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KBO Bernadette  
 
 

 
VOORWOORD 
 
Ik moet even mijn of onze excuses aanbieden, we zijn in het journaal van februari te hard van 
stapel gelopen. Ik heb daarin kenbaar gemaakt dat we 2 nieuwe bestuursleden hebben, maar 
dat kan natuurlijk niet. De ledenvergadering kiest immers de bestuursleden. Maar niet getreurd 
op 18 februari tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn Jan van Bruggen en Jos van Bussel bij 
acclamatie gekozen tot nieuwe bestuursleden. Chris Koelemij is zoals jullie weten 2 jaar geleden 
afgetreden, maar kort daarop verliet ook de voorzitter ons en hij besliste gelukkig om te blijven 
en hij heeft ons sindsdien met raad en daad bijgestaan en vandaar dat we hem de taak adviseur 

hebben gegeven, maar zijn functie is bestuurslid. 
 
Dat maakt dat we weer 5 bestuursleden hebben. 
Op de website kunt u de gegevens van de 
bestuursleden vinden, alsook de taken op dit 
moment. 
 
Deze uitgave van het journaal wordt gemaakt door 
ons kersverse bestuurslid Jos van Bussel. Hij heeft 
van ons de vrije hand gehad om dit op zijn manier 
op te maken.  
Wel hebben we hem het verzoek meegegeven om 
van de weekactiviteiten die u gewend was achterin 

te vinden, op een apart inlegvel te zetten en dat is een bewaarexemplaar. We streven er naar dit 
overzicht 2x per jaar te vervangen. De maandactiviteiten blijven wel vermeld. Sinds de ALV 
hebben we ook een vaste fotograaf voor onze activiteiten en wel Jan van der Korput. Dus vanaf 
nu ziet u de foto’s van zijn hand bij de activiteiten. 
Ik wens u veel leesplezier. 
Hennie de Gooijer 
 

LEDEN ADMINISTRATIE 

ACTIVITEITEN 

Herinnering! Workshop "egeltjes" klompen maken 

 

Journaal 
Maart 2020 nr. 3 

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 koffie of thee met wat lekkers erbij. Voor 
aanmelding zie achterzijde journaal. 
 

Mevr. Janssen Verspaget, Mevr. De Wit Maas en 
Dhr, Van Kraaij zijn overleden. Aan de 
nabestaanden betuigen we ons medeleven.  
We zijn nu met 358 leden. 



2 
 

Herinnering! Bezoek aan snoeperij Jantje 
 

                                                                                              

Muziek middag Eeuwsels 
Door ziekte van Herman kon de muziek middag in de Eeuwsels niet doorgaan. 
Deze is nu op 26 maart, aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur.  
Wij verwelkomen jullie graag!!! De toegang is gratis voor het drankje moet je zelf zorgen. 
De Eeuwsels Nieuwveld 85 . 
Met vriendelijke groet, Herman en Diny 
 
KOM BIJ ONS van 22 APRIL 
 

 
 

KOM BIJ ONS VAN MEI 

 
       

Keyserinnedael Helmond 
BBQ 
 

 

Op woensdag 8 april brengen we een bezoek aan snoeperij Jantje en strijkerij Jaantje,  
aan de Dorpsstraat/Hoek Wilhelminalaan 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,- 
 

Deze is gewijzigd, dit stond gepland bij de 
Kasteelpoort. Dat gaat NIET DOOR!! 
Het wordt Resto Ricus hoek Ameidestraat. Aanvang 
zoals altijd 15.00 tot17.00 uur. Er staat een drie-
gangen menu voor ons klaar. 
We beginnen met soep, hoofdgerecht met friet of 
brood en een ijsje toe. 
En een kopje koffie of thee daar sluiten we mee af. De 
kosten zijn € 11,00 en voor niet leden € 13,50. 
Voor verdere gegevens zie achterzijde journaal. 
AANMELDEN VOOR 15 APRIL AUB. 
 

De Kom Bij Ons van woensdag 6 en 
donderdag 7 mei is deze keer bij Lkkr 
en Zo aan de Engelseweg 214 !! We 
beginnen om 15.00 uur tot 17.00 uur. 
Er wordt een luxe lunchplankje 
geserveerd en een kopje koffie of 
thee.  

De kosten zijn € 11,00 en voor niet leden € 13,50.  
Aanmelden voor 25 april. Voor verdere gegevens zie achterzijde journaal, graag 
duidelijk de datum en aantal doorgeven. 

De BBQ voor dit jaar wordt gehouden bij Keyserinnedael. En 
wel op maandag 8 juni van 18.00 uur tot ongeveer 20.15 
uur. 
De kosten voor leden € 12.50 en niet leden betalen €15.00. 
Een welkomstdrankje en een consumptie is erbij inbegrepen. 
Aanmelden kan tot 23 Mei VOL IS VOL!!! 
Aanmelden zie achterzijde journaal. 
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VERSLAGEN ACTIVITEITEN 
  
Verslag carnavalsmiddag 8 februari 
 

 

 

Verslag Kota Radja van 12 en 13 februari 
 

 
 
MAANDACTIVITEITEN  
 

 

 

wo 11 en do 12 maart,    Kom Bij Ons Zien 
vr 6 maart,                     Liederentafel Keyserinnedael 
zo 8 maart,                    Vur mekaar zang/muziek Keyserinnedael 
zo 8 maart,                    Vivace zingt Shakespeare De Fonkel 
vr 20 maart,                   Dansavond Keyserinnedael 
ma 23 maart,                 Egeltjes maken (klomp) 
za 28 maart,                  ’t Zeverteater De Fonkel 
zo 29 maart,                  Zanger Eelco vd Aar, Keyserinnedael 
wo 15 april                    Jantje en Jaantje 
wo 22 april                    Kom Bij Ons Resto-Ricus 
wo 6 en do 7 mei           Kom Bij Ons Lkkr en Zo  
di 12 mei                      Marcienne breifabriek 
do 4 juni                       Bustocht 
ma 8 juni                      BBQ Keyserinnedael 
vr 26 juni                      Littie of Littinie 
wo 15 juli                      Museum Techniek met 'n Ziel Neerkant 
 

Zaterdagmiddag 8 februari waren er ongeveer 
80 personen aanwezig op de senioren 
carnavalsmiddag in wijkhuis de Lier. Bij 
binnenkomst stond koffie / thee met lekkere 
cake voor ons klaar. We hebben genoten van 
optredens van de dansmariekes van de Ao-
kanters, de zangkunst van de Keiegalmers en 
de Drie Tenoren, gelachen met de kletsers 
Dolf Schrama en Rob Scheepers en 
meegezongen met de Zeilbergse Troubadour 
Tonny Wijnands 

Ondertussen werden we getrakteerd op bonbons, kaas en worst en warme hapjes. 
Ao-kanters bedankt voor een gezellige middag en tot volgend jaar! 
 
Gerry van Liempt 
 

Afgelopen 13 februari zijn we met z'n allen weer bij het 
restaurant Kota Radja wezen eten. Hierbij een klein verslagje 
hoe we het hebben gehad. 
Het was wederom heerlijk eten, veel gezelligheid en het KBO 
evenement was weer goed bezocht door ons allemaal. Het eten 
was meer dan genoeg, de service was top, maar ook de 
organisatie... dus dit uitje was zeker voor herhaling vatbaar. 
Dank je wel aan de organisatie en tot de volgende keer. 
 
Dinie van Gemert 

Meer informatie 
over sommige van 
deze activiteiten/ 
evenementen kunt 
u vinden op de 
websites van de 
betreffende 
organisaties/loka- 
ties 
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Van de bestuurstafel 

Mist u iets en/of denkt u dat zou ik wel willen organiseren. Bel even met Hennie, de voorzitter. 

Samenvatting ledenvergadering (ALV) 18 februari 2020 in De Fonkel. 
 

Aanwezig 67 leden, 3 leden met kennisgeving afwezig.  
 
De voorzitter stelt 2 al enige maanden meewerkende potentiele 
bestuursleden Jos van Bussel samensteller van het journaal en 
Jan van  Bruggen secretaris voor en per acclamatie worden ze 
aangenomen als bestuursleden door de ledenvergadering. 
De notulen vergadering ALV 19 februari 2019, resultaat 2019 en 
begroting 2020 worden goedgekeurd. 
 

Bestuurszaken: het schema van aftreden werd getoond. Hierbij zei de voorzitter dat zij, de heer 
Koelemij en de penningmeester volgend jaar aftredend zijn. Het schema van aftreden zal dus 
aangepast moeten worden. 
Uitreiking Hellemond Gift: Er werden 12 Helmond Gift bonnen uitgereikt aan 3 dames die nieuwe 
leden, die betaald hebben, uitgereikt. 
Activiteitencommissie: Hiervoor nam Gerrie van Liempt van de activiteitencommissie het woord.  
 
- Toekomstige Busreis 4 juni; € 55,00 voor leden en € 62,50 voor niet leden. 
- Passiespelen; 'n zondag tussen mei en oktober 2020, de datum is nu nog niet bekend 
- Sauerland maandag 21 sept - vrijdag 25 september. 
- 8 juni BBQ Keyserinnedael 
- 26 juni Littie of Littienie 
- 27 oktober herfstfeest in de Fonkel 
- 17 december kerstdiner in de Ameide 
Jan van Bruggen secretaris 
 
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 
 
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
Sluitingsdatum kopij 23 maart 2020 
 
Bestuur 
voorzitter@kbobernadette.nl    secretaris@kbobernadette.nl  
Hennie de Gooijer      Jan van Bruggen 
Tel. 0622616134      Tel. 0628806585 
Frans Joseph van Thielpark 48    Rozenhof 246 
penningmeester@kbobernadette.nl   redactie@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven      Jos van Bussel 
Tel. 06-12992395      Tel. 0652894448 
Ruusbroeclaan 150       Heistraat 116 
Adviseur 
Chris Koelemij 
chris@koelemij.demon.nl 
Burgemeester van Houtlaan 20 

Correspondentieadres
KBO Bernadette, 
Rozenhof 246, 
5701GB Helmond 
 


