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VOORWOORD  
Dit is alweer het laatste journaal van 2018, 
wat vliegt de tijd, wat hebben we een 
rumoerig jaar achter de rug.  
In dit nummer alweer 2 activiteiten 
georganiseerd door onze nieuwe 
Activiteitencommissie, Miny en ik zijn heel 
blij met de hulp van Diny, Gerry, Jo en 
Beppie. Hetzelfde geldt voor de bezorgers 
van de “ONS” en het journaal t.w. Henk 2x, 
Cobi, Ria, Miny, Chris, Gerry, Beppie, Diny, 
Rian, Mieke 2x, Annemarie, Jacqueline, Toos 
en Antoon.  
In dit nummer alvast de activiteiten van 
januari en verder. Natuurlijk staat deze 
maand in het teken van de 
Ziektekostenverzekering, ik denk dat KBO 
Brabant weer een mooie deal heeft kunnen 
slijten met een aantal verzekeringen. Zie 
verderop in dit journaal. Tevens een 
geactualiseerde kortingslijst is los 
bijgevoegd. Voor degene die de pas niet 
opgehaald hebben, wordt die nu bezorgd. 
Indien u de kranten digitaal ontvangt sturen 
we de pas na met een Sandd kerstzegel. 
Ik hoop jullie allemaal een prettige kerst te 
kunnen wensen bij ons kerstdiner in de 
Ameide, mocht u verhinderd zijn dan wil ik 
dit graag via deze weg doen. 
Samen gaan we voor een gezellig 2019, in 
vriendschap en bondgenootschap, samen 
met onze vrijwilligers gaan we er een 
gezellig jaar van maken. 
Hennie de Gooijer interim voorzitter. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
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 in deze periode 7 nieuwe leden 
mogen verwelkomen en vandaag nog een 
maar die staat nog niet ingeschreven. We 
zijn vandaag met 453 leden. 

We hebben geen bericht van overlijden 
mogen ontvangen. 
 
Contributie 2019 
Het einde van 2018 is bijna een feit en kunt 
u zoals voorgaande jaren de contributie 
2019 als volgt voldoen: 
1. Degenen die opgegeven hebben dat 
ze de contributie automatisch laten 
afhouden, krijgen begin januari 2019 een 
melding dat de contributie 2019 op een 
bepaalde datum afgehouden wordt. Het 
contributiebedrag is € 25,00 voor een 
normaal lidmaatschap en  € 12,00 voor een 
gastlid (iemand die al contributie bij een 
andere KBO betaald). 
2. Of u maakt zelf het geld over op 
banknummer: NL88 RABO 0138725640 
onder vermelding van contributie 2019. 

 
 
 
 

Zorgverzekeringen en korting voor 
leden van KBO-Brabant 2019 
Ook voor het jaar 2019 kunnen leden van de 
KBO korting krijgen bij het afsluiten van een 
zorgverzekering. Dit kan bij de volgende 
zorgverzekeringen: 
VGZ – rechtstreeks naar de website via 
deze link 
Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% 
korting op de basisverzekering en 5% 
korting op de aanvullende verzekering. 
Leden nemen zelf contact op met VGZ. 
Telefoonnummer 088-1311030. 
Geef bij de aanmelding het volgende 
collectiviteitsnummer door: 10975. 
Aon – rechtstreeks naar de website via 
deze link 
Leden van KBO-Brabant kunnen via Aon een 
zorgverzekering afsluiten. 
U hebt de keuze uit de volgende 
verzekeraars: 
- IAK zorgverzekering van Aon: 
8% korting op de basisverzekering en 5% 
korting op de aanvullende verzekering 
(goed/beter/best/vitaal). 
Leden die voor deze IAK Zorgverzekering 
(Aon)   + aanvullende verzekering kiezen 
ontvangen de volgende extra voordelen: 
*zes extra behandelingen voor beweegzorg 
(fysiotherapie) 

Journaal 
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*vergoeding van uw rijbewijskeuring tot 
maximaal € 35,- 
* eenmalige KBO-Brabant 
lidmaatschapsbijdrage van € 20,- 
- CZ: 
5% korting op de basisverzekering en 0% 
korting op de aanvullende verzekering. 
- VGZ: 
8% korting op de basisverzekering en 5% 
korting op de aanvullende verzekering 
(goed/beter/best). 
Voor meer informatie over de 
zorgverzekeringen via Aon kunnen de leden 
contact opnemen met Aon. Telefoonnummer 
040-2611888. 
Geef bij de aanmelding het volgende 
collectiviteitsnummer door: 8086. 
Zilveren Kruis Achmea (ZKA) - 
rechtstreeks naar de website via deze 
link 
Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8% 
korting op de basisverzekering, 10% korting 
op de aanvullende verzekeringen, 10% 
korting op de tandartsverzekeringen en 25% 
korting op het pakket Extra Vitaal. 
Bij het afsluiten van een aanvullende 
verzekering van minstens één ster, dus niet 
bij alleen een aanvullende 
tandartsverzekering, krijgen de leden het 
‘Extra aanvullend KBO pakket’ gratis. 
Aan het gratis pakket Extra Aanvullend KBO 
zijn de volgende voordelen verbonden: 

- hulp van de zorgcoaches van Zilveren 
Kruis 

- zes behandelingen fysiotherapie 
- extra hulp aan huis na 

ziekenhuisopname 
- € 250,- extra vergoeding boven op 

de sterk verruimde 
mantelzorgregeling vanaf twee 
sterren 

- € 35,- vergoeding voor een verplichte 
rijbewijskeuring 

- eenmalige KBO-Brabant 
lidmaatschapsbijdrage van € 20,- 

Leden nemen zelf contact op met Zilveren 
Kruis Achmea. 
Telefoonnummer 071–7510056. 
Geef bij de aanmelding het volgende 
collectiviteitsnummer door: 207000837. 
 
ACTIVITEITEN DECEMBER 
 
NS reisje 10 december 
Op maandag 10 december reizen we met 
het openbaar vervoer naar de kerstmarkt bij 
Intratuin in Malden. Dit uitstapje is bedoeld 
om u wegwijs te maken om te reizen met 
een “OV kaart.” 
We vertrekken om 10.00 uur vanuit station 

Helmond en nemen 
de bus en trein en 
bus naar Malden. We 
verwachten om 16.30 
uur in Helmond op 
het station terug te zijn. 
U moet in het bezit zijn van een geldige OV 
kaart met saldo. Indien er mensen met een 
40% korting OV kaart meegaan, kunnen ze 
3 personen tegen hetzelfde gereduceerde 
tarief van 40% meenemen, ook die moeten 
wel over een OV kaart met saldo 
beschikken. (inmiddels kunnen we al 9 
personen met korting mee laten reizen.) 
Heeft u nog geen OV kaart maar wilt u wel 
mee, dan kunt u met onderstaande contact 
opnemen om samen naar een oplossing te  
De kosten voor deze dag zijn de reiskosten 
ca. € 30 en een lunch ca. € 10 bij Intratuin. 
Een kop koffie krijgt u namens de KBO 
aangeboden.  
Voor informatie of aanmelden kunt u contact 
opnemen met Hennie de Gooijer 06-
22616134 of Miny Verhoeven 06-12992395. 
 
KERSTSTUKJES maken met Diny van 
Loon op maandag 17 december 2018 
Wederom zijn wij in de gelegenheid om 
onder aansturing van Diny van Loon op 
maandag 17 december a.s. van 10 uur tot 
ca. 12 uur in de Fonkel een Kerststuk te 
maken.  
Wilt u voor zover mogelijk de platte schaal 
van vorig jaar meenemen. Alle andere 
onderdelen van groen tot verlichting worden 
door Diny aangeschaft en meegenomen. 
Ook mag u een snoeischaartje, tangetje of 
mesje meenemen om wachttijden te 
voorkomen.  
Het is de bedoeling 
dat wij 1 heel mooi 
stukje maken. Denkt 
u meer te kunnen 
maken in die 2 uur 
dan moet u zelf 
daarvoor de materialen meenemen en/of 
het zelf thuis af maken. Het materiaal dat 
Diny meeneemt is geheel gebaseerd op het 
aantal deelnemers. De kosten bedragen 
voor Leden € 12,50-- (incl. alle materialen) 
en voor introducés € 14,50. U schrijft zich in 
door de kosten als hiervoor vermeld voor 7 
december a.s. over te maken op rekening:  
NL 88 RABO 0138725640 tnv KBO 
Bernadette onder vermelding van: 
Kerststukjes en noemt u ook het aantal 
personen aub. Wijn hebben plaats voor 
maximaal 20 deelnemers. Bij vragen kunt u 
bellen met Chris Koelemij 06 40815402. 
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Kerstfeest donderdag 20 december 
Inmiddels heeft ook de kerstman beloofd 
even langds te komen op DONDERDAG  20 
DECEMBER a.s. nodigen wij U uit om 
aanwezig te zijn in het restaurant van 
Woonzorgcentrum  “DE AMEIDE”,  
Ameidepark 8, 5701 ZZ Helmond. 
Het “Kerstdiner” zal bestaan uit 4 gangen 
(soep, spoom, hoofdgerecht en  ijs), 
koffie/thee alsmede 2 consumpties. 

Tijdsduur: 
Binnenkomst 
16.30 uur 
Aanvang 17.00 
uur Einde  20.00 
uur 
Maximale 
capaciteit van 
het restaurant is 
120. Om 
teleurstelling bij 
U te voorkomen, 
adviseren wij U 

z.s.m. aan te melden en wel vóór 10 
DECEMBER a.s., daar wij tijdig De Ameide 
op de hoogte moeten stellen van het exacte 
aantal personen. 
De kosten voor leden zijn €15,00 en € 17,50 
voor introducés. 
Zoals altijd kunt u zich aanmelden door 
overmaking van het bedrag op  
Rekeningnummer NL88RABO0138725640 
onder vermelding van datum en aantal 
personen. 
Wilt u graag anders betalen of aanmelden, 
dan kunt u contact opnemen met onze 
penningmeester . 
 
Ratatouille 
Wist u dat je bij het 
Sociaal Restaurant 
Ratatouille als 
minima voor  
€ 2,50 een 
overheerlijke 3 
gangen diner kunt nuttigen, om hieraan 
meer bekendheid te geven is onze afdeling 
benaderd door Joop van Stiphout,  de 
directeur van dit restaurant met de vraag of 
we hier een keer willen komen eten. Kosten 
zijn dus € 2,50 we starten precies om 17.45 
uur op donderdag 13 december of 
maandag17 december. Voorafgaand krijgen 
we een rondleiding bij Super Sociaal, 
waarvoor u zich om 16.30 uur kunt melden 
op Engelseweg 127. Zoals altijd kunt u zich 
aanmelden door overmaking van het bedrag 
op rekeningnr NL88RABO0138725640 onder 
vermelding van datum en aantal personen. 
Wilt u graag anders betalen of aanmelden, 

dan kunt u contact opnemen met onze 
penningmeester . 
Er is slechts plaats voor 15 personen per 
keer. Dus vol is vol. 
 
Kom bij ons middag bij Resto Ricus 
Dinsdag 8 
januari is de 
eerste Kom Bij 
Ons middag 
van 2019. We 
worden om 
15.00 uur 
verwacht bij 
Resto Ricus  
Markt 23a, 
waar we gaan 
genieten van 
een 
verrassingsmenu inclusief één kopje koffie of 
thee en een lekker toetje na. 
Zoals altijd kunt u zich aanmelden door 
overmaking van het bedrag op  
Rekening nummer NL88RABO0138725640 
onder vermelding van datum en aantal 
personen.Wilt u graag anders betalen of 
aanmelden, dan kunt u contact opnemen 
met onze penningmeester . 

 
 
 

 
 
 
 

Kom bij ons Middag Kota Radja 
Woensdag 13 februari gaan we lekker 
‘Chinezen’ Voor onze Kom Bij Ons middag 
van februari  worden we om 15.00 uur 
verwacht bij Kota Radja Markt 28  waar we 
gaan genieten van een  Chinese rijsttafel 
inclusief één consumptie. Zoals altijd kunt u 
zich aanmelden door overmaking van het 
bedrag op rekeningnr 
NL88RABO0138725640 onder vermelding 
van datum en aantal personen. 
Wilt u graag anders betalen of aanmelden, 
dan kunt u contact opnemen met onze 
penningmeester . 
 
Carnavalsmiddag 
Zaterdag 9 februari van 13.30 - 17.00 uur 
een gezellige carnavalsmiddag 
georganiseerd in samenwerking met de AO-
kanters in wijkhuis de Lier in Helmond-oost. 
Nadere informatie volgt in het journaal van 
januari. 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN 
november 
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Uitreiking Oorkonde 
Het heeft wel even geduurd maar 
uiteindelelijk hebben de heer van Veghel en 
van Eeden de oorkonde mogen ontvangen 
i.v.m. 25 jarig lidmaatschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beloning nieuw lid 
Inmiddels hebben we al 4 hellemond gift 
bonnen uit kunnen reiken voor personen 
die een lid hebben aangebracht. 
 
Gaviolizaal 
Op 7 oktober jl. hebben 
we met slechts 16 
personen de Gaviolizaal 
bezocht. Ik was hier nog 
nooit geweest en wat 
mij opviel was dat het 
zo gezellig ingericht was 
en niet wat ik dacht een 
kale haast lege zaal. We 
werden eerst 
getrakteerd op 
koffie/thee met vlaai. 
Daarna kregen we héél uitgebreid uitleg 
over alle draaiorgels van klein naar groot. 
Na iedere uitleg lieten ze horen hoe ze 
klonken. Na de uitleg konden we alles in de 
zaal bekijken. Voor deze zeer enthousiaste 
mensen is het te hopen dat dit museum nog 
lang blijft bestaan. 
 
Vrijwilliger 
We zoeken nog bestuursleden, er heeft 
zich voor de Eeuwsels en de Ameide elk 1 
gastvrouw gemeld. 
Bezorger voor de bloemenwijk is gevonden 
nu zoeken we nog iemand voor 22 adressen 
in Noord.Interesse, bel of mail mij: 06-1299 
2395 of miny@kbobernadette.nl of naar 
Hennie de Gooijer, 06-22616134 of 
hennie@kbobernadette.nl.  
Wat krijg je hiervoor terug, gezelligheid, 
netwerk en eens per jaar een vrijwilliger 
bedank middag. 
 
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
Wijkhuis de Fonkel Telefoon Wijkhuis De 
Fonkel: 59 74 44. Prins Karelstraat 123, 

5701 VL Helmond 
Koersballen 
Op woensdagmiddag in de Theaterzaal. 
Contact: Riek Leenen, mail 
wimenriekleenen@dse.nl 
Sjoelen 
Op woensdagmiddag in de Theaterzaal.  
Handbalvereniging Swift aan het 
Barentzpark in de Rijpelberg 
GoldenSports 
Op woensdag van 10.00 tot 11.00 bij Swift, 
informatie via buurtsportcoach Sophie 
Pennock, 0492-347071 
Wandelen in diverse wijken 
- Oost :start elke vrijdag van 11:00 – 12:00 
uur Wijkhuis de Lier Van Kinsbergenstraat 1 
Helmond 
- 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 
 

MAANDACTIVITEITEN 
dinsdag 8 januari Kom-Bij-Ons Resto Ricus 
zaterdag 9 februari Carnavalmiddag, dit is nog 
niet definitief 
woensdag 13 februari Kom-Bij-Ons Kota 
Radja  
dinsdag 19 februari Ledenvergadering 
dinsdag 26 februari Carnavalsavond De 
Fonkel 
donderdag 14 maart Kom-Bij-Ons  
woensdag 27  maart kwartaaluitstapje Het 
Industrieel Atrium, 
 
Van de bestuurstafel 
Als u specifieke vragen aan het bestuur van  KBO 
Bernadette heeft dan geven wij u hier de 
contactgegevens. Bewaar deze op een 
gemakkelijk terug te vinden plek 
voorzitter@kbobernadette.nl 
Interim voorzitter Hennie de Gooijer 
0622616134 
secretaris@kbobernadette.nl 
vacature 
penningmeester@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven 06-12992395 
Sluitingsdatum kopij 30-12-2018 

correspondentie adres: 
KBO Bernadette,  

Frans Joseph van Thielpark 48,
5707 BX Helmond 


