
 
 
 

  
 
VOORWOORD 
 
Beste Leden, komt u nog wel eens in de Warande? Op dit moment zie je daar de natuur groen 
worden en alles komt tot leven. Een oase van rust in de stad. Een bezoekje waard zeker ook 
vanwege de mooi gerenoveerde vogelkooien tegenover de het openlucht theater. 
Veel leesplezier! Jos van Bussel  

=========== 
 
LEDENADMINISTRATIE 
 

 
 
Wij verwelkomen nieuwe leden t.w. de heer van Tilborg en mevrouw Faasen.  
 

=========== 
 
VERSLAG ACTIVITEITEN 
 
Bezoek aan het Jan Vissermuseum op  donderdagmiddag 24 maart. 
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Onlangs overleed ons lid de heer L. van den 
Brekel. Hij woonde aan het Frans Joseph 
van Thielpark. 
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte. 

Per vandaag telt 
onze vereniging 
340 leden. 

Op zondagen door het jaar bezocht ik weleens het 
Jan Vissermuseum maar nu werd deze middag ge-
organiseerd door de KBO Bernadette waar ik sinds 
kort lid van ben geworden. Op een zonnig terras bij 
het museum werden we ontvangen met een kop 
koffie of thee met koekje dat verzorgd werd door de 
vrijwilligers van het museum.  
Daar vertelde een van de vele vrijwilligers de 
geschiedenis  van het museum en werd er een film 
vertoond. 

Ook werd er verteld dat dit museum op de 
landelijke kaart staat vermeld en er veel 
bezoekers komen van buiten Helmond. Het 
wordt door alleen maar vrijwilligers 
onderhouden en verzorgd, dat is heel 
bijzonder. Er werden groepjes gemaakt en 
werden rondgeleid door het museum, het was 
een feest van herkenning hoeveel we herken-
den uit onze jeugd, of wat we bij onze oma of 
opa in huis of op de boerderij gezien hadden; 



 
 
 

 
 
Ook wil ik de vrijwilligers van het museum bedanken voor het verzorgen van deze middag. 
Dankjewel. Groeten en tot ziens bij een andere bijeenkomst, Maria. 

=========== 
 
Verslag Paasfeest 12 april 2022 in de Fonkel 
 

 

          
 

                           ``

 

ook wat we zelf nog ooit in huis hadden staan. Het was erg 
leuk, ook de verhalen die elk van de groep wel kon vertellen 
over een oud kannetje of foto’s waar nog fam. en bekenden 
op stonden. Terwijl we zo door het museum wandelden ging 
het steeds lekkerder ruiken naar de stampotten\spek en worst 
dat in de keuken werd klaargemaakt door de vrijwilligsters. 
Terug in de zaal werd er een drankje besteld en het buffet 
klaar gezet, mmmm dat zag er heerlijk uit. En het smaakte 
ook heerlijk wat bleek toen het even stil werd in de zaal, er 
kon even niet gepraat worden(ha,ha). We mogen spreken van 
een mooie geslaagde middag in het museum met dank aan de 
organisatie 

Het begon al goed met prachtig zomers weer. Bij 
binnenkomst controleerde de activiteiten commis-
sie als vanouds “de administratie” en deelden ze 
de consumptiebonnen uit. De zaal zat al bijna vol; 
ik schat rond de 60 personen. Vanuit verschillende 
tafels ging het vingertje omhoog met als teken: 
“kom maar bij ons aan tafel zitten”. Dus gastvrij-
heid ten top. Zo zijn Helmonders.  
Dan komt de bediening al snel met de vraag wat 
je wil drinken. Zeer correct en ik denk door 
vrijwilligers. 
 

Het eten werd geserveerd; heerlijk en zelfs met 
gebakken aardappels. Vind ik nog steeds lekkerder 
dan frites. 
De huisfotograaf is als vanouds weer aanwezig. 
Natuurlijk te hopen dat hij jouw nieuwe Paaskleding 
en kapsel op de gevoelige plaat vastlegt Op het einde  
natuurlijk een heerlijk ijsje als toetje. 
 



 
 
 

 

 
 
En dan een persoonlijk advies: neem deel aan deze activiteiten, je leert andere mensen kennen,  
welk beroep hebben ze uitgeoefend? Zijn ze ook alleen? Voelen ze zich eenzaam? Allemaal 
onderwerpen om lekker over te keuvelen. 
Misschien hou je er wel een vriend of vriendin aan over. 
Toen het afgelopen was werd ik al door tafelgenoten uit genodigd op de koffie…. Ik kreeg er 
zelfs een gevulde koek bij. 
Conclusie van deze middag: ongedwongen, gezellig en het eten was heerlijk. 
De groeten van: Paul Lukassen. 
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Bij Ambachtelijk Gouda beginnen we met koffie en thee. Daarna volgen demonstraties door o.a. 
een pijpenmaker, plateelschilder en stroopwafelbakker. Hierna rijden we naar het centrum van 

Vervolgens bedankt onze 
voorzitter Hennie De Gooijer 
de activiteitencommissie 
voor de organisatie van 
deze prachtige 
middag/avond en worden 
ook de medewerkers en 
vrijwilligers van de Fonkel 
bedankt. Alle bedankjes 
werden vormgegeven door 
een leuke (paas) attentie.  
 

Donderdag 19 mei is de Kom Bij Ons middag bij lunch-
room de Keyser aan de Torenstraat. 
Vanaf 15.00 uur kunnen we genieten van "van alles wa" 
incl. koffie / thee. (Meerdere consumpties zijn voor eigen 
rekening). 

U kunt zich aanmelden door voor leden€ 12,00 en voor niet leden € 14,50 over te maken op 
het bekende rekeningnummer onder vermelding van de “Keyser”. Doe dit wel voor 12 mei en 
vol = vol. 

Kom bij Ons Op dinsdag 7 juni gaan we gezellig eten bij de Stadskamer. 
(voorheen Paul en Riet). We worden om 15.00 uur in de Elzaspassage 
verwacht, waar we een verrassingsmaaltijd krijgen incl. 1x koffie / thee. 
(meerdere consumpties zijn voor eigen rekening.) De kosten voor deze 
middag zijn € 12,00 voor leden en voor niet leden € 14,50. 
U kunt zich tot 30 mei aanmelden door het juiste bedrag over te maken 
op het bekende rekeningnummer onder vermelding van “Stadskamer”. 
 

Dagtocht Gouda op woensdag 15 juni 2022 
Vanaf parkeerplaats Rembrandtlaan (de Braak) 
vertrekt de bus om 8.00 uur voor een gezellige dag 
naar Gouda. 



 
 
 

Gouda voor een heerlijk lunchbuffet. Na de lunch bent u vrij om zelf de middag in te vullen: u 
kunt wandelen in het centrum, een bezoek brengen aan de kaaswaag (entree € 4,25) of Sint 
Janskerk (entree € 6,50)  Om 16.30 uur vertrekken we richting Helmond, onderweg pauzeren 
we voor 'n diner. Rond 21.00 uur verwachten we weer terug te zijn op de Braak. 
Bij deze dagtocht zijn inbegrepen: Koffie / thee met stroopwafel. Lunchbuffet incl. koffie/thee 
of melk. Drie-gangen diner: soep - hoofdgerecht – dessert. (In de middag en tijdens het diner 
zijn de consumpties voor eigen rekening). 
Bent u lid van KBO Bernadette dan zijn de kosten voor deze dagtocht € 65,00 p.p. en voor niet 
leden € 72,50 p.p. U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden tot 25 mei a.s. door het juiste 
bedrag over te maken op het bekende rekeningnummer.(zie achterzijde van dit journaal) 
PS: zorgt u wel dat u steeds op tijd bij de bus bent, extra tijd wordt helaas in rekening 
gebracht. 
 
MAANDACTIVITEITEN 
 
Dinsdag 3 mei Marcienne Duitsland 
Woensdag 18 mei Nieuwe leden in de Fonkel 
Donderdag 19 mei Kom-bij-Ons  De Keijser 
Dinsdag 7 juni Kom-bij-Ons Stadskamer 
Woensdag 15 juni Jaarlijkse busreis 
Donderdag 7 juli Vlindertuin in Gemert 
Donderdag 20 oktober Herfstfeest TOV gebouw 

 
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
 
Sluitingsdatum kopij: 15 mei 2022 
 

COLOFOON 
 

 

activiteiten@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven 
Tel. 0612992395 
 
voorzitter@kbobernadette.nl 
Hennie De Gooijer 
Tel. 0622616134 
Helmondseweg 41 
Aarle Rixtel 
 
penningmeester@kbobernadette.
nl 
Miny Verhoeven 
Tel. 0612992395 
Ruusbroeclaan 150 
 
leden@kbobernadette.nl 
Mieke Jacobs 
Tel. 0620766829 
Anemoonstraat 20 
 
redactie@kbobernadette.nl 
Jos Van Bussel 
Tel. 0652894448 
Heistraat 116 
 

Bestuurslid 
Vacature 
 
Correspondentieadres: 
KBO Bernadette 
Ruusbroeclaan 150 
5702 AZ Helmond 
 
Bankrekening KBO Bernadette: 
NL88 RABO 0138 7256 40 
 

 
 
Hulp nodig? Bijvoorbeeld hulp 
bij het invullen van uw 
belastingformulier, WMO-
cliëntondersteuning, hulp van 
een Vrijwillige Ouderen 
Adviseur. Stuur dan een email 
naar info@vboh.nl of bel 0492-
792392.   
 

 


