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VOORWOORD  
We starten dit Journaal met een lijzig 
artikel. Regelmatig kregen wij vragen 
waarom staan er geen overleden leden 
meer vermeld, voor ons was dat niet 
mogelijk in het kader van de privacy, 
echter hebben we hierover bericht 
ontvangen van KBO-Brabant en dat kunt 
u hieronder lezen. 
Daarna vindt u de nieuwe activiteiten en 
hebben we op het inlegvel een verslag 
van onze jubileumweek geschreven met 
wat foto’s. Mocht u een CD willen 
ontvangen met alle foto’s dan kunt u 
hiervoor contact opnemen met Chris 
Koelemij. Op de ledenvergadering van 
18 februari 2020 zullen we de foto’s aan 
u presenteren en we zijn samen  met 
KBO Brabant bezig met een nieuwe 
website, daar zullen ze eveneens op 
getoond worden. 
Deze week en in de toekomst wellicht 
nog vaker bent u door MBO studenten 
gebeld inzake de actie van de Rabobank. 
Deze studenten lopen stage bij de 
voorzitter en in hun opdracht zit ook 
bellen extern, dan was dit een goede 
oefening en zeer leerzaam. Dus ben niet 
verbaasd als dit vaker voorkomt. 
 

 
Met het oog op de verplichtstelling 
vanwege de Europese privacy wetgeving 
geeft het bestuur van KBO Bernadette 
de volgende privacyverklaring af. KBO 
Bernadette houdt persoonsgegevens bij 
van leden, deelnemers, donateurs, 
vrijwilligers en overige relaties met het 
doel om verenigingsactiviteiten uit te 
kunnen voeren. De gegevens die 
verwerkt worden betreffen achternaam, 
tussenvoegsel, voorletters, 

geboortedatum, straat en huisnummer, 
postcode, woonplaats, naam van de 
Afdeling, lidnummer, het soort 
lidmaatschap en de ingangsdatum van 
het lidmaatschap. Indien sprake is van 
automatische incasso van de contributie 
wordt tevens het IBAN nummer van de 
bank bewaard. Indien van toepassing 
worden gegevens toegevoegd aan de  
activiteiten waar leden of deelnemers 
aan deelnemen. Er worden alleen 
gegevens verwerkt die personen zelf, 
vrijwillig hebben opgegeven. Er worden 
geen gegevens verwerkt die de wet als 
bijzondere persoonsgegevens aanmerkt. 
De persoonsgegevens worden door de 
ledenadministrateur verwerkt. De 
contactgegevens van de 
ledenadministrateur worden periodiek 
opgenomen in en zijn zichtbaar op de 
website van de Afdeling. Op de website 
van de Afdeling wordt niet-persoons-
gebonden informatie van bezoekers over 
het gebruik van deze website verza-
meld, zoals de datum en tijd waarop de 
website is bezocht, gegevens over de 
bezochte pagina’s en de duur van de 
gebruikerssessie. Deze gegevens zijn 
belangrijk om de website voortdurend te 
kunnen verbeteren. Er worden via een 
bezoek aan de website geen persoons-
gegevens verzameld, tenzij u daarvoor 
kiest en deze informatie specifiek 
vermeldt. Persoonsgegevens worden 
alleen intern binnen de Afdeling gebruikt 
en uitsluitend door personen die 
hiervoor door het Afdelingsbestuur 
bevoegd zijn. Verstrekt nimmer 
persoonsgegevens aan derden. U heeft 
altijd het recht te weten welke gegevens 
er van u zijn geregistreerd. Als u deze 
wilt inzien maakt u een afspraak met 
het bestuur om een plaats en tijd af te 
spreken. Wanneer u van mening bent 
dat er onjuiste gegevens van u zijn 
vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U 
neemt contact op met de secretaris of 
de ledenadministrateur en geeft aan om 
welke gegevens het gaat en verstrekt 
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daarbij de juiste gegevens. Indien het 
bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit 
schriftelijk gemotiveerd worden. U kunt 
tegen de beslissing bezwaar maken. Al 
uw gegevens worden op één centrale 
plaats bewaard bij een bedrijf dat daarin 
gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt 
ervoor dat uw gegevens niet verloren 
gaan en beveiligd blijven tegen 
ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van 
gegevens op slechts een plaats geeft de 
grootste garantie tegen misbruik van 
gegevens. Indien u zich als lid laat 
uitschrijven, verdwijnen uw gegevens 
vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand 
van de Afdeling. Deze privacyverklaring 
vertelt in het kort hoe uw persoons-
gegevens verwerkt en beschermd. Er 
bestaat een uitgebreider versie. Zie 
onze website www.kbobernadette.nl 
Onze ledenadministrateur is tevens de 
voorzitter. 
 
LEDEN ADMINISTRATIE 
Heel triest maar een maand 
na elkaar zijn de heer en 
mevr. Van der Els overleden, 
we wensen de nabestaanden 
heel veel sterkte met dit 
verlies. 
 
Deze maand mochten we als nieuw lid 
verwelkomen: 
De heer van Bruggen, Margrietlaan 
De heer van Eijck, Suytboulevard 
De heer en mevr. van Lierop  
Velhorstweide 
De heer en mevr. Van Moesdijk 
Kluisstraat 
Mevr. Van Oeffelt, Zoutmanstraat 
Mevr. V.d. Vorst Welschapsplein 
Dat maakt dat we op 30 september met  
377 leden zijn. 
 
ACTIVITEITEN 
Doordat er in september geen journaal 
is verschenen kan het zijn dat u niet 
meer precies weet wat er in oktober en 
november te beleven is. Wij hebben al 
een aantal aanmeldingen gekregen 
maar er is nog ruimte.  
In het journaal van augustus vind u het 
complete programma, ook wat de 
kosten zijn. 
 

U kunt u nog 
inschrijven voor de 
Kom Bij Ons middag 
van woensdag 16 
oktober bij St 
Lambert, Markt 2. 
 
Ook voor het bezoek 
aan het 
klokkenmuseum in 
Asten op donderdag 
17 oktober is nog 

voldoende plaats. Voor leden die een 
museumkaart hebben hoeven maar € 
3,50 te betalen. Aanmelden tot 12 
oktober. 
 
Op maandag 4 
november om 
14.00 uur is de 
Zoete Inval  
(Wethouder Ebbenlaan 170, 5702 AG  
Helmond) op deze maandagmiddag 
speciaal voor leden van KBO Bernadette 
geopend voor een fudge en nougat 
proeverij.  U kunt zich tot 28 oktober 
voor deze middag aanmelden.  
 

Woensdag 13 of 
donderdag 14 
november van 15.00 - 
17.00 uur gaan we naar 
Loro Blonyo, een 
Indonesisch restaurant. 
Ook hier zijn nog wat 

plaatsen vrij. Maar haast u want er is 
hier niet zo veel plaats. 
 
Dinsdag 3 december brengen we een 
bezoek aan ‘de Breifabriek’ in 
Heinsberg. 
We vertrekken om 13.30 uur vanaf 
parkeerplaats de 
Braak aan de 

Rembrandtlaan. 
Rond 15.00 uur zijn we in Heinsberg 
waar we worden ontvangen met koffie / 
thee en gebak, waarna we een 
rondleiding krijgen door de brei-fabriek. 
Na de modeshow is er gelegen-heid om 
te shoppen in de boutique. Er worden 
(als er minimaal 40 personen meegaan) 
twee cadeaubonnen van € 25,00 
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verloot. We zijn rond 19.00 uur weer 
terug in Helmond. 
De kosten voor deze busreis zijn € 7,50. 
Deze busreis gaat alleen door bij 
een minimale deelname van 40 
personen, het maximale aantal 
deelnemers is 50 personen. Denk 
aan een geldig paspoort / ID-kaart  
U kunt zich TOT UITERLIJK 31 
OKTOBER AANMELDEN 
!!!! Geeft u zich op tijd op zodat 
deze busreis nu wel door kan gaan. 
In mei kreeg ik te laat nog een 
aantal aanmeldingen door waardoor 
de reis niet door kon gaan. 
 
Kerststukjes maken 
Zoals beloofd gaan we het nogmaals 
proberen om minimaal 10 deelnemers 

bij elkaar te 
krijgen,voor het 
maken van een 
kerststuk. 
We gaan dit doen 
op maandag 9 
december van 10 
uur tot 12 uur en 

wel in de Boerderij onder leiding van 
Tonny Smith. Voor al het materiaal 
wordt gezorgd. 
Aanmelden onder vermelding van 
kerststuk. De kosten zijn €15.00 voor 
leden en niet leden betalen €17.50 
Doe gezellig mee !!      Meld je aan !! 
Aanmelden voor alle activiteiten zie 
achterzijde  journaal. 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN  
Wij leden van de KBO Bernadette 
kregen de gelegenheid deel te nemen 
aan een bezoek aan het Missieklooster 
Heilig Bloed in Aarle Rixtel. We 
begonnen zoals gewoonlijk gezellig met 
koffie en gebak. Nu daar hebben wij 
natuurlijk óók geen spijt van. 
Zowel de organisatie van de 
activiteitencommissie KBO, als de 

rondleiding van het Klooster liet niets te 
wensen over. Kortom goed geregeld en 
duidelijk. KBO Bernadette is een fijne 
afdeling van KBO Brabant. De goede 
saamhorigheid van de activiteiten-
commissie en Bestuur mag óók wel even 
gezegd worden. Omdat ik op het laatste 
moment werd gevraagd iets te schrijven 
over deze Kloosterdag, moet ik in alle 
eerlijkheid bekennen, dat ik alleen maar 
goed geluisterd heb en niets opgeslagen 
haha. Dus kan ik niet navertellen wat 
Zuster Madeleine allemaal gezegd heeft, 
maar ja we hebben wel begrepen denk 
ik wat ze gezegd heeft in haar rond-
leiding én wat ze heeft laten zien in de 
kunst en kitsch ruimte/c.q. kleine 
museum. Wél kan ik beamen dat Zuster 
Madeleine een duidelijke en rustige 
uitstraling zowel in woord als uitleg had. 
Na de rondleiding, konden we een 
wandeling door de tuin maken, een 
bezoekje aan de Maria Grot brengen én 
opsnuiven : de rust/de heerlijke planten 
geur/ het Kerkhof van de zusters 
begroeten/poep-odeur van de koeien en 
wat al niet meer. Het was óók nog een 
heerlijke zonnige dag. Als ik mag 
spreken voor onze aanwezige leden zeg 
ik: Dank voor deze keuze en het 
oprechte Katholieke Bond voor ouderen 
Bernadette gevoel. 
Wat ik wél jammer vind, is dat we alléén 
maar mogen intreden met leeftijd 
18 t/m35 jr..  Of een héél goed 
argument moeten hebben op latere 
leeftijd . Reden om óók over na te 
denken.? 
Chapeau voor ons Bestuur en 
Activiteitencommissie. 
Op naar de feestweek. 
WILNA 
 
WEEKACTIVITEITEN 
Elke maandag 
- Sjoelen 14.00 uur de Eeuwsels 
Elke dinsdag  Beweegles 10:00-10:45 uur in 
Buurthuis St. Anna, Hoogeindsestraat 24, 
Helmond. 
Aanmelden:Sophiepennock@jibbhelmond.nl 
of bellen naar Stichting JIBB 0492-347071 
- Wandelen Noord: 13:30 uur – 14:30 uur 
Woonzorgcomplex de Moeraseik 
Tamboerijnstraat 80 
- 9.00 uur meer bewegen voor ouderen fit in 
de Eeuwsels 
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Elke woensdag 
- 14.00 uur Bibliotheek in de Eeuwsels 
- samen eten in de Valkennest 
Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond 
- GoldenSports  Handbalvereniging Swift 
aan het Barentzpark in de Rijpelberg 
10.00 tot 11.00 bij Swift, informatie via 
buurtsportcoach Sophie Pennock, 0492-
347071 
- Binnenstad Oost, start elke woensdag van 
10:45 – 12:00 uur  Speeltuin Leonardus 
Monseigneur Swinkelsstraat 24 Helmond 
Elke donderdag  
- wandelen 11:00 uur – 12:00 
Woonzorgcentrum De Pannehoeve 
Jan van Goyenlaan 1 Helmond 
- Centrum wandelen om 14.00 uur vanaf 
buurthuis St. Anna aan de Hoogeindsestraat 
24 en zal ongeveer 5 km zijn. Deelname is 
gratis. 
- 14.00 uur Meer bewegen voor ouderen 
(jibb) in de Eeuwsels 
elke vrijdag 
- 9.30 uur schilderen In de Eeuwsels 
Wandelen Oost :start van 11:00 – 12:00 uur 
Wijkhuis de Lier Van Kinsbergenstraat 1 
Helmond 
- 14.00 uur Koersbal in de Eeuwsels 
- 14.00 uur Liederentafel in de Eeuwsels 

 
MAANDACTIVITEITEN 
Woensdag 16 oktober St.Lambert 
Donderdag 17 oktober Klokkenmuseum  
Maandag 4 november de Zoete inval 
Woensdag 13 of donderdag 14 november 
Loro BloynoWoensdag 3 december korte 
busreis naar Marcienne 
Maandag 9 december kerststukjes maken 
Donderdag 19 december kerstviering 
ALV 18 februari 2020 
 
Van de bestuurstafel 
Naar aanleiding van artikel “Van de 
bestuurstafel” in het Journaal van KBO 
Bernadette augustus 2019, nr. 7/8 
willen wij als bestuur van KBO 
Bernadette de volgende rectificatie in 
het Journaal van oktober 2019 plaatsen. 
Zoals medegedeeld in dat betreffende 
artikel werd er gesproken over een 
bestuursconflict en onderling 
meningsverschil tussen drie 
bestuursleden enerzijds en bestuurslid 
Annemarie Schouten anderzijds. Door 
deze problematiek heeft Annemarie 
Schouten haar functie als 
penningmeester in dat bestuur 
neergelegd.                                                                                                                         

Hierna zijn in het betreffende artikel van 
uitgave augustus 2019 nr. 7/8, zaken 
geplaatst, die voor misvattingen hebben 
gezorgd.  Wij als bestuur hadden dit op 
deze manier niet mogen weergeven.  
Onze excuses. 
Intussen hebben Hennie, Miny en Chris 
als bestuurslid van KBO Bernadette met 
Annemarie Schouten een constructief 
gesprek gehad, onder leiding van een lid 
Algemeen Bestuur KBO Brabant, waarin 
unaniem, dus iedereen, tot de conclusie 
is gekomen dat alle problemen nu 
definitief zijn opgelost en er met volle 
moed, wij als bestuur enerzijds en 
Annemarie Schouten anderzijds, verder 
gegaan wordt in het belang van de 
ouderenvereniging KBO Bernadette. 
 
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 27 oktober 2019  

 
 
 
 

correspondentie adres: 
KBO Bernadette,  

Ruusbroeclaan 150, 
5702 AZ Helmond 



Verslag jubileumweek 

1 september Warande Carat 
concerten 
De start was wat rommelig, waar 
zitten we en waar is de tent, maar 
we zouden alleen een tent krijgen als 
het regende en er was om 11.30 bij 
de inloop geen zon, maar wel droog 
en zelfs rond 14.00 uur is de zon 
gekomen, waarbij iedereen dus alle 
mogelijke moeite ging doen om uit 
de zon te zitten. Bij de start hadden 
we een simpele lunch. Verder hebben 
we genoten van de muziek van 
achtereenvolgens de Rimoband 
Helmond, Philips Harmonie met de

 
soliste Laetitie Gerards en tot slot Big 
Band Boxtel. Als afsluiting kwam de 
Notoire fanfare die zagen er veel 
belovend uit maar speelden zonder 
microfoon en dus niet te horen waar 
we zaten. 
Met onze 50 leden hebben we een 
gezellige muzikale middag in het 
zonnetje mogen genieten. 
 
2 september theater ’t Speelhuis 
42 personen hadden zich hiervoor 
aangemeld en zoals gebruikelijk bij 
onze leden, is iedereen erg op tijd 
aanwezig. Koffie/thee en een flink 

stuk gebak was het welkom en de 
rest van de middag zijn we niets te 

kort gekomen, we zijn rijkelijk 
voorzien van drank. Vervolgens 
kregen we een schitterende 
presentatie over 50 jaar theater in 
Helmond, start in de Molenstraat bij 
Sobrietas, vervolgens onze kubus en 
de brand en nu de O.L.V. kerk, heel 
interessant verhaal en mooie 
beelden.

 
Hierna volgde een rondleiding door 
de ruimtes in en om de kerk. Tot slot 
een quiz waarbij de hersens van 
iedereen kraakten. Helmondse 
woorden vertalen naar Nederlands, 
fielefaauwen etc. oude beelden met 
bekende Nederlanders die uit 
Helmond komen en veel feiten en 
wetenswaardigheden. Heel leuk en 
zondag is de prijs uitreiking. 
 
3 september Wijkhuis de Fonkel 
met optreden ’t Akkoordje 
speciale middag voor 80+  
Ruim 80 mensen zijn onze gast deze 
middag, meer dan aangemeld, met 
het gevolg een tekort aan gebak, dit 
is echter door Theo keurig opgelost 



door een cake aan te snijden, verder 
kregen we hapjes en drankjes alles 
voldoende. 
Er was een prettige sfeer, van 
meezingen en dansen op diverse 
plekken. Het was een echte mee 
doen middag.  Ook ’t Akkoordje heeft 
een jubileum en wel 25 jarig 
bestaan.  
 
4 september Helmond Sport 
rondleiding en presentatie 
Opvallend veel mannen deze middag, 
nog steeds een overhand van 
vrouwen maar toch. 27 deelnemers 
hadden zich opgegeven, een enkeling 
was ziek en een ander kwam 

spontaan. Er waren wel problemen 
met het vinden van de locatie. De 
meesten waren hier nog nooit 
geweest en de aanduiding via ingang 
via de Bakelsedijk was niet 
voldoende.  Maar uiteindelijk na 
diverse telefoontjes was de groep 
compleet. Ontvangst met koffie en 
vervolgens een rondje stadion, 
waarbij we boven zijn begonnen, 
Antoine Bijne had een duidelijk 
verhaal, hoe werkt Helmond Sport en 
wat is de toekomst. Vervolgens naar 

beneden, de verschillende ruimtes 
bekijken, waar maandag, dinsdag, 
woensdag het ontbijt plaatsvind. 
Voetballer krijgen training en 
gezonde voeding en ook de jeugd 
doet hierin mee. We hebben gezien 
dat er een voorziening is voor 

mensen die slecht ter been zijn, 
hiervoor is een apart kijkersvak met 
lift. En tot slot kregen we allemaal 2 
vrijkaarten voor de wedstrijd 
Helmond Sport- Top Oss op 21 
september en een herdenkingsboek 

het gebeurde op de Braak. Ter 
afsluiting nog een drankje en een 
hapje. Heel interessant deze 
bijeenkomst. 
 
5 september Warande 
Parkrestaurant culinaire 
verrassing 
Met recht was dit een culinaire 
verrassing. We starten met koffie en 
een miniatuur gebakje. Vervolgens 
kregen we een gebakken garnaal, 
waarna een overheerlijk 
kreeftensoepje volgende, gevolgd 
door een tussengerechtje met witvis, 
nog een hapje met een kwartel op 



een heerlijk bedje van risotto dan 
volgde met een gerechtje van 
Ossehaas met heel aparte aardappel 
en tot slot een frambozenijsje. 

Dit alles opgeluisterd door een 
zingende ober met begeleiding en 
later kwam Rob Scheepers ons nog 
vermaken. 
Iedereen met een allergie kreeg 
aangepaste gerechten. Oh nou 
vergeet ik nog als toetje advocaat 
met slagroom en tot slot een kop 
koffie. We waren vandaag  met 33 
personen.  

6 september Rondleiding en film 
bij de Cacaofabriek 
Ontvangst met koffie en gebak, wat 
overheerlijk smaakte. Chris opent 
deze bijeenkomst i.p.v. Hennie die 

een andere afspraak had en later 
aanschuift. We krijgen de film van 
“spijkers van katoen” te zien.

 
De man van Toos was er vandaag 
ook bij in de vorm van Wim 
Strijbosch. Het was een hele zit, 
maar de moeite waard en de middag 
werd afgesloten met een drankje. 
We waren met 58 personen. 
 
7 september dans avond bij TOV  

We kunnen genieten van een 
optreden van El Prado. Er is volop 

gedanst, naast 4 consumpties waren 
er ook zoutjes en bordjes met kaas 
en wordt. Later zijn ze nog 3x rond 
gegaan met snacks. 
Deze avond waren we met 39 
personen. 
 



8 september de laatste dag 
alweer in TOV 
Bij binnenkomst werden we allemaal 
ontvangen met koffie/thee en 
overheerlijke gebakjes. Onze 

voorzitter Hennie de Gooijer opent de 
laatste dag, gevolgd met een praatje 
van onze burgemeester Blanksma, 
die het mooi vond dat deze afdeling 
nog zoveel leden actief kan krijgen, 
ze wil graag in toekomst samen met 

ons nadenken 
hoe we nu ook 
de laatste 
eenzamen 
mee kunnen 
laten doen. De 
burgemeester 
bracht een bos 
bloemen mee 
en wij hadden 
als dank een 
bloemtje voor 
haar als ook 
voor de 

volgende spreker. 
Vervolgens was het de beurt aan Jan 
Hoevenaars van de KBO Brabant, hij 
heeft ons vooral verteld dat de KBO 
Brabant bezig is met de pensioenen 
en allerlei woonvormen voor 
ouderen. Hij bracht voor ons de KBO 

Brabant vlag en een 
voorzittershamer mee. 
Daarna verzorgde Diaken Ton 
Scheepens een dienst op een hele 
luchtige manier, die goed aansloot bij 
onze feestelijkheden. Vooral is er 
gesproken over de H. Bernadette. 
Ook hier de roep om ook 
deeenzamen erbij te betrekken. 
Striepke Veur verzorgde een 
hilarische kien, wat ook echt zo is, 
we konden zien dat de fanatieke 
kieners onder ons, dit zeer 
verwarrend vonden, soms ging het 
wat te snel of op z’n Hellemonds wat 

ook niet iedereen kon volgen, maar 
de anekdotes waren leuk er is veel 
gelachen.  Tijdens het optreden 
begonnen we met het walking diner 
en dat duurde tot 19.00 uur. We 
starten met stokboord en 
kruidenboter, gevolgd door carpacio, 
gevolgd door een heerlijk vega 
tomatensoepje. Dan kregen we 
salade, frites, Saté’s en broodje 
hamburger en als laatste een bolletje 

ijs. Kopje koffie toe en dat wat het 
feest. Er waren nog wat 
afscheidswoordjes en nog meer 
bloemen. 


