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VOORWOORD  
 
Als dit journaal bij u in de brievenbus 
valt, is januari 2020 al weer enkele 
dagen oud. Wist u dat we dit jaar ook 
29 februari weer eens hebben, een jaar 
met een dag langer dus, alleen ben ik 
bang dat het niet helpt om de tijd niet 
zo snel te laten gaan. We hebben een 
heerlijk kerstfeest gehad dat kunt u 
verderop in het journaal teruglezen. De 
foto’s staan op de website 
www.kbobernadette.nl Namens Miny en 
Chris wens ik u een vooral gezond 2020 
en ik hoop u bij een van onze 
activiteiten terug te zien. 
Voorzitter Hennie de Gooijer  
 
 

LEDEN ADMINISTRATIE 
 
We hebben een bericht van overlijden 
ontvangen van mevrouw 
Ravensburg-Lamberts 
Kortenaerstraat 18 en mevr. 
Van den Boogaard, 
Azalealaan. We wensen de 
familie sterkte met dit verlies 
 
Dat maakt dat we op 22 december met 
381 leden zijn. We hebben op de valreep 
12 nieuwe leden maar die worden pas in 
het aantal meegenomen per 1 januari 
2020. 
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. 
 
 

 
 

Op 9 december j.l. 
hebben Hennie en 
Miny samen een 
bezoek gebracht 
aan de heer 
Kuijpers in de 
Ameide. Hij heeft 
onlangs zijn 
lidmaatschap op 

moeten zeggen. Hij was inmiddels 47 
jaar lid van KBO Bernadette en dit 
konden we niet zo voorbij laten gaan. 
Hij heeft via KBO Brabant een oorkonde 
ontvangen en een mooie bos bloemen. 
 
Hennie de Gooijer en Miny Verhoeven 
 
ACTIVITEITEN 
 
Herinnering 
Er zijn nog plaatsen vrij voor:  
De Kom Bij Ons in de Moeraseik 21 en 
23 januari en 
Kom Bij Ons bij Kota Radja 12 en 13 
februari 
U kunt zich op de gebruikelijke wijze 
opgeven door overmaking op onze 
bankrekening. 
 
Schilderlessen voor beginners en 
gevorderden, er is nog plek 
bij Artschool Helmond in de Molenstraat 
121. 
Wanneer begint het? 
Donderdag ochtend 16 jan 11:00-13:00 
uur. 
Aanmelden 06 34562463 Hilma 
Bovenkerk info@artschoolhelmond.nl 
Frequentie 
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 23 april 2020, 

Journaal 

http://www.kbobernadette.nl/
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CARNAVAL AO-kanters 
ZATERDAG   8 FEBRUARI  VAN 13.30 

TOT 17.00 UUR 
carnavalsmiddag 
met de AO-kanters 
in wijkhuis de Lier. 
De kosten voor deze 
middag zijn € 3,00  
p.p.  incl. koffie / 
thee bij 
binnenkomst.  
U kunt zich tot 1 

februari op de gebruikelijke wijze 
opgeven door overmaking op onze 
bankrekening onder vermelding van AO- 
kanters.  
 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN  
 
Verslag Marcienne 

Op 3 december gingen 
we naar de breifabriek 
in Duitsland. Toen de 
bus kwam mochten we 
instappen. We werden 
welkom geheten door 
Mieke . De bus zat 
goed vol. Bij 
binnenkomst in de 
fabriek kreeg iedereen 

een lotje, hiermee kon je 25 euro 
winnen. We kregen allemaal koffie of 
thee maar waar bleef het lekkerste?? 
Toen we allemaal drinken hadden gingen 
de lampen uit en werd er een 
kerstmuziekje op de achtergrond 
gedraaid. Er kwamen twee engelen met 
een brandende kaars. Daarna werd de 
schuifwand weggehaald en kwamen ze 
met twee mooi versierde roltafels naar 
binnen met echt vuurwerk erop. Toen de 
vlammen gedoofd waren werden de 
taarten (want die stonden op de 
roltafels) verdeeld . 
Het smaakte goed. Daarna begon de 
modeshow. Toen die afgelopen was 
kregen we de gelegenheid om de 
getoonde truien te passen en te kopen 
waar goed van gebruik gemaakt werd. 
Na afloop kregen we nog een 
rondleiding door de fabriek en konden 
we met eigen ogen zien hoe het 
allemaal in zijn werk ging. 

Om half zes 
werden we 
weer met de 
bus naar huis 
gebracht.  

Was weer een 
geslaagd 
reisje 

Mieke Jacobs 
 
 
 
Verslag Kerststukjes maken 
 
Buiten was het nat en koud, maar 
binnen werd met veel plezier en 
gezelligheid gewerkt aan de 
kerststukken. Er 
was genoeg 
materiaal 
aanwezig om er 
mooie 
kunststukken van 
te maken. Vele 
soorten groene 
takken, en 
verschillende 
soorten bloemen 
en kerstballen, 
appeltjes en nog veel meer.  
Het was ook een leerzame ochtend, we 

hebben er 
allen van 
genoten. 
En!!!  in 
onze 

huiskamers pronkt weer een mooi 
kerststuk op de tafel. 
 
Nellie van der Ploeg 
 
Kerstfeest 
 
De deur ging open 
om 16.30 uur maar 
de 1e gasten 
arriveerden al om 
15.45 uur en wat 
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was het gezellig en heerlijk druk. We 
starten met een kipcocktail, een 

heerlijke zondagse soep mag natuurlijk 
niet ontbreken, 
gevolgd door een 
hoofdgerecht met 
heerlijke rollade en 
champignonsaus,  
ratatouille en 
aardappelen en als 
toetje fruit met 
heerlijke pudding 
en saus. 
Ondertussen is de kerstman 
binnengekomen en die had voor 
iedereen een verrassing . 
 

Tijdens dit diner 
kwam wethouder 
van Dijk de vrij-
willigers-bedankjes 
uitdelen aan de 
vrijwilligers van 
onze KBO. Niet 
iedereen was 
aanwezig, maar die 
krijgen dit uiteraard 
nog uitgereikt via 

het bestuur. 
Onze groep vrijwilligers totaal 21: 
Activiteitencommissie: Miny, Diny, 
Mieke en Gerry Onze bezorgers van de 
Ons en Journaal 
Henri van Amersvoort, Henk Arts, Rieky 
de Bruyn, Diny Claassen, Beppie van 
den Crommenacker, Antoon van 
Eemeren, Cobi van der Els, Hennie de 
Gooijer, Toos Hollestelle, Chris Koelemij, 
Mieke van de Leur, Gerry van Liempt, 
Nellie van der Ploeg, Miny Verhoeven, 
Ria de Waal.  
Wilna Breugel bezoekt onze 90 jarigen 
op de verjaardag.  

Huub de Bruyn en Mieke Jacobs met als 
reserve Jan Vermeulen vormen onze 
kascommissie. 
En Chris is ons 3e bestuurslid, naast 
Miny en Hennie. 
 
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 
- Handwerken in de ontmoetingsruimte bij 
de Rozenhof 14.00-16.30 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 
- Biljarten in de Rozenhof van 10.00-12.00 
en 13.00-16.30 uur 
- kaarten in de Rozenhof van 13.00-16.30 
uur 
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   
- biljarten 13.00-16,30 Rozenhof 
Koersballen 14.00-16.30 uur in de 
Rozenhof 
Elke donderdag  
- Biljarten 13.00-16.30 uur in de Rozenhof 
- Sjoelen 14.00-16.30 uur in de Rozenhof 
- Biljarten 19.00-22.30 uur in de Rozenhof 
- Biljarten 19.00-22.30 uur in de  
Rozenhof 
- Woonzorgcentrum De Pannehoeve 
Jan van Goyenlaan 1 Helmond 
wandelen 11:00 uur – 12:00  
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- 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) 
- Gym JIBB 10.00-11.00 uur in de 
Rozenhof 
elke vrijdag 
- In de Eeuwsels 9.30 uur schilderen  
- Wandelen Oost :start van 11:00 –  
12:00 uur Wijkhuis de Lier Van  
Kinsbergen- 
straat 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 
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 een woelig jaar achter de 
rug, maar met vallen en opstaan is het 
ons toch gelukt dit jaar af te sluiten met 
een geweldig kerstdiner. In totaal 
hebben we afgelopen jaar van de 382 
leden er toch 212 mogen bereiken via 
een of andere activiteit.  Daar zijn we 
trots op met zijn allen. Is er nog iemand 
die denkt goh ik wil ook wel 
vrijwilligerswerk bij de KBO doen, 
schroom dan niet. 
 
Wat kunnen we altijd nog gebruiken 
iemand die foto’s maakt tijdens de 
activiteiten of verslagen schrijft van de 

activiteiten. Bijhouden van website, 
facebook. Toevoeging aan de 
activiteitencommissie, bestuur en 
bezorgers. Of mist u iets en denkt u dat 
zou ik wel willen organiseren. 
Bel even met mij Hennie, de voorzitter. 
 
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 26 janauri 
2020 
 

 
 
 
 
 

 
Uw bestuur wenst natuurlijk een 
gezond  
 
 
 

correspondentie adres: 
KBO Bernadette,  

Ruusbroeclaan 150, 
5702 AZ Helmond 
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