KBO-Bernadette
juni 2018
Uitnodiging Algemene Leden
Vergadering (ALV) op 5 juli
U heeft het wellicht al gelezen of gehoord. Er
zijn in het bestuur wat wijzigingen geweest.
Op dit moment bestaat het bestuur uit Hennie
de Gooijer, Miny Verhoeven
(penningmeester) en Chris Koelemij.
Graag willen wij als bestuur aan u uitleggen
wat er gebeurd is.
Ook willen wij samen met u kijken naar wat
er nu moet gebeuren.
Zoals u begrijpt zijn wij op zoek naar nieuwe
bestuursleden, omdat ook Chris Koelemij,
zoals al eerder is aangekondigd, binnenkort
zal gaan stoppen.
Wilt u meer weten? Kom dan op donderdag
5 juli van 11.00 u- 12.00 u naar wijkhuis de
Fonkel.
Wij doen ons best de vereniging KBOBernadette overeind te houden, maar dat
lukt niet zonder u!
Hennie, Miny en Chris

nr. 6
Ik wens KBO-Bernadette en al haar leden
alle goeds voor de toekomst en hoop dat het
bestuur binnenkort weer op volle sterkte zal
zijn, het is inmiddels alweer een aantal
maanden dat we met een klein clubje de zaak
draaiende hebben gehouden. Ik wil daarom
ten afscheid iedereen oproepen om nog eens
goed na te gaan of ú iets voor KBOBernadette kunt en wilt betekenen in de rol
van eenmalig of langdurig vrijwilliger of als
bestuurder.
Ik kijk terug op een prettige vereniging, waar
ik mijn steentje heb kunnen bijdragen.
Bedankt en wellicht zien we elkaar in een
andere hoedanigheid.
Henriëtte Verouden-Berens
Verslag Kom Bij Ons frietavond in
Keyserinnedael

LEDEN ADMINISTRATIE
Nieuwe leden: mevr. Sarkol, Fokkerlaan
Overleden: geen
Samenstelling bestuur
Miny Verhoeven, penningmeester
Hennie de Gooijer, bestuurslid
Chris Koelemij, activiteitencommissie
Rolf Merle heeft eveneens zijn
bestuursfunctie neergelegd en
Chris Koelemij stopt vanwege te drukke
werkzaamheden in augustus.
Vacature 3 bestuursleden, taken en functie in
overleg.
Beste lezer, lid van KBO-Bernadette,
Wellicht heeft u het al gehoord of op een
andere manier meegekregen, maar na
anderhalf jaar heb ik besloten om te stoppen
als voorzitter en bestuurslid van KBOBernadette.
Ik heb diep nagedacht over dit besluit en
hoewel het jammer is, het is een
weloverwogen besluit.

Het was een leuke en gezellige bijeenkomst
in “het Klaverblad”.
Het gezelschap was wat klein, maar
niettemin heel leuk en vooral gezellig.
Het was zeer goed verzorgd.
Een glaasje fris, heerlijke ftietjes met ’n
frikandel, kroket of bamibal met mayo en
alles erbij.
Als toetje een lekker ijsje,
Hartelijk dank aan het personeel van
Keyserinnedael.
En voor ons tot ziens bij de volgende Kom
Bij Ons middag.
Jo Hesen.

Kom Bij Ons middag
26 en 28 juni
In juni brengen de Kom-Bij-Ons-middagen u
in vakantiesferen!
op dinsdag 26 juni en donderdag 28 juni
worden we om 15.00u verwelkomd bij
Portugal Mar Markt 199 (straatje naar
Speelhuisplein)
Daar zult u gaan genieten van authentieke
Portugese tapas incl. Een consumptie.
Zoals altijd kunt u zich aanmelden door
overmaking van € 10,p.p. voor leden en €
12,50 voor introducees
op onze rekening
NL88RABO 0138 7256
40 onder vermelding van
datum en aantal
personen.
Até em Portuga Mar!
Bezoek Eyendershoof
Op 16 mei werden wij welkom geheten door
een deskundige gids. Hij vertelde dat het
museum sinds 1990 bestaat. We bezochten
een aantal werkplaatsen. Het zijn originele
gebouwen die elders hebben gestaan,
afgebroken zijn en hier weer opgebouwd.
Veel verschillende ambachten zijn er te zien,
zoals een smidse, een klompenmakerij, een
houtzagerij, een drukkerij (waar we een

speciale KBO-kaart kregen) een
pottenmakerij en een wassserij en nog veel
meer. De aanwezige ambachtslui lieten zien,
en vertelden heel enthousiast, over hoe er ca.
1900 gewerkt werd in de Peel.
Alles wat hier gemaakt wordt staat in dienst
van het museum of wordt tegen kostprijs
verkocht (potten) of gemaakt voor een
instelling (hekwerk).We genoten van een kop

koffie/thee met vlaai naar keuze. We
maakten een wandelingetje naar d'n hof met
gewassen uit vroeger tijd en kregen uitleg
over het maken van stroop.
In de
drukkerij trof
mij de tekst:
De vrijwilliger
wordt niet
betaald, hij is
onbetaalbaar.
Dit geldt zeker
voor de vrijwilligers van Eyndershoof.
Als afscheid van deze leerzame en gezellige
middag dronken we nog een glaasje.
Ria de Waal
opa- en omadag
de opbrengst van de Rabobank Clubactie van
2017 is gereserveerd voor 9 juni, helaas kon
dezem opa en omadag door de bestuur
perikelen niet doorgaan. Maar ook de
organisatie die dit met ons organiseren willen
graag een uitvoering aan de opa en oma dag
voor 2019 geven. Deze vind elk jaar op 4
juni plaats. Ook de opbrengst van de
clubactie van 2018 willen we hiervoor
reserveren.
Hennie de Gooijer
Opbrengst Clubkas Rabobank
Met dank aan onze leden die voor ons
gestemd hebben, mogen we dit jaar ook
weer een leuk bedrag ontvangen van de
Rabobank namelijk € 276.26, ook nu voegen
we dit toe aan de reservering voor de Opa
en Oma dag 2019

Verslag DE NS OPSTAPDAGEN
Op woensdag 23 mei van 10.00 tot 12.00 uur
in Wijkhuis de Fonkel hebben wij in
samenwerking met KBO-Brabant en OV NS
reizigers een workshop hoe werkt het
openbaar vervoer. Een dertigtal men hebben
deze ochtend bezocht. We hebben samen met

de deelnemers een 9 tal OV kaarten
aangevraagd en met deze mensen gaan we
gebruik maken van het openbaar vervoer. We
gaan reizen met
bus en trein, maar
dat niet alleen ook
activeren,
opwaarderen etc.
Die dag gaat KBO
Brabant met ons
mee en kunnen we
een verslag
verwachten in het
blad “ONS”
Hennie de Gooijer
Fiets of wandel mee vanaf een Brabantse
Natuurpoort
De ANWB organiseert in samenwerking met
KBO-Brabant en Stichting Brabantse
Natuurpoorten acht zaterdagen van 9 juni t/m
15 september fiets-en wandeltochten door de
prachtige Brabantse ntuur. Iedereen is
welkom mee te doen en deelname is gratis.
De afstandenan de fietsroutes variëren van
25 tot 40 km. Die van de wandelroutes van 4
tot 8 km.
Voor meer informatie
www.natuurpoorten.nl/anwbtochten.

Er is voldoende parkeergelegenheid en
horeca aanwezig
Informatie over de natuur en routes
Vooruitkomst, probeerplaats voor
zelfredzaamheid

In Vooruitkomst kunnen ouderen, mensen
met dementie, mantelzorgers,
zorgprofessionals en eventuele andere
zorgvragers terecht voor persoonlijk advies
in een huiselijke sfeer. Vooruitkomst dient als
een schakel tussen deze groepen en
technologische hulpmiddelen (smart health)
en praktische hulpmiddelen.
De probeerplaats is geen winkel die spullen
verkoopt maar is er om de bezoekers op weg
te helpen naar een makkelijker en
comfortabel leven. Ervaren staat centraal in
Vooruitkomst. De bezoekers kunnen de
hulpmiddelen proberen en ervaren of het bij
hen past. Het motto is; U moet alles eerst zelf
kunnen ervaren, dan weet u pas écht of het
iets voor u is!
Speciaal voor de KBO Bernadette is de
Vooruitkomst geopend op 19 juni van
14.00 tot `16.00 uur
Deelname is gratis en aanmelden is niet
nodig.
Vooruitkomst is gevestigd in de Elzaspassage
naast C&A en tegenover schoenenwinkel
Arnani.
Kom Bij Ons de Stadskamer
Op 25 juni gaan we samen met jullie
genieten van een complete lunch en klets bij
met je vriend(in) onder het genot van
prachtige gerechten.

Start tussen 10.00 en 14.00 uur
Deelname is gratis en aanmelden is niet
nodig
ANWB-en KBO Brabant leden krijgen een
goodiebag
Kinderen krijgen een verrassing

In de Elzas Passage, In een sfeervolle setting
word jij compleet in de watten gelegd door
het enthousiaste personeel. Jij beleeft een
geweldige middag! Met een speciaal
samengestelde lunchplank voor onze KBO
leden incl. drankje naar keuze: Kosten €
10.00 pp. Zoals altijd kunt u zich aanmelden

door overmaking van € 10,- p.p. voor leden
en € 12,50 voor introducees op onze rekening
NL88RABO 0138 7256 40 onder vermelding
van datum en aantal personen.

Ouderendag Helmond op 29 september
2018 organiseert de KBO Kring Helmond
een middag voor alle jonge- en oudere
senioren in Helmond. Op Boscotondo plein
zijn diverse organisaties aanwezig die
voorlichting geven over preventie.
Denk daarbij aan gezond eten, bewegen,
inbraakpreventie, brandpreventie,
energiezuinig wonen en dergelijke. Alle vier
de Helmondse KBO afdelingen zijn
aanwezig . Ook is er de mogelijkheid om
maaltijden te proeven en van de muziekband
de Time Travellers oa. met de leadzanger
van de voormalige groep The Fashions. Meer
informatie volgt.
KBO Helmond
Kom bij Ons 33 Good Food
Op 21 augustus alweer enige tijd gevestigd in
Helmond, maar voor de KBO nieuw 33 Good
Foof gevestigd aan de Kamstraat 22, ook hier
is een lekkere lunch vanaf 15.00 geregeld.
Zoals altijd
kunt u zich
aanmelden
door
overmaking
van € 10,- p.p.
voor leden en €
12,50 voor
introducees op
onze rekening
NL88RABO 0138 7256 40 onder vermelding
van datum en aantal personen.
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Biljarten
Per 1 juli stopt deze activiteit in Wijkhuis de
Boerderij. We zijn in onderhandeling over
een andere locatie, indien bekend hoort u
dit van ons.
Onze huidige groep biljarters gaat zelfstandig
verder bij Wijkhuis de Boerderij.
Altijd in wijkhuis de Fonkel vinden plaats:
Koersballen, contactpersoon: vacant
Op woensdagmiddag in de Theaterzaal.

Contact: Riek Leenen, mail
wimenriekleenen@dse.nl
Sjoelen
Op woensdagmiddag in de Theaterzaal.
Contactpersoon: L. van der Putten, 52 20 96.
Darten
Op donderdagmiddag in de foyer.
Contactpersoon: Cor van Eeden: 52 90 75
Telefoon Wijkhuis De Fonkel: 59 74 44.
MAANDACTIVITEITEN
Di 19 juni
Bezoek probeerplaats
vooruitkomst Elzas
Passage
Woe 20 juni Busreis Maas en Waal
26 en 28
juni

Kom bij ons Portugal Mar

27 juni

OV kaart tochtje

5 juli

ALV de Fonkel van 11.0012.00 uur

25 juli

Kom bij ons
Stadskamer

middag

21 augustus Kom bij ons middag 33
good food
5 sept

BBQ

29 sept

Ouderendag Kring
Helmond
Van de bestuurstafel
Heeft u vragen aan het bestuur?
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 en u heeft ze
voorzitter@kbobernadette.nl
vacature
secretaris@kbobernadette.nl
vacature
penningmeester@kbobernadette.nl
Miny Verhoeven 06-12992395
tabletcursus@kbobernadette.nl
Hennie de Gooijer 06-22616134
activiteiten@kbobernadette.nl
vacature
correspondentie adres:
KBO Bernadette,
Frans Joseph van Thielpark
48,
5707 BX Helmond

