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VOORWOORD  
 
Bericht van de penningmeester 
Contributie 2020 

 
Het einde van 2019 is bijna een feit en u 
kunt zoals voorgaande jaren de 
contributie 2020 als volgt voldoen: 
1. Degenen die opgegeven hebben dat 
ze de contributie automatisch laten 
afhouden, moeten er rekening mee 
houden dat het bedrag rond 24 januari 
wordt geïncasseerd. Het 
contributiebedrag is € 25,00 voor een 
normaal lidmaatschap en  € 12,00 voor 
een gastlid (is iemand die ook 
contributie bij een andere KBO betaalt). 
2. Of u maakt zelf het geld over op 
banknummer: NL88 RABO 0138725640 
onder vermelding van contributie 2020 
t.n.v. KBO Bernadette 
 

LEDEN ADMINISTRATIE 
We hebben een bericht van 
overlijden ontvangen van 
mevrouw Lukassen- de Leeuw 
Kasteel Noord. We wensen de 
familie sterkte met dit verlies 
 
Dat maakt dat we op 24 november met  
383 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. 
 

 
Zorgverzekering exclusief voor 
leden 
Als lid van 
onze 
vereniging 
krijgt u 
korting op 
een 
zorgverzekering van VGZ. U heeft 
daarvoor uw lidmaatschapsnummer 
nodig (dat staat op uw ledenpas) en het 
collectiviteitsnummer. 
Voor meer informatie https://www.kbo-
brabant.nl/onsvoordeel/ 
Het mooie is dat met een max van   
€ 25.00 de contributie vergoed 
wordt. Om deel te kunnen nemen moet 
u in 2020 lid zijn. 
 
RIJBEWIJS 
Vanaf 1 december mogen 75-plussers 
tijdelijk blijven rijden met een verlopen 
rijbewijs. De regeling geldt tot 31 
december 
2020. 
U moet vóór 
de 
verloopdatum 
van uw 
rijbewijs een Gezondheidsverklaring 
hebben ingediend bij het CBR. Ook 
gelden nog een paar andere 
voorwaarden. 
U kunt alleen in Nederland rijden, dus 
niet in het buitenland.  
U mag niet met vrachtwagen of bus 
rijden en uw verlopen rijbewijs is niet 
geldig als legitimatiebewijs. 
Iedereen die mag blijven rijden met een 
verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk 
bericht van het CBR. 
 
Kerstviering 19 december 2019 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de 
Kerstviering in de Ameide. U kunt 
zich op de gebruikelijke wijze opgeven, 
door overmaking op onze bankrekening. 
 

Journaal 

https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/
https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/
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KORTINGSLIJST NW DEELNEMERS 

 
Eyelove Brillen … complete bril op 
uw sterkte voor de 
scherpste prijs! 
 
Bij Eyelove Brillen Helmond koopt u 
altijd een complete goedkope 
multifocale bril met leesgedeelte voor 99 
euro, inclusief gratis oogmeting. U heeft 
de keuze uit ruim 450 monturen. Wij 
geven u een perfecte service en leveren 
brillenglazen van hoge kwaliteit. Ook 
kunt u bij ons terecht voor een 
goedkope bril op sterkte voor veraf óf 
dichtbij voor 49 euro en een multi-
plusbril met breder leesgedeelte voor 
149 euro. 
Zondagmorgenactie VBOH-leden: 
Speciaal voor KBO leden organiseert 
Eyelove Helmond 1x per kwartaal op 
zondagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur 
een gratis oogmeting en bent u in de 
gelegenheid om een nieuw montuur te 
passen onder het genot van een kopje 
koffie met iets lekkers ! 
Na aankoop van uw nieuwe bril nemen 
wij binnen 14 dagen contact met u op. 
Uw nieuwe bril wordt bij u thuis 
afgeleverd en door ons bij u afgesteld , 
U hoeft uw nieuw bril dus niet meer op 
te halen. Omdat de ruimte beperkt is, is 
aanmelden hiervoor noodzakelijk, 
we hanteren de criteria wie het eerst 
meldt is ingeschreven en vol=vol. (de 
ochtend gaat door bij minimaal 8 
aanmeldingen). 
De ochtenden vinden plaats op: 1-12-
2019 , 29-12-2019 , 29- 03-2020 , 28-
06-2020 , 27-09-2020 en 27-12-2020 ( 
Bij meer interesse zijn andere data 
uiteraard bespreekbaar ) 
Meld u nu aan bij Jean-Paul Mollemans, 
hij helpt u graag! 0492-350245 
zie voor meer korting 
www.kbobernadette.nl 
 
ACTIVITEITEN 
Schilderlessen voor beginners en 
gevorderden 
bij Artschool Helmond in de Molenstraat 
121. 

 En Voor wie graag iets 
leert en ook nog houdt 
van creatief bezig zijn, 
biedt het KBO u 8 unieke 
schilderlessen aan. Ze 
worden gegeven door 
kunstenares Hilma 
Bovenkerk van Artschool Helmond. Zij 
geeft al ruim 8 jaar schilderlessen en 
schilderworkshops aan groepen. Ook de 
kinderfeestjes graffiti zijn erg populair. 
Zelf experimenteert ze graag met 
allerlei technieken, dus u merkt al gauw 
dat er heel wat leuke technieken zijn om 
fantastische schilderijen en tekeningen 
te maken! 
Wanneer begint het? 
Donderdag ochtend 2 jan 11:00-13:00 
uur. Wat kunt u verwachten? 
Aan de hand van eenvoudige stappen 
gaan we leren: 
- kleuren mengen (in tonen en 
gamma's) 
- glasschilderen ('reverse painting') 
- krijttechnieken 
- letten op de compositie 
- diepte creëren, schaduw 
- diepte creëren, perspectief 
- grappen met optisch bedrog 
- diverse spattertechnieken 
Alles op een leuke nieuwe manier, net 
even anders.  
Frequentie 
Oftewel: hoe vaak? 
Om de twee weken op donderdag-
ochtend. 
Prijs 
De kosten zijn 115,00 euro. Het KBO 
draagt voor iedere deelnemer 15,00 
euro bij aan de totaalprijs van 130,00 
euro. 
Dit is voor alle 8 lessen over de gehele 
periode die duurt t/m 2 april 2020, 
inclusief materialen, schorten en 
natuurlijk koffie en thee. 
Elke les gaat u naar huis met een 
kunstwerk van eigen hand! 
Hilma geeft u persoonlijke begeleiding 
en legt alles stap-voor-stap uit. Wie al 
wat ervaring heeft en zich vrij voelt 
wordt ook vrij gelaten, want daar gaat 
het om in de kunst. 
Ik hoop u te mogen verwelkomen in 
mijn ruime atelier waar alles gelijkvloers 
bereikbaar is. 

http://www.kbobernadette.nl/
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Met vriendelijke groet, 
Hilma Bovenkerk 
 
Donderdag 9 januari Dansmiddag 
Eeuwsels 
Voor hen die van muziek en een dansje 
houden hebben we in samenwerking 
met woonzorgcentrum de Eeuwsels, 
Nieuwveld 85 een middag georganiseerd 

 op donderdag 9 
januari van 14.00 tot 16.00 uur. Herman 
Claassen verzorgt de muziek. De 
toegang is gratis, voor het drankje moet 
u zelf zorgen. 
 
Graag even aanmelden bij Diny 
Claassen Tel 06-43087227 
 
Kom-Bij-Ons op dinsdag 21 en 
donderdag 23 januari 
Deze Kom-Bij-Ons is in de Moeraseik, 
Tamboerijnstraat 80. 
Er wordt een driegangen menu inclusief 
een drankje geserveerd en ter afsluiting 
een kopje koffie of thee. 

  
Aanmelden o.v.v. 
aantal en datum 
(betaling zie 
achterzijde van het 
journaal). 
 

 
Kom bij ons Middag 12 en 13 
februari 
Woensdag 12 en donderdag 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 een kop koffie of thee 
als afsluiting. Aanmelden o.v.v. aantal 
en datum (betaling zie achterzijde van 
het journaal). 
 
 

CARNAVAL BIJ DE AUW FIEPEN  
Op maandag 24 en 
dinsdag 25 februari 
bent u van harte 
welkom bij de AUW 
FIEPEN.  
U hoeft zich hiervoor 
niet op te geven. Het 
is in de aula van de 
Jan van Brabant 
college in de 
Molenstraat. De zaal gaat open om 11 
uur en duurt tot circa 18.00 uur. Er 
treden verschillende artiesten op en er 
komen ook een paar 
carnavalsverenigingen waaronder de 
grote prins van de Keiebijters met zijn 
gevolg. U krijgt verschillende soorten 
hapjes. Er is ook een loterij, daarvoor 
kunt u lotjes kopen in de zaal , er zijn 
leuke prijzen te winnen. Deelname is 
gratis. 
 
Digiwijzer spreekuur 
Inloopspreekuur voor al je digitale 
vragen. Heb je een 
vraag over internet, 
je tablet of Ipad of 
hoe je een e-book 
leest op je telefoon 
of e-reader? We 
helpen je op weg. Het spreekuur is voor 
iedereen die hulp wil bij mogelijkheden 
van moderne apparatuur. Het 
inloopspreekuur is gratis. Bibliotheek 
Helmond  op maandag 13.30-15.00 uur 
en vrijdag 13.30-15.00 uur en zaterdag 
11.00 tot 12.30 uur 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN  
Loro Blonyo 
Kom-Bij-Ons op 14 november was dit 

keer bij LORO 
BLONYO, dit is een 
Indonesisch 
restaurant. Na allen 
van harte welkom te 
heten kon men 
kiezen uit 7 
verschillende 

menus, dus keuze genoeg zou ik 
zeggen. b.v. nasi met saté, of bami met 
kipstukjes in zoetzure saus.  Dit smaakt 
toch anders als bij de chinees. Maar het 
was heerlijk. Na het eten kregen we ook 
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nog een kopje koffie of thee naar keuze. 
Rond 5 uur gingen we allen weer 
voldaan huiswaarts .  
Mieke   
 
WEEKACTIVITEITEN 
Elke maandag 
- Sjoelen 14.00 uur Woonzorgcentrum  
de Eeuwsels 
- Taalcafé Speeltuin Leonardus van 10.30 tot 
12.00 uur, deelname is gratis 
- Bibliotheek Helmond digiwijzer spreekuur 
13.30 – 15.00 uur 
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 
Woonzorgcentrum de Eeuwsels 
Elke woensdag 
- 14.00 uur Bibliotheek in Woonzorgcentrum de 
Eeuwsels 
- samen eten in de Valkennest Sperwerstraat 2, 
5702 PJ Helmond 
- GoldenSports  locatie Handbalvereniging Swift 
aan het Barentzpark in de Rijpelberg 
10.00 tot 11.00 bij Swift, informatie via 
buurtsportcoach Sophie Pennock, 0492-347071 
- Binnenstad Oost, wandelen start elke 
woensdag van 10:45 – 12:00 uur   
Elke donderdag  
- Woonzorgcentrum De Pannehoeve 
Jan van Goyenlaan 1 Helmond 
wandelen 11:00 uur – 12:00  
- Centrum wandelen om 14.00 uur vanaf 
buurthuis St. Anna aan de Hoogeindsestraat 24 
en zal ongeveer 5 km zijn. Deelname is gratis. 
- in woonzorgcentrum de Eeuwsels  14.00 uur 
Meer bewegen voor ouderen (jibb)  
elke vrijdag 
- In de Eeuwsels 9.30 uur schilderen  
- Wandelen Oost :start van 11:00 – 12:00 uur 
Wijkhuis de Lier Van Kinsbergenstraat 1 
Helmond 
- in woonzorgcentrum de Eeuwsels 14.00 uur 
Koersbal  
- in woonzorgcentrum de Eeuwsels 
14.00 uur Liederentafel  
- Bibliotheek Helmond digiwijzer spreekuur 

13.30 – 15.00 uur 
Elke zaterdag 
Bibliotheek Helmond digiwijzer spreekuur 
11.00 – 12.30 uur 

 
 
MAANDACTIVITEITEN 
Ma 9 december kerststukjes maken 
Do 19 december kerstviering  
Di 21 en do 23 januari Kom bij Ons de 
Moeraseik 

Za 8 februari Carnaval de Lier 
Wo 12 en do 13 febr. Kom bij Ons Kota 
Radja 
Di 18 febr. Ledenvergadering 
Ma 24 en Di 25 febr. Carnaval Jan van 
Brabantschool 
Wo 11 en do 12 mrt Kom bij Ons Zien 
ma 23 mrt Egeltjes maken 

 
Van de bestuurstafel 
We hebben met Jos van Bussel en Jan van 
Bruggen die beiden te kennen hebben 
gegeven wel mee te willen draaien in het 
bestuur afgesproken dat ze voorlopig de 
bestuursvergaderingen gaan bijwonen, maar 
dat we later een moment kiezen als we 
gewend zijn aan elkaar om ze officieel als 
bestuurslid aan jullie voor te stellen. 
 
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 
 
Bestuur 
voorzitter@kbobernadette.nl 
Hennie de Gooijer 
0622616134 
Frans Joseph van Thielpark 48 
secretaris@kbobernadette.nl (Miny en Hennie 
samen) 
penningmeester@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 29 december 2019  
 

 
 
 
 

 
 
Uw bestuur wenst u heel prettige 
feestdagen en natuurlijk een gezond 
2020. 
 

correspondentie adres: 
KBO Bernadette,  

Ruusbroeclaan 150, 
5702 AZ Helmond 
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