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VOORWOORD  
 
Grappig zowel Miny als ik hebben op 
vrijdagochtend overdracht van taken 
aan onze nieuwe bestuursleden Jos en 
Jan.  
Jan wordt onze secretaris en Jos gaat 
maandelijks het journaal verzorgen.  
Beide gaan zich in het volgende nummer 
uitgebreid aan u voorstellen. Maar 
tijdens onze ledenvergadering op 18 
februari om 14.00 uur in wijkhuis de 
Fonkel. Zie onderaan pagina 4 voor de 
agenda. Leuk deze middag komen de 
gezamenlijke banken ING, ABN Amro, 
Rabobank uitleggen hoe de nieuwe 
geldautomaten gaan werken 

 
Ik hoop u allen daar te zien. 
Hennie de Gooijer 

LEDEN ADMINISTRATIE 
 
We hebben geen 
overlijdensberichten 
ontvangen. 
 
Dat maakt dat we op 24 
januari met 365 leden zijn.  
 
ACTIVITEITEN 
Herinnering 
Er zijn nog plaatsen vrij voor:  

Kom Bij Ons bij Kota Radja op 12 
of 13 februari van 15.00 - 

17.00 uur. 
 
U kunt zich 

op de gebruikelijke wijze 
opgeven door overmaking op onze 
bankrekening (zie achterzijde journaal). 
 
Kom bij ons middag Zien 

 
Voor de Kom 
Bij Ons van 
woensdag 
11 en 
donderdag 
12 maart 
gaan we 

naar  ZIEN  eten en drinken  aan de 
Markt 10 in Helmond.  
We beginnen om 15.00 uur en eindigen 
om 17.00 uur. Er staat een heerlijke 
verrassingsmaaltijd voor ons klaar 
inclusief koffie / thee na afloop. KBO 
leden betalen € 11,00 en niet leden 
€ 13,50. U kunt zich op de gebruikelijke 
manier aanmelden onder vermelding 
van   ZIEN  en de juiste datum. 
 
Workshop "egeltjes" klompen 

maken 
 
Maandag 
23 maart 
zijn we te 
gast bij 
het 
klompen 
schuurtje 

Helmondseweg 3a 5735 RA te Aarle 
Rixtel voor een workshop. Deze begint 
om 14.00 uur. 
We gaan van de klompen leuke egeltjes 
maken. 
De kosten voor deze workshop zijn € 
15.00. Dit is inclusief het materiaal en 

Journaal 
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koffie of thee met wat lekkers erbij. 
Voor aanmelding zie achterzijde 
journaal. 
 
bezoek aan snoeperij Jantje 

 
Op woensdag 
8 april 
brengen we 
een bezoek 
aan snoeperij 
Jantje en 
strijkerij 

Jaantje,  
aan de Dorpsstraat in Aarle Rixtel  .We 
beginnen om 14.00 uur met een 
rondleiding.  
 
Na afloop 

versgebakken appeltaart met koffie of 
thee. 
Voor aanmelding zie achterzijde 
journaal, de kosten zijn €5.- 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN  
 
Verslag Kom Bij Ons Moeraseik 
 
Beste leden van de KBO Bernadette. 
Mij werd gevraagd en stukje te schrijven 
over onze ontmoeting 21-01-2020 in de 
Moeraseik een Aaaaan Taaaafel  
Gasterij, althans zo noemde men dat. 
Any Way,zo begon het: 
Eenmaal aangekomen al zoekende met 
de fiets en de gezellige buurman én nog 

andere 
gezellige 
leden van de 
Afdeling KBO 
Bernadette, 
werden we 
verwelkomd 
met een 
warme groet 
van onze 
aardige 
gastvrouw 
Gerry van 
Liempt van 

deze middag van onze 
activiteitencommissie. 
De locatie kwam erg rustig en 
gemoedelijk over. Een fijne en knusse 
uitstraling.  
Mede hierdoor kwamen er gezellige 
gesprekken op gang van allerlei inhoud 
en verliep onderling de communicatie 
òòk weer heel erg goed. 
Het eten  was érg goed  en heerlijk 
warm opgediend. Het smaakte 
voortreffelijk. 
Zelfs het toetje was òòk nog eens 
verrukkelijk en de bediening was 
vriendelijk. 
Wat willen wij nog meer. Dit alles vroeg 
dus naar meer.  
Misschien iets om eens een keer met 
familie/vrienden/buren/of kennissen 
hiero te gaan eten? 
FF.vooraf 
melden dat 
je/jullie 
komt(en),zou 
wel zo aardig 
zijn. 
Men kan er 
terecht: 
Iedere dag en 
òòk in de 
weekenden… 
Het kost PP 
8,55 
van 12.00-
14.00 uur en 
van 17.00 -19.00 uur. 
Tel.nr.:0492-349637. 
Wel op tijd komen en op tijd naar huis, 
want men sluit stipt om 19.30.uur de 
deuren. 
Wat hebben we het goed en wat is het 
een absolute toegevoegde waarde lid te 
zijn van de KBO Bernadette,met de 
activiteitencommissie. 
 
WILNA. 

 
Impressie 
schilderles 
 
Verslag volgt, 
een van de 
volgende keren. 
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Bezoek Expo 16 januari 
 
Met 9 deelnemers en 3 auto’s togen we 
met onze bezorgers van de ONS en 
journaal naar Veldhoven. We hebben 
veel plezier 

gehad en lekker gegeten en leuke 
dingen gekocht en gezien. Volgens mij 
heeft de activiteiten commissie hier 
goede zaken gedaan voor onze volgende 
busreis. 
Hennie de Gooijer 
 
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 
- bewegingsles Verzorgingshuis  
Keyserinnedael 10.00 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  
uur 
- Muziekcafé Verzorgingshuis  
Keyserinnedael 15.00-16.00 uur 
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 
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 
- bewegingsles Verzorgingshuis  
Keyserinnedael 10.00 uur 
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 - 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 
- Breien Verzorgingshuis  Keyserinnedael 
10.00-11.00 uur 
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 
- bewegingsles Verzorgingshuis  

Keyserinnedael 10.00 uur 
    Elke zaterdag 
    Bibliotheek Helmond digiwijzer              
     spreekuur 11.00 – 12.30 uur 



 
4 

 
MAANDACTIVITEITEN 

 
wo 12 en do 13 februari Kota Radja 
di 18 februari Ledenvergadering 
di 25 februari Carnaval - Jan van 
Brabantschool 
wo 11 en do 12 mrt Kom Bij Ons Zien 
ma 23 maart egeltjes maken (klomp) 
wo 8 april Jantje en Jaantje 
Wo 22 april Kom Bij Ons Kasteelpoort 
Wo 6 en do 7 mei Lkkr en Zo 

 
Van de bestuurstafel 
 
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 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 Jan van 
Bruggen 0628806585 
Rozenhof 246 
penningmeester@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven 06-12992395 
Ruusbroeclaan 150 
redactie@kbobernadette.nl 
Jos van Bussel 0652894448 
Heistraat 116 
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 23 februari 
2020 
 

 
 
 
 
 

 
Agenda ledenvergadering 18 
februari 
 

• Opening en mededelingen 
• Goedkeuring notulen 19 februari 

2019 
• Resultaat 2019 (Miny Verhoeven) 
• Verslag Kascommissie/Verkiezing 
• Begroting 2020 (Miny Verhoeven) 
• Bestuurszaken 
• Uitreiking Hellemond Gift 
• Activiteitencommissie  
• Rondvraag 
• Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 18 februari 14.00 uur ligt de agenda 
voor u klaar en ook het jaarverslag van 
2019. 

correspondentie adres: 
KBO Bernadette,  

Ruusbroeclaan 150, 
5702 AZ Helmond 
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