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VOORWOORD  
Na een gezellig kerstdiner met 103 gasten, 
hebben Miny en ik weer energie gekregen 
om ook van 2019 samen met al onze 30 
vrijwilligers een geweldig jaar te gaan 
maken. 
Wij danken onze leden voor het vertrouwen 
wat in ons gesteld is het afgelopen jaar 
2018. Het was niet makkelijk maar we 
hebben ons er door geslagen, het is ons 
gelukt om van de 440 leden, toch 267 leden 
actief mee te laten doen met een of andere 
activiteit. Ook kunnen we 34 nieuwe leden 
toevoegen aan onze afdeling. Mooi resultaat. 
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 4 berichten van overlijden 
ontvangen en wensen de familie veel sterkte 
met dit verlies. 
In december hebben we 3 nieuwe leden 
mogen verwelkomen. 
We zijn op dit moment met 458 leden. 
 
Contributie 2019 
1. Degenen die opgegeven hebben dat 
ze de contributie automatisch laten 
afhouden, worden rond de 24e 
geïncasseerd. Het contributiebedrag is € 
25,00 voor een normaal lidmaatschap 
en  € 12,00 voor een gastlid (iemand die 
al contributie bij een andere KBO 
betaalt). 
2. Of u maakt zelf het geld over op 
banknummer: NL88 RABO 0138725640 
onder vermelding van contributie 2019. 
 

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. De kosten 
voor leden zijn €10,00 en € 12,50 

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 . 
 
Carnavalsmiddag  ZATERDAG   9 
FEBRUARI   
VAN 13.30 TOT 17.00 UUR  
Samen met de Ao-Kanters en 
bejaardenvereniging de Goede Herder 
organiseert de activiteiten werkgroep van 
KBO Bernadette een gezellige 
carnavalsmiddag in    wijkhuis de Lier,       
van Kinsbergenstraat 1  5703 BW  Helmond-

oost.  
We hebben een leuk divers 
programma voor u 
samengesteld  :    er is 
muziek,  dans en geklets, 
kortom voor ieder wat wils.                 
De kosten voor deze middag 
zijn  € 7,50 voor leden van 
KBO Bernadette en € 9,00 

voor introducés. 
Zoals altijd kunt u zich aanmelden  ( tot 28 
januari ) door overmaking van het juiste 
bedrag op ons rekeningnummer :    NL88 
RABO 0138725640 onder vermelding van 
Ao-kanters en het aantal personen. 
Er kunnen maximaal 120 personen in de 
zaal, dus wacht niet te lang met aanmelden 
want vol = vol !! 
Wilt u graag anders betalen of aanmelden, 
dan kunt u contact opnemen met onze 
penningmeester. 

Journaal 
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Ledenvergadering 19 februari 

Locatie wijkhuis de 
Fonkel, Prins 
Karelstraat 123 
Helmond 
Aanvang 14.00 uur 
tot 17.00 uur. Met 
als onderwerp o.a. 
verkiezing 
voorzitter. 
Tevens is er een 

optreden geregeld van Jos Leenen met 
de Helmondse Les. 
 
Carnavalsviering 26 februari:  
Locatie De Fonkel, Prins Karelstraat 131, 
5701 VL Helmond 
Zoals ook in voorafgaande jaren zullen wij 
gezamenlijk met  ReumaActief de Peel 
alsmede met een afvaardiging van 

Carnavalsvereniging De 
Rampetampers  een 
carnavalsviering houden. 
 Deze zal gehouden worden 
op :  Dinsdagavond 26 
februari 2019 (locatie 
De Fonkel) 
Bij het ter perse gaan 

van dit Journaal was het definitieve 
programma nog niet bekend, nadere 
mededelingen volgen in het Journaal 
van begin Februari. 
Vooralsnog zullen de kosten voor deze 
avond bedragen 10 Euro voor de leden en 
12,50 Euro voor de “niet” leden (introducés) 
In bovenvermelde kosten zijn inbegrepen: 
entree alsmede 3 consumpties. 
Zoals gebruikelijk kunt U zich voor deze 
carnavalsviering aanmelden (dit gaarne vóór 
16 februari) door overmaking van het juiste 
bedrag op ons rekeningnummer NL88 RABO 
0138725640 onder vermelding van het 
aantal personen alsmede de datum 26 
februari 2019 
Wilt U graag kiezen voor een andere 
betaalwijze of aanmelding, dan gelieve U 
contact op te nemen met onze 
penningmeester. 
 
Bezoek aan Het Industrieel Atrium 
woensdag 27 maart 
Kanaaldijk Z.W. 29 te HelmondOp woensdag 
27 maart a.s. brengen wij een bezoek aan 
Het Industrieel Atrium, alwaar een 
rondleiding alsmede demonstraties onder 
leiding van professionele begeleiders, de 
sectoren textiel, energie, metaal, drukkerij, 
bibliotheek etc. aandacht zullen krijgen. De 

mogelijkheid tot het weven van een stukje 
stof of het drukken van een boekenlegger 
wordt ons aangeboden. 

De 
bedrijven 
die met 
name de 
aandacht  
krijgen 
zijn 

Nedschroef, Vlisco, Begemann, Hatema en 
Robur,  voor de mannelijke leden onder ons  
“op leeftijd”, heel bijzonder om weer even 
terug te keren naar het verleden. 
Het Programma: tijdsduur 2,5 uur, aanvang 
13.30 uur/einde om ca. 16.00 uur 
� Ontvangst met koffie/thee en vlaai 
� Film, duur 25 minuten (thema 
industriële ontwikkeling binnen Helmond) 
� Rondleiding/demonstraties 
� Nazit onder het genot van een 
drankje (wijn/fris/bier) 
De kosten voor leden bedragen € 10,00 en 
voor introducés € 12,50. Zoals altijd kunt U 
zich aanmelden, (dit gaarne voor 15 maart 
a.s.), door overmaking van het bedrag op 
rekeningnr. NL88RABO0138725640, onder 
vermelding van datum en het aantal 
personen. Wilt U graag anders betalen of 
aanmelden, dan kunt U contact opnemen 
met onze penningmeester. 
Er is plaats voor max. 30 personen, dus vol 
is vol. 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN 
november/december 
 
Lunchroom de Keyser.  
Kom bij ons middag 22 november. 
Om 3 uur werden we verwacht bij 
Lunchroom de Keyser.  
Met 39 personen een gezellige groep! 
De koffie en thee stond al klaar 
Nadat iedereen een plaats had, was de 
bediening de soep aan het serveren. 
De broodjes heerlijk belegd met elk wat 
wils. 
De sfeer was erg gezellig er werd aan elke 

tafel met elkaar gebuurt !!Als afsluiting nog 
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een stukje plaat gebak met slagroom. 
Ieder had het naar hun zin! Hierbij willen wij 
lunchroom de keyser bedanken voor hun 
gastvrijheid! De gasten bedankt voor hun 
komst en tot ziens bij de volgende Kom Bij 
Ons middag !! 
Groetjes de activiteiten groep. 
 
NS reisje 10 december 
Er waren niet voldoende deelnemers om dit 
door te laten, we gaan in het voorjaar 
nogmaals dit plannen.  
Datum volgt 
 
KERSTSTUKJES maken met Diny van 
Loon op maandag 17 december 2018 
Ben voor de tweede 
keer , 
In herfst een pompoen 
opsieren. 
Nu een kerststuk 
maken.  
De kransen werden 
uitgedeeld, zo ook de 
lampjes balletjes 
pareltjes, takjes 
schelpen  en gipskruit. 
Na uitleg  van Diny van 
Loon  aan de gang 
zo leer je nog eens wat. 
Dus ik heb nu een leuk eigen 
gemaakt  kerststuk op mijn tafel staan. 
Raad anderen ook aan om eens mee te doen 
, gezellig om te doen, en echt niet 
moeilijk!!!!! 
Op 15 april staat er een paas stukje 
maken  op het programma. 
Denk er over na om dit eens te maken  met 
hulp van Diny van Loon maak je er iets 
moois van.   
Groetjes Diny Claassen 
 
Kerstfeest donderdag 20 december 

Was dit jaar in de Ameide, 
gezellig  zitten  aan de tafels, lekker 
borrelen en kletsen. Ze hadden een goed 
menu samengesteld  heerlijke soep,  een 
spoon toen kwam er een verrassing binnen 
de kerstman met gezel,  meteen werden er 
liedjes  gezongen  en werden er presentjes 

uitgedeeld  heel leuk. 
Toen weer met het eten 
verder. Lekker toetje 
toe  en nog koffie 
na  het was 
geweldig  goed voor 
herhaling eren wie eren 
toe komt. 
Verslag Diny Kuypers 
 
 
Ratatouille 
Met een groepje van 12 
personen hebben we op 
17 december  
deelgenomen aan de 
rondleiding bij Super 
Sociaal en een 
overheerlijk 3 gangen 
diner bij Ratatouille.. 
Gestart met een 
gebonden 
bospaddenstoelensoep, gevolgd door een 
aardappel brocolli gratin uit de oven en 
varkenshaasstukjes in gebonden saus en 
een overheerlijk appel/crunch toetje met ijs. 
Als slot een kop koffie met bonbon en dit 
alles voor € 2,50. 
Sociaal Restaurant Ratatouille (besloten) is 
bestemd voor mensen met een minimum 
inkomen (en op grond hiervan in aanmer-
king komen voor een zogenaamde 
Gemeentelijke Inkomensverklaring), die 
klant zijn van de Super Sociaal, van SMO, 
Job-factory en de Ruilwinkel. Een restau-
rant waar in een gezellige ambiance 
gezamenlijk warme maaltijden worden 
gebruikt en waar sociale contacten worden 

bevorderd. 
Super Sociaal. 
Heeft u (tijdelijk) 
niet genoeg 
inkomsten om van 
rond te komen? Of 
kent u iemand voor 
wie dat aan de orde 
is? U bent niet de 
enige: in Helmond 
zijn er enkele 
honderden 
huishoudens die in 
zo’n zelfde situatie 

verkeren. Super Sociaal is er voor mensen 
die aantoonbaar (tijdelijk) te weinig 
inkomsten hebben om van rond te komen. 
Mensen met een Verklaring inkomen ‘tot 
100% van de bijstandsnorm’ kunnen bij ons 
boodschappen doen en betalen gemiddeld 
slechts ongeveer 70% van de normale 
supermarktprijs. Mensen die gemiddeld 
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minder dan 10 euro per dag kunnen 
besteden aan boodschappen, betalen 
gemiddeld maar ongeveer 20% van de 
normale supermarktprijs. In Helmond 
kunnen onze klanten terecht in de winkel 
aan de Engelseweg. In Laarbeek is er de 
rijdende supermarkt. 
Mocht u meer informatie willen neem dan 
contact op met 0492-552876 
 
20 december uitreiking 
vrijwilligerssterren 
Tijdens het kerstdiner is op uitnodiging 
wethouder van Dijk aanwezig geweest om 
onze vrijwilligers de vrijwilligersster ter 
beschikking gesteld door de Levgroep 
uitgedeeld. 

Onze bezorgers: Henk A. Henk D. Leo, 
Rieky, Jacqueline, Beppie, Antoon, Coby, 
Mieke Toos, Mieke vdL, Gerry, Bep, 
Annemarie, Jan, Rian, Ria, Miny, Hennie. 
Wekelijkse activiteiten, Ton, Cor, Wim, Riek, 
Henriette, . Activiteitencommissie:  Gerry, 
Miny, Jo,  Beppie en Diny en ons bestuur, 
Hennie, Miny en Chris.llen heel hartelijk 
bedankt voor jullie inzet, zonder jullie zou 
de KBO Bernadette niet bestaan.   
 
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
Koersballen 
Op woensdagmiddag in de Theaterzaal. 
Wijkhuis de Fonkel Telefoon Wijkhuis De Fonkel: 
59 74 44. Prins Karelstraat 123, 5701 VL 
Helmond 
Contact: Riek Leenen, mail 
wimenriekleenen@dse.nl 
Vanaf 28 januari starten we met koersballen op 
de maandagmiddag vanaf 13.30 tot ongeveer 
16.00 uur. Buurthuis St.Anna 
Wanneer u interesse heeft kunt u zich 
opgeven bij het buurthuis tel nr 549216 
Sjoelen 
Op woensdagmiddag in de Theaterzaal.  
Wijkhuis de Fonkel Telefoon Wijkhuis De Fonkel: 
59 74 44. Prins Karelstraat 123, 5701 VL 
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@jibbhelmond.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 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 
- 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 
dinsdag 8 januari Kom-Bij-Ons  
Resto Ricus 
zaterdag 9 februari Carnavalmiddag Wijkhuis de 
Lier 
woensdag 13 februari Kom-Bij-Ons  
Kota Radja  
dinsdag 19 februari Ledenvergadering met Jos 
Leenen 
dinsdag 26 februari Carnavalsavond  
De Fonkel 
donderdag 14 maart Kom-Bij-Ons  
woensdag 27 maart kwartaaluitstapje Het 
Industrieel Atrium. 
maandag15 april van 10-12 uur. Paasstukjes 
maken  
Woensdag 22 mei, Marcienne 
Modefabriek/Breifabriek te Heinsberg (D) 
 
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 26-1-2019 

correspondentie adres: 
KBO Bernadette,  

Frans Joseph van Thielpark 48, 
5707 BX Helmond 


