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VOORWOORD  
Op 19 februari heeft de algemene 
ledenvergadering 2019 plaatsgevonden. 
Een 60 tal leden hadden de moeite 
gekomen om naar de Fonkel te komen. 
Na een korte terugblik op 2018, zijn de 
financiën behandeld, waarbij de 
kascommissie Huub de Bruyn en Mieke 
Jacobs decharge hebben verleend aan 
onze penningmeester Miny Verhoeven. 
De begroting van 2019 is goedgekeurd 
door ledenvergadering, waarbij tevens 
goedkeuring is gegeven voor extra 
uitgave voor het jubileumfeest in 
september 2019. Per acclematie is 
ondergetekende benoemd tot voorzitter, 
tevens is er met 
goedkeuring een 
nieuwe lid 
Annemarie 
Schouten tot het 
bestuur 
toegetreden, die 
in overleg de 
functie van 
penningmeester 
op zich zal 
nemen en Miny 
Verhoeven de secretaris van onze 
vereniging gaat worden. 
Tot slot hebben we mogen genieten van 
de lezing van Jos Leenen, de Helmondse 
les. 
 
Hennie de Gooijer 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 2 berichten van overlijden 
ontvangen en wensen de familie veel 
sterkte met dit verlies. 
In januari hebben we 8 nieuwe leden 
mogen verwelkomen. 
We zijn op dit moment met 376 leden. 
 
Activiteiten voor zover bekend in 
maart en verder 
 
Bezoek 21 maart locatie Braakse 
Bosdijk 
Stichting Ouders en Jeugdzorg die 
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 
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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 Buurtzorg (zonder T) en Speel je 
Mee heeft ook een speciaal pakket voor 
opa’s en oma’s, VU Helmond allen 
aldaar gevestigd. De middag duurt tot 
16.00 uur. De koffie staat klaar en u 
bent welkom. 
 
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 Miny Verhoeven. 
Er is plaats voor max. 30 personen, dus 
vol is vol. 
 
 
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 Miny Verhoeven. 
 
Lang Leve Cultuur maand maart en 
april 
Een museum bezoek, samen schilderen, 
verhalen delen. Cultuur maakt je blij, 
geeft je een goed gevoel en zorgt dat je 
mee doet en cultuur brengt mensen 
samen. Je bent nooit te oud om te 
leren, te ervaren of samen te genieten! 
In 2019 bieden de grote culturele 
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partners in 
Helmond samen 
een uitdagend 
programma aan 
voor ouderen. De 
eerste 
programmareeks is 
van medio maart 
tot en met eind 
april. Zes weken 
lang een culturele toertocht door de 
stad. Met het thema: Over vroeg … en 
nu! Kijk voor het volledige programma 
op www.langleve-cultuur.nl en we zullen 
als KBO Bernadette zoveel mogelijk 
folders uitdelen bij onze activiteiten 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN januari 
en februari 
 
Kom bij Ons 8 januari Rest-O-Ricus 
De eerste Kom Bij 
Ons  van 2019 werd 
goed bezocht.  Na 
enkele af meldingen 
door ziekte waren we 
met een groep van 36 
personen. De boven 
verdieping was voor 
ons gereed gemaakt, 
voor een gezellige middag. Nadat er 
iedereen was werd er een heerlijke 
groente soep geserveerd met stok 
brood. 

 
Daarna koffie of 
thee brood , hierbij  
ham kaas kroketten 
heerlijk stoofvlees! 
Tot slot ook nog een 
heerlijk ijsje toe !!! 
Iedereen ging 
voldaan rond 5 uur 
huiswaarts. 
Zeker voor herhaling 
vatbaar. 

 
Kom bij Ons 12 en 13 februari Kota 
Radja 
 
Een etentje bij Chinees Restaurant Kota 
Radja leek het bestuur en de 
organisatoren wel leuk....... en als er 
dan zo'n 40 man inschrijven zijn we 
tevreden........... 

Dat hebben ze geweten! 84 
Personen hadden zich 
hiervoor aangemeld, 
paniek, want dat was wel 
erg veel om in het 
restaurant te krijgen. Dan 
maar in 2 middagen.  De 
organisatie moest wel even 
overleggen of dat mogelijk 
was. Natuurlijk was dit een 
gezellige middag met als toegift van het 
bestuur dat zij ons eerste drankje 

betaalden! Bedankt 
hiervoor. 
Het eten was super 
lekker, een volle tafel 
met héél veel 
gerechten zodat er 
voor iedereen keuze 
genoeg was. 
Mag voor veel gasten 
nog wel een keer op 
het programma. Na 

onze buikjes gevuld te hebben zijn we in 
een vrolijke stemming weer huiswaarts 
gegaan. 
Bestuur en 
organisatie 
namens alle 
deelnemers 
BEDANKT 
voor deze 
leuke en 
lekkere 
middag. 
Adrienne Kooren 
 
Carnavalsviering 9 februari:  

Op zaterdagmiddag 9 
februari waren we in 
wijkhuis de Lier bij de 
carnavalsmiddag van de 
Aokanters. 
We hebben een gezellige 

middag gehad met optredens van 
verschillende kletsers en groepen o.a. 
Dubbel Trubbel en de Keijegalmers.  
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Carnavalsviering 26 februari:  
Voor de eerste keer heb ik bij de KBO 
carnaval gevierd en wel in de Fonkel. Er 
waren dit jaar helaas 
maar erg weinig 
aanmeldingen 28 
tegen in 2018 46. 
Ook bij de reuma 
waren er veel 
minder 
aanmeldingen. Maar 
het was er niet minder gezellig door. Bij 
de optredens hebben we erg gelachen. 

 
Op de foto worden 2 van onze leden 
gehuldigd voor het koppel met de 
mooiste outfit, ze hadden allebei een 
mooi rood jasje aan. 
Miny Verhoeven 
 
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
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 1Helmond 
- 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 
Donderdag 14 maart Kom-Bij-Ons 
Delifrance 
Donderdag 21 maart bezoek Ouders en 
Jeugdzorg Braakse Bosdijk 
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 
voorzitter Hennie de Gooijer 
0622616134 
secretaris@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven 06-12992395 
penningmeester@kbobernadette.nl 
Annemarie Schouten 0649798586 
 

 
 
 
Sluitingsdatum kopij 24 maart-2019 

correspondentie adres: 
KBO Bernadette,  

Ruusbroeclaan 150, 
5702 AZ Helmond 


