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VOORWOORD  
En weer is er een maand voorbij en ben 
ik weer bezig met een journaal nu van 
februari. We hadden een maand met 
regen, zon en zelfs sneeuw.  
Natuurlijk vraag ik hierbij uw bijzondere 
aandacht voor onze ledenvergadering op 
19 februari a.s. ik hoop u daar allen te 
ontmoeten. Die middag krijgt u ook 
alvast informatie over onze jubileum 
week, wat we dan allemaal gaan doen, 
wat de kosten zijn en hoe we dit 
allemaal denken te regelen. Maar zoals 
met vele zaken bij het KBO hebben wij 
ook altijd vrijwilligers nodig die met ons 
meedenken en doen. 
 
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 3 berichten van overlijden 
ontvangen en wensen de familie veel 
sterkte met dit verlies. 
In januari hebben we 2 nieuwe leden 
mogen verwelkomen. 
We zijn op dit moment met 393 leden. 
 
Contributie 2019 
Onlangs zijn de contributiebedragen 

geïncasseerd en degene die geen 
machtiging hebben doorgegeven, 
hebben een rekening ontvangen. 
 
 
 
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 door Jos Leenen met 
de Helmondse Les. 
 
Agenda 

• Opening en mededelingen 
• Goedkeuring notulen van 27 

februari 2018 en 5 juli 2018 
• Resultaat 2018 (Miny Verhoeven) 
• Verslag Kascommissie/Verkiezing 
• Begroting 2019 (Miny Verhoeven) 
• Activiteitencommissie (Jo 

Gruijters) 
• Rondvraag 
• Sluiting 

 
 
Carnavalsviering 26 februari:  
Herziene/gewijzigde mededeling!!!!!! 
Carnavalsviering : Locatie De Fonkel, 
Prins Karelstraat 123, 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  
Programma (in het kort): 
Tijdsduur 19.50 – 22.45 uur (zaal open 
vanaf 19.30 uur) 
Optredens van Maarten van Burg, Theo 
Kroeze, Rob Scheepers  

Journaal 
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(Helmond), 
verder optredens 
van de Dans 
Garde en 
showgroep, de 
totale omlijsting 
wordt verzorgd 
door De 
Rampetampers. 
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,  2 consumpties 
alsmede enkele hapjes. 
Zoals gebruikelijk kunt U zich voor deze 
carnavalsviering aanmelden (dit gaarne 
vóór 16 februari) door overmaking van 
het juiste bedrag op ons rekening-
nummer 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. 
 
De Kom Bij Ons voor 14 maart  
We worden welkom geheten bij 
Délifrance in de passage. 
Er wordt eerst soep geserveerd  
U kunt kiezen tussen bruin of wit brood. 
Er is jus oranje + koffie of thee. 
En ook hier ter afsluiting een toetje na. 
Hier kunt u zich voor aanmelden door

overmaking van het bedrag van €10.00  
pp voor leden en niet leden €12.50  pp 
onder vermelding datum en aantal 
personen. Rekeningnummer: 

NL88RABO 0138725640 
Wilt u anders betalen of aan melden 
neem contact op met onze 
penningmeester 
 
Bezoek aan Het Industrieel Atrium 
woensdag 27 maart 
Kanaaldijk Z.W. 29 te Helmond. Op 
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. 
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Op maandag 15 April  
van 10 tot 12 uur gaan we in de Fonkel 
onder leiding van Diny van Loon een 
paasstukje maken.(Onder voorbehoud 
als er genoeg aanmeldingen zijn). 
Zoals ik jullie in het januari journaal al 
heb laten weten dit kan iedereen. Met 
uitleg en hulp 
van Diny van 
Loon kun je 
een leuk 
paasstuk 
maken. 
Gezellig met 
een groepje 
bezig zijn. 
Alleen zelf 
een 
schaal  en 
een snoei 
schaartje of 
mesje 
meebrengen. 
Voor de rest wordt gezorgd. 
Wil je hieraan graag deelnemen de 
kosten zijn voor leden €12.50 pp en 
introducés €14.50 pp. Zoals altijd kunt u 
zich aanmelden (tot 30 maart) door 
overmaking van het bedrag op 
rekeningnummer  NL88RABO 
0138725640 onder vermelding 
paasstuk.  
Wilt u anders betalen dan kunt u contact 
opnemen met onze penningmeester. 
 
 
Bezoek 21 maart locatie Braakse 
Bosdijk 
Stichting Ouders en Jeugdzorg ontzorgt 
gemeenten door het aanbieden van 
onafhankelijke trajectondersteuning aan 
ouders die te maken hebben met 
jeugdhulpverlening. We ondersteunen 
voornamelijk ouders in het gedwongen 
kader, die in conflict zijn geraakt met 
een jeugdhulpaanbieder of 
gecertificeerde instelling. Ouders en 
Jeugdzorg is geen hulpverlener maar 
legt de verantwoordelijkheid daar neer 
waar deze thuishoort (bij cliënt en 
jeugdhulpverlener) en faciliteert dit 
proces. Daarnaast levert Ouders en 
Jeugdzorg een constructieve bijdrage 

aan de ontwikkeling van de 

 
 
transformatie. Ouders en Jeugdzorg 
werkt Brabantbreed vanuit de locaties 
Helmond, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. 
Stichting Ouders en Jeugdzorg heeft een 
unieke en onafhankelijke positie tussen 
burgers en jeugdhulpverlening. 
Daarnaast werken wij veel samen met 
diverse organisaties, om zo tot een 
bredere ondersteuning binnen het 
netwerk van de cliënt te komen. KBO is 
voor ons een nieuwe samenwerkings-
partner en wij willen dan ook graag 
nader kennismaken met u, wellicht tot 
21 maart? 14.00 uur op de Braakse 
Bosdijk 2A. 
Tevens gaan we een bezoek brengen 
aan GOH, Buurtzorg (zonder T) en Speel 
je Mee, allen aldaar gevestigd. De 
middag duurt tot 16.00 uur. De koffie 
staat klaar en u bent welkom. 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN januari 
 
Uitstapje Seniorenexpo 15 januari  
Als dank voor het elke maand klaarstaan 
om toch maar de 
“ONS’ en het journaal 
te bezorgen nodigen 
we je uit om samen 
met het bestuur mee 
te gaan naar de 
Senioren Expo in 
Veldhoven. 
“Gaat U met Miny en 
Hennie mee” 
Ria, Gerrie, Mieke, Diny ,Annemarie, 
Rian en Henk verzamelden zich bij de 
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watertoren voor een bezoek aan de 
Expo. 
Miny en Hennie zorgden voor het 
vervoer naar Veldhoven. 
Er was grote belangstelling en het 
duurde even voordat de jassen 
ingeleverd waren en begonnen kon 
worden aan het bezoek van de Senioren  
Expo. 
Er was van alles te zien over Wonen en 
Leven, Reizen, Gezondheid en 
Beweging, Mode en Beauty, Hobby en 
Creativiteit met veel zang en dans. 
Voor elk wat wils. Het was er sfeervol en 
de contacten onder elkaar waren leuk en 
gezellig. Namens alle aanwezige 

bezorgers(sters) van Ons danken wij het 
bestuur voor deze leuke dag. 
Henk Arts  
 
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
Koersballen en Sjoelen zijn komen te 
vervallen 
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 
Zaterdag 9 februari Carnavalmiddag 
Wijkhuis de Lier 
Woensdag 13 februari Kom-Bij-Ons  
Kota Radja (deze dag is volgeboekt, kan  
eventueel nog op donderdag 14  
februari, belt u even)  
Dinsdag 19 februari Ledenvergadering 
met Jos Leenen 
Dinsdag 26 februari Carnavalsavond  
De Fonkel 
Donderdag 14 maart Kom-Bij-Ons 
Delifrance 
Donderdag 21 maart bezoek Ouders en 
Jeugdzorg  
Woensdag 27 maart kwartaaluitstapje 
Het Industrieel Atrium. 
Maandag 15 april van 10-12 uur. 
Paasstukjes maken  
Maandag 29 april bezoek Huijbregts 
Groep  
Woensdag 22 mei, Marcienne 
Modefabriek/Breifabriek te Heinsberg 
(D) 
Woensdag 19 juni Willem III Hoeve 
(IJsproeverij) 
 
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 3 maart-2019 

correspondentie adres: 
KBO Bernadette,  

Frans Joseph van Thielpark 48, 
5707 BX Helmond 


