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VOORWOORD  
We zijn al weer bijna aan het einde van 
het jaar 2019, dat betekent tevens dat 
we kunnen gaan kiezen voor een andere 
zorgverzekering en ook dit jaar heeft de 
KBO Brabant zijn best gedaan om goede 
afspraken te maken met de 
ziektekostenverzekeringen. Hiervoor 
kunt u het beste de website www.kbo-
brabant.nl raadplegen. 
 

 
LEDEN ADMINISTRATIE 
We hebben een bericht van 
overlijden mevrouw V.d. 
Heijden-Putten, J.R. 
Rubensstraat. 
 
Deze maand mochten we als 
nieuw lid verwelkomen: 
Mevr.van den Boogaard Azalealaan, 
Mevr. De Jongh eveneens Azalealaan. 
De Heer Lenders Groenstraat, Mevr. 
Meulendijks Elzas, de heer en mevr. 
Nauta Lambertushof en mevr. van 
Santen Kluisstraat. 
Dat maakt dat we op 30 oktober met  
380 leden zijn. 
Weet u iemand die lid wil worden, geef 
dit door aan ons en dan sturen wij een 
aanmeldformulier en u ontvangt dan 
een Hellemond Gift bon tw van € 5.00 
Het nieuwe lid moet wel een jaar lid 
blijven. 
Iemand die nu lid wordt, gaat pas in 
2020 betalen. 
 
ACTIVITEITEN 
 
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. 
 
Kerstviering 19 december 2019 
Op donderdag 19–12-2019 bent u van 
harte welkom op het KBO Bernadette 
kerstdiner in het restaurant van 
woonzorgcentrum de Ameide.  
We hebben voor u een 4 gangen 
kerstmenu samengesteld. (voorgerecht, 
hoofdgerecht, nagerecht, thee / koffie). 
Bij het diner zijn tevens twee 
consumpties inbegrepen.  

De zaal is open vanaf 16.30 uur, de 
kerstviering is van 17.00 uur tot 20.00 
uur.  
De kosten voor deze avond zijn € 17,50 
p.p. voor KBO leden.  Introducés 
betalen € 20,00. 
U kunt zich voor 10 DECEMBER op de 
gebruikelijke manier aanmelden (zie 
achterzijde van dit journaal).  
Er zijn in het restaurant maximaal 120 
zitplaatsen beschikbaar, dus VOL = VOL. 

Journaal 

http://www.kbo-brabant.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
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VERSLAGEN ACTIVITEITEN  
 
Herfstfeest 
Met 74 aanmeldingen hebben we op 1 
oktober een gezellig herfstfeest gevierd. 
We kregen bij binnenkomst 2 
consumptiebonnen en een lot voor de 
loterij. Om 13.30 uur begon het 
optreden van Carrousel met een 
conference van moppen en liedjes. 
Helaas waren er maar weinig personen 
van gecharmeerd. In de pauze en na het  

laatste optreden werden er lotjes 

getrokken door het activiteitenteam.  
 
Er waren leuke prijzen te winnen. 
Nadien kregen we een heerlijke soep en 
broodje met kroket. Al met al was het 
een gezellige middag. 
 
Verslag St. Lambert 
Op 16 oktober zijn we met een grote 
groep gaan eten bij Lambert op de 
markt in Helmond. 
We werden ontvangen in de zaal waar 
de tafels al stonden gedekt.  
Gerry heette iedereen welkom. 

 
Na een glaasje drinken werd de soep 
geserveerd, we konden kiezen voor 
kippen of uiensoep en die was heerlijk. 
Daarna kregen we ragout en 
boerenomelet met lekker brood. 

 
Ook een toetje hoorde erbij en na een 
gezellig samen zijn waar deze middag 
ook voor bedoeld is, zodat mensen met 
elkaar kunnen kletsen over ditjes en 
datjes, hebben we de middag  met een 
kopje koffie afgesloten en rond vijf uur 
zijn we weer voldaan huiswaarts 
gegaan. Met dank aan de organisatie 
van de K.B.O. 
 
Verslag Asten pompoendagen bij 
klokkenmuseum 
Met 10 personen togen we op 17 
oktober naar Asten naar het 
klokkenmuseum waar 
ook de 
pompoendagen 
plaatsvonden. Ik was 
nog nooit naar het 
klokkenmuseum 
geweest dus was dit 
erg interessant.  
 
Ook het gedeelte 
over de Peel was de 
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moeite waard. Voordat we naar buiten 
gingen waar al 
die mooie 
pompoenen 
uitgestald 
lagen, werden 
we verwend 
met een kop 
koffie / thee 
met een lekker 
stuk vlaai.  
 
Toen op naar 
buiten waar 
veel mooie 

creaties van pompoenen waren 
opgesteld. Ook stonden er wat stalletjes 
met diverse artikelen. Heel jammer dat 
het toen begon te regenen maar dat 
deerde ons niet.  
 
ACTIVITEITEN VOOR 2020 
 
Onderstaand treft u een overzicht aan 
van de activiteiten voor een gedeelte 
van 2020. De data voor het 1e kwartaal 
zijn definitief maar de andere data zijn 
VOORLOPIG. Houdt u daar wel rekening 
mee. 
 

di 21 en do 23 
jan. 

Kom Bij Ons -
Moeraseik 

za 8 feb Carnaval - de Lier 
wo 12 en do 
13 feb 

Kom Bij Ons - Kota 
Radja 

di 18 feb  Ledenvergadering 
di 25 feb Carnaval - Jan van 

Brabant school 
wo 11 en do 
12 maart 

Kom Bij Ons - Zien 

 
 
Attentie: 
Het is al enkele keren gebeurd dat men 
zich opgeeft voor een activiteit en later 
wil betalen, maar men zich dan niet 
afmeldt als ze niet kunnen. Wij moeten 
echter wel betalen voor het aantal dat 
aangemeld is. 
Dit kan altijd via Miny Verhoeven 
06-12992395 
 
 
 

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@jibbhelmon
d.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 
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 
Maandag 4 november de Zoete inval 
Woensdag 13 of donderdag 14 en 21 
november Loro Bloyno 
Dinsdag 3 december korte busreis naar 
Marcienne 
Maandag 9 december kerststukjes 
maken 
Donderdag 19 december kerstviering 
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Van de bestuurstafel 
Met trots mogen wij u melden dat we 
dankzij onze gulle leden die lid zijn van 
de Rabobank een bedrag van € 229,46 
mogen ontvangen van de Rabobank 
Club Support actie. 
Dit jaar was er een bedrag van  
€ 100.000 te verdelen en deden er 
alweer meer clubs met deze actie mee. 
Nogmaals hartelijk dank voor de 
stemmen. 

 
We voeren op dit moment gesprekken 
met 2 potentiële bestuursleden en 
hopen u daarover in het december 
nummer meer te kunnen melden. 
 
Nog een keer met trots kunnen we 
melden dat we een nieuwe website 
hebben. Samen met de KBO Brabant 
zijn Miny en ik op cursus geweest en 
hebben deze onder begeleiding 
ingericht. Wat nog ontbreekt zijn de 

foto’s, daarvoor gaan Miny en ik 
volgende maand nog een ochtend op 
cursus. 
 
Natuurlijk nodigen we jullie allemaal uit 
naar de website te gaan kijken en we 
horen graag als er iets niet klopt 
www.kbobernadette.nl  
 
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 24 november 2019  
 

 
 
 correspondentie adres: 

KBO Bernadette,  
Ruusbroeclaan 150, 
5702 AZ Helmond 
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