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Voorwoord 
Dag allemaal, ik 
ben Miny 
Verhoeven en 
sinds de 
Algemene 
Ledenvergadering 
van 27 februari 
2018 door u 
gekozen als 
penningmeester. 

Velen hebben inmiddels met mij kennis 
gemaakt, door o.a. de dagreis en de 
smakelijke Kom Bij Ons etentjes. Maar 
velen kennen mij nog niet, dus daarom 
dit kleine stukje. Ik heb in mijn 
werkzame leven altijd op een financiële 
afdeling gewerkt dus trekt mij het 
werken met cijfers. (o.a. bij Philips en 
het Diaconessenhuis/Maxima Medisch 
Centrum) Ik ben na 46 jaar huwelijk, 
weduwe. Heb twee kinderen en vier 
kleinkinderen. 
Bij het vorige journaal heeft u een 
formulier ontvangen waar u zich op kunt 
geven voor een bestuursfunctie of 
andere functies. Op deze mail heeft zich 
iemand gemeld voor de 
activiteitencommissie en een persoon 
voor het bezorgen van het journaal. 
Helaas hebben onlangs weer twee 
personen zich teruggetrokken. Dit is erg 
frustrerend en vraag u kijk eens of u 
een gaatje in uw agenda over heeft om 
wat voor de KBO te doen. Vele handen 
maken licht werk. We doen ons best 
Hennie en ik maar samen lukt niet alles 
Miny Verhoeven 

 

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 zijn vandaag met 437 leden. We hebben 

in deze periode 1 nieuw lid mogen 
verwelkomen. 
We hebben bericht ontvangen dat de nieuwe 
passen half september klaar zijn, we willen 
deze in een persoonlijk gesprek aan u 
overhandigen. U hoort nog van ons hoe en 
wanneer. 
 
ACTIVITEITEN SEPTEMBER/OKTOBER 
 
Kom Bij Ons Lunch café de Bieb 
Op 25 september gaan we genieten bij 
de Bieb, hier worden we verwend met 
een hapje en drankje, genoeg om thuis 
het avondeten over te slaan. We starten 

om 15.00 
uur en het 
duurt tot 
17.00 uur.  
Zoals altijd 
kunt u zich 

aanmelden door overmaking van  
€ 10.00 p.p. voor leden en € 12.50 voor 
introducés op onze  
rekening NL88RABO 0138 7256 40 
onder vermelding van datum en aantal 
personen. 
Wij adviseren u voorafgaand een 
bezoekje te brengen aan 

 

Tentoonstelling Mantel der Liefde 
Begrip, aandacht, een hart onder de 
riem, mantelzorgers in het zonnetje. Dat 
beoogt de tentoonstelling Mantel der 
Liefde, die van 4 juli tot en met 30 
oktober 2018 te zien is in Bibliotheek 

Journaal 
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Helmond. Gratis toegankelijk tijdens de 
openingstijden van de Bibliotheek. 
Activiteitencommissie Diny Claassen 
activiteiten@kbobernadette.nl 
 
Herfstfeest 
Op 9 oktober vindt het jaarlijkse 
herfstfeest plaats in de Fonkel. We 
starten om 15.00 uur en het duurt tot 
17.00 uur. Het programma is nog niet 
helemaal bekend. 

Zoals altijd kunt u zich aanmelden door 
overmaking van  
€ 10.00 p.p. voor leden en € 12.50 voor 
introducés op onze  
rekening NL88RABO 0138 7256 40 
onder vermelding van datum en aantal 
personen. 
 
Kom Bij Ons Welkom Thuis 
Op 23 oktober gaan we genieten bij de 
Welkom Thuis (voorheen Downies en 
Brownies) , Markt 24, 5701 RK Helmond 
hier worden we verwend met een hapje 
en drankje, genoeg om thuis het 

avondeten over te slaan. We starten om 
15.00 uur en het duurt tot 17.00 uur.  
Zoals altijd kunt u zich aanmelden door 
overmaking van € 10.00 p.p. voor leden 
en € 12.50 voor introducés op onze  
rekening NL88RABO 0138 7256 40 
onder vermelding van datum en aantal 
personen. 
 
 

Gaviolizaal 
9 november staat hier een bezoek 
gepland, het programma komt in het 
volgende journaal 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN 
JULI/AUGUSTUS 
 

Kom Bij Ons 33 Good Food 
21 aug bij 33 goed food met 33 
personen toevallig! 
Na een rondje langs de tafels  kregen 
we de volgende reacties: 

 
Heel gezellig 
Het was lekker 
Goed georganiseerd 
Goede bediening 
Niet alleen lekker, maar ook mooi 
Voor herhaling vatbaar 
De sandwiches goed belegd 
Goede opkomst 
Een gezellige middag 
Vond de soep niet zo lekker,( maar ja 
smaken verschillen) Het was lekker, 
maar had liever bruin brood Al bij al een 
geslaagde “ kom bij ons middag” 
Tot de volgende KBO ! 
 

 
 
Groetjes van de deelnemers van deze 
middag. 
Nieuws van de activiteitencommissie 
De commissie is nu uitgebreid met Jo, 
deze sluit voor het eerst in september 
aan. Ook nu hebben wij, Gerry, Chris, 
Beppie en Diny voor u de activiteiten 
met zorg samengesteld en uitgekozen. 
Hopelijk mogen wij jullie in grote getale 
ontvangen op de door ons 
georganiseerde activiteiten. Heeft u nog 
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ideeën of opmerkingen laat het ons 
weten via 
activiteiten@kbobernadette.nl.  
Onze leden wonen verspreid over 4 
wijken en we proberen  nu ook 
activiteiten te organiseren in Helmond 
Noord, Oost en Centrum. Dus niet altijd 
meer van zelfsprekend bij de Fonkel in 
de Binnenstad Oost. 
De Kom bij Ons middagen kosten voor 
leden altijd € 10.00 en voor introducé  
€ 12.50. Tenzij anders vermeld. De Kom 
bij Ons middagen beginnen om 15.00 
uur. Tip: neemt u de taxbus naar onze 
activiteiten spreek die dan voor het 
ophalen niet te vroeg af. Eindigt dit om 
17.00 uur spreek dan de taxbus om 
17.30 uur af. Dan mist u net het toetje 
niet!!! 
Vanaf september vindt er nog maar 1 
Kom bij Ons middag per maand plaats. 
Andere activiteiten worden per keer 
bepaald. 
 

Activiteiten van Kring Helmond en 
anderen 
Week voor de ouderen in het kasteel 

Museum Helmond organiseert dit jaar 
voor het eerst “De week voor de 
ouderen”. Van 25 t/m 28 september 
2018 stellen wij ons prachtige Kasteel 
van Helmond open voor oudere 
bezoekers. Voor een sterk gereduceerd 
tarief ontvangen wij onze gasten met 
een kopje koffie of thee met een plak 
cake waarna zij, samen met hun 
begeleider, op eigen gelegenheid de hele 
middeleeuwse waterburcht mogen 

bezoeken. Op iedere verdieping staan 
meerdere kasteelvrouwen die alles 
kunnen vertellen over de rijke historie 
die het kasteel bevat.  

 
De expositie “100 jaar trouwen in 
Kasteel Helmond” wordt door ouderen 
ervaren als een ware belevenis. Ouderen 
zien heel veel herkenning in de oude 
trouwjurken en foto’s. Ze worden weer 
even meegenomen naar hun eigen 
bruiloft, jaren geleden. Na het bezoek 
aan het kasteel trakteert Museum 
Helmond op een heerlijk advocaatje met 
slagroom in ons gezellige kasteelcafé 
waar men naar hartenlust kan na praten 
over de dag en waar de mogelijkheid is 
om andere gasten, van andere 
verzorgingshuizen te ontmoeten. Kasteel 
Helmond is volledig rolstoeltoegankelijk 
(voor gewone rolstoelen) en ingericht op 
oudere bezoekers. Daarnaast zijn er 
voldoende medewerkers aanwezig die 
meehelpen met o.a. de rolstoelliften. Uw 
gasten kunnen voor de deur worden 
afgezet, voor het vervoer wordt een 
parkeerontheffing geregeld.  
Dit is inclusief entree, gids, koffie/thee 
met cake, en advocaatje. Begeleiders 
hoeven geen bijdrage te betalen.. 
Deelname aan de Week voor de ouderen 
is niet alleen 
toegankelijk voor 
groepen, ook 
individuele 
bezoekers zijn 
van harte 
welkom. 
Reserveren via het aanmeldformulier op 
onze site is wel aan te bevelen. 
 Wilt u reserveren, heeft u vragen, of 
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zijn er zaken waar u tegenaan loopt dan 
horen wij dat graag. Wij denken graag 
met u mee! 
Kijk ook op onze site: 
https://www.museumhelmond.nl/evene
menten/kom-ook-langs-tijdens-de-
week-voor-de-ouderen/ 
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning 
in  Helmond 
De verenigde ouderenbonden in 
Helmond (VBOH), 
waaronder KBO-
Helmond, verzorgen al 
enige tijd onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor 
senioren. Helmond is 
één van de zogenoemde 
koplopergemeenten cliëntondersteuning. 
In dit project van de VNG en Movisie 
deelden gemeenten hun ervaring met 
deze ondersteuning. Het project is 
onlangs afgerond tijdens een 
conferentie. VBOH en de gemeente 
Helmond hebben de cliëntondersteuning 
inzichtelijk gemaakt in een filmpje. En 
de cliëntondersteuners van de KBO 
werkten daar graag aan mee! U vindt 
een filmpje hierover op YouTube: 
https://youtu.be/u9Zo6w1LKEI 
 

 
  
 
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
Altijd in wijkhuis de Fonkel vinden 
plaats: 
Koersballen, contactpersoon: vacant 
Op woensdagmiddag in de Theaterzaal. 
Contact: Riek Leenen, mail 
wimenriekleenen@dse.nl 
Sjoelen 
Op woensdagmiddag in de Theaterzaal.  

Contactpersoon: L. van der Putten, 
522096. 
Darten 
Op donderdagmiddag in de foyer. 
Contactpersoon: Cor van Eeden: 52 90 
75 
Telefoon Wijkhuis De Fonkel: 59 74 
44. Prins Karelstraat 123, 5701 VL 
Helmond 

MAANDACTIVITEITEN 
5 sept BBQ  Restaurant de 

Steenoven 

25 sept KBO middag lunchcafé de 
Bieb 

9 okt Herfstfeest 

23 okt Kom bij Ons middag
Welkom Thuis 

7 nov Gaviolizaal 

22 nov Kom bij Ons 

17 dec Kerststukjes maken 

20 dec Kerstdiner 

 Tabletcursus nog nader te 
bepalen 

 
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 
tabletcursus@kbobernadette.nl 
Hennie de Gooijer 06-22616134 
activiteiten@kbobernadette.nl  
vacature 
 
 
 

 
correspondentie adres: 

KBO Bernadette,  
Frans Joseph van Thielpark 

48, 


