binnenstad Oost, start elke woensdag 
van 10:45 – 12:00 uur  Speeltuin 
Leonardus Monseigneur Swinkelsstraat 
24 Helmond 
- Centrum elke donderdagmiddag om 
14.00 uur vanaf buurthuis St. Anna aan 
de Hoogeindsestraat 24 en zal ongeveer 
5 km zijn. Deelname is gratis. 

 
MAANDACTIVITEITEN 

Feestweek 1 t/m 8 september 
Woensdag 3 december korte busreis 
naar Marcienne 
Maandag 9 december kerststukjes 
maken 
Donderdag 19 december kerstviering 
 
Van de bestuurstafel 
Vanwege een bestuursconflict en 
onderling meningsverschil heeft 
Annemarie Schouten besloten haar 
functie als bestuurslid en 
penningmeester neer te leggen. Vanaf 
februari verliep de onderlinge 
samenwerking tussen het bestaande 
bestuur en haar moeizaam, achteraf 
was er duidelijk geen klik en zaten en 
kwamen we ook niet op één lijn. Op 13 
juni bereikte ons het bericht dat de 
bewoners van de Ameide teleurgesteld 
waren dat Annemarie haar functie  als 
bestuurslid en penningmeester had 
neergelegd. Als bestuur waren we nog 
niet geïnformeerd, maar we  hebben 
direct onze 
bestuursverantwoordelijkheid genomen 
en passende maatregelen genomen om 
verdere schade aan de KBO Bernadette 
te voorkomen. Miny, Chris en ik zetten 
ons 100% in voor de KBO Bernadette 
om deze afdeling in stand te houden, 
maar de eerlijkheid gebied dat dit op het 
moment niet meevalt, we krijgen nogal 

wat dreigingen te horen van Annemarie 
Schouten. Haar correspondentie is van 
een niveau dat we ons zorgen maken. 
Zonder jullie steun lukt dit echter niet. 
Ondanks alles betreuren wij de ontstane 
situatie en zijn we alle drie altijd bereid 
tot nadere toelichting.   
 
Aanmelden activiteiten kan door 
overmaking van het juiste bedrag onder 
vermelding van de activiteit én datum 
op rekeningnummer : NL88 RABO 
0138725640. Wilt u anders betalen / 
aanmelden dan kunt u contact opnemen 
met Miny Verhoeven : 06-12992395. 
Kom bij ons middagen kosten altijd  
€ 11.00 pp en voor niet leden € 13.50 
pp 
 
voorzitter@kbobernadette.nl 
Hennie de Gooijer 
0622616134 
Frans Joseph van Thielpark 48 
secretaris@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven 06-12992395 
Ruusbroeclaan 150 
Adviseur Chris Koelemij 
chris@koelemij.demon.nl 
Burgemeester van Houtlaan 201 
 
Via onze facebook pagina houden we 
iedereen op de hoogte van onze 
activiteiten. 
 
 
 
 
Like ons: 
www.facebook.com/KBOBernadette/ 
 
Sluitingsdatum kopij 28 september 
2019 (in september komt er geen 
journaal uit) 
 
 

 
 
 
 

correspondentie adres: 
KBO Bernadette,  

Ruusbroeclaan 150, 
5702 AZ Helmond 

mailto:voorzitter@kbobernadette.nl
mailto:secretaris@kbobernadette.nl
mailto:chris@koelemij.demon.nl
http://www.facebook.com/KBOBernadette/
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Jubileumweek van 1 tot en met 8 
september 

 
Omschr. Waranda Concert 
Datum Zondag 1 september 
Locatie Stadswandelpark de 

Warande,  
Warandelaan, Helmond 

 
Tijd 11.30 ontvangst 

Concert programma 
12.00 tot 15.00 uur 

Programma Incl. Lunch 
Jubileum concert Carat 
Concerten 25 jaar 

Kosten € 2.50 p.p. 
 
Omschr. Gai doet toch mee 
Datum Maandag 2 september 
Locatie Theater Het Speelhuis, 

Speelhuisplein 2, 5707 
DZ Helmond 

 
Tijd 13.00 ontvangst, 

programma 13.30 - 
16.00 uur 

Programma Koffie met gebak en 2x 
extra consumptie 
Rondleiding Speelhuis                                
Quiz 
Incl.consumptie 

Kosten € 5.00 p.p. 
 

Omschrijving Muziekmiddag voor 80+ 
Datum Dinsdag 3 september 
Locatie Wijkhuis Bredeschool De 

Fonkel, Prins Karelstraat 
123, 5701 VL Helmond 

Tijd 13.30 ontvangst, 
programma 14.00 - 17.00 
uur 

Programma Ontvangst met koffie en 
gebak + 3 consumpties en 
‘n bittergarnituur Muzikaal 

genieten van ’t Akkoordje 
Kosten € 2.50 p.p. 

 
Omschrijving Helmond Sport - Skiet dien 

Bol 
Datum Woensdag 4 september 
Locatie Helmond sport, Sportpark 

de Braak 7, Ingang 
business club 
Met de auto kunt u 
parkeren op het 
parkeerterrein dat 
toegankelijk is vanaf de 
Bakelsedijk 

 
Tijd 14.00 - 17.00 uur 
Programma Ontvangst met koffie en 2 

consumpties Rondleiding 
stadion.                  
Presentatie sportpark de 
Braak /Toekomst Helmond 
Sport 
Elke deelnemer krijgt een 
vrijkaart voor een 
wedstrijd van helmond 
sport 

Kosten € 5.00 p.p. 
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Omschrijving Culinaire ontdekking 
Datum Donderdag 5 september 
Locatie Warande Park restaurant, 

De Kluis 2, 5707 GP 
Helmond 

 
Tijd 12.00 uur ontvangst, 

programma van 12.30 - 
17.00 uur 

Programma Gedurende de middag 
genieten van diverse 
culinaire verrassingen 

Kosten € 30.00 p.p. 
 
Omschrijving Filmmiddag-Cacaofabriek 
Datum Vrijdag 6 september 
Locatie Cacaofabriek, Cacaokade 

1, 5705 LA Helmond 

 
Tijd 14.00 ontvangst, 

programma 14.30 - 16.30 
uur 

Programma Ontvangst met koffie en 
gebak incl. 2 consumpties 
Film 

Kosten € 5.00 p.p. 
 
 

 
 
 
 

 
Omschrijving Dansavond 
Datum Zaterdag 7 september 
Locatie TOV-gebouw, Azalealaan 

40, 5701 CM Helmond 
Tijd 19.30 - ca 00.30 uur 
Programma 4 consumpties + 2x 

bittergarnituur en 
garnituur op tafel 
Dansavond net een 
optreden van El Prado 

 
Kosten € 5.00 p.p. 

 
Omschrijving Jubileumfeest, “Tis Fist, 

Grauwt Fist” 
Datum Zondag 8 september 
Locatie TOV-gebouw, Azalealaan 

40, 5701 CM Helmond 
Tijd ontvangst 12.30, 

programma 13.00 - 19.00 
uur 

Programma 4 consumpties en tot slot 
een Walking Diner Speech 
Burgemeester, KBO 
Brabant, H. Mis om 13.30  
uur Pastor Ton Schepens, 
Hilarische Kien met 
Striepke veur. 

Kosten € 10.00 p.p. 
  

 
 
voorzitter Hennie de Gooijer 
0622616134 
Frans Joseph van Thielpark 48 
Penningmeester/secretaris 
Miny Verhoeven 06-12992395 
Ruusbroeclaan 150 
Adviseur Chris Koelemij 
Burgemeester van Houtlaan 201 
 


