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LEDENADMINISTRATIE 
 

 
 
We mochten ook weer twee nieuwe leden inschrijven: mevrouw Sjan van de Laar-Vincent en 
mevrouw Agnes van de Linden. Wij heten ze van harte welkom! 

 
=========== 

 
ACTIVITEITEN  
 

                  
 
Erbij inbegrepen een drankje naar keuze pilsje /wijn/ fris/ koffie of thee. Verdere drankjes 
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 33 GOOD FOOD. 
 
DOE DIT WEL VOOR 19 SEPTEMBER 

Journaal 
 September 2022 nr. 9 KBO Bernadette 

Onlangs overleden onze leden: 
mevrouw Net Bernaards-de Greef en mevrouw 
Annie van de Moosdijk-van de Kerkhof.  
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. 

Per 
vandaag 
telt onze 
vereniging 
338 leden. 

KOM BIJ ONS middag 
   
  Op woensdag 28 september is de kom-bij-ons middag bij  
  33 GOOD FOOD Kamstraat 22. 
 
Binnenkomst 14.30 uur, we starten 15.00u tot 17.00u 
Er is een tomatensoep om te beginnen, daarna is er een 
keuze van broodje pulled pork of broodje gerookte zalm.  

 

Beste leden, het valt tegenwoordig niet mee om gemotiveerde 
bestuursleden te kunnen “inlijven” en ook wij waren al lang op zoek. 
Recentelijk vonden we Peter Krom bereid om ons bestuur te versterken. 
Peter (54 jaar) heeft inmiddels enkele bestuursvergaderingen bijgewoond 
om van de sfeer en de materie te proeven. Hij heeft er zin in en zal zich als 
aspirant bestuurslid vooral bezighouden met onze website. Tijdens de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering kunnen de leden zijn kandidatuur 
bevestigen. Veel leesplezier! Jos van Bussel 



 
 
 

 Bezoek LightYear op de Automotive Campus in Helmond op 12 september a.s. 
 

    
 
  Op 12 september a.s.  van 14.00 tot 16.00 uur brengen we een bezoekje aan dit bedrijf. 
  Eerst krijgen we een presentatie waarna een rondleiding door het bedrijf volgt. 
  Wilt u hier meer over weten. Meld u dan aan voor dit bezoekje bij Miny Verhoeven of een   
  van de andere leden van de activiteitencommissie.  
  Heeft u geen vervoer maar wilt u er wel naar toe, laat dit dan even weten. 
  Adres: Automotive Campus 70 in Helmond 
  
   
  Bezoek Brussel en Europarlement waarbij Toine Manders onze gastheer is.  
  Programma: 
  

    
 
 

 
Alles is duidelijk behalve uw eigen bijdrage voor deze dag. Maar er is nu nog plek in de bus en u 
kunt zich daarvoor dan ook al aanmelden via activiteiten@kbobernadette.nl of telefoon 
0612992395. 
Uw aanmelding zorgt voor reservering van uw plek in de bus, maar pas als u betaald heeft 
wordt uw aanmelding definitief. 
 

=========== 
  
 
MAANDACTIVITEITEN 
 
   
Woensdag 31 augustus Kom-Bij-Ons la Bocca Grande 
Donderdag 8 september BBQ Jan Visser museum 
Maandag 12 september Bezoek Light Year 
Donderdag 29 september Kom bij Ons 33 Good Food 
Vrijdag 7 oktober 85+ middag 
Maandag 10 oktober Bezoek Europees Parlement Brussel 
Donderdag 20 oktober Herfstfeest TOV gebouw 
Woensdag 16 november Kom-Bij-Ons stamppot Jan Visser museum 
Maandag 28 november Kerstshow Marcienne 
Vrijdag 2 december Littie of Littinie Jeu de boules 
17 – 22 januari 2023 SeniorenExpo Veldhoven 

Bent u ook benieuwd hoe de nieuwe 
elektrische auto die hier op de 
Automotive ontwikkeld is, er in 
werkelijkheid uitziet? 
 

10:30  Verzamelen opstapplaats bus nog nader te bepalen 
11:00  Vertrek bus - Lunch voor in de bus  
13:00-13:30  Aankomst Brussel 
13:30  Bezoek Parlementarium  
14:30   Rondleiding Europees Parlement (bezoekersgebouw)  
15:00  Plenaire zaal + Vraag en antwoordsessie met  
                    Manders  
16:00  Drankje op Luxemburgplein & wandeling in de stad  
17:00  Fritland diner 
17:45-18:00 Vertrek uit Brussel (station) 
20:00  Verwachte aankomst Nederland 



 
 
 

 

 

 
Verticaal: 1 gereedmaken; stadium - 2 levenslucht; gedaante - 3 ver (in samenst.); stuk doek; 
bijkomend - 4 oude lengtemaat; hulde; Australische struisvogel - 5 nieuw (in samenst.); 
praalgraf; klus - 6 bloeiwijze; jonge vrouw; echtgenote - 7 slagader; metaal; pluk - 8 lectori 
salutem; aftakeling; proefopname - 9 Chinese deegwaren; gordijnrail; Griekse liefdesgod - 
10 kookgerei; troep - 11 riv. in Duitsland; zacht en sappig; uniek - 12 moeder van Jezus; 
ruiterlansier; achter - 13 make-up; kampplaats - 14 deel v.e. opera; gewichtsaftrek; insect. 

=========== 

Parochiebedevaart naar Kevelaer. 

 
Waar: Bedevaartsplaats Kevelaer. Wanneer: Vrijdag 7 oktober 2022 
Vertrek: 08.30 uur vanaf de Tolpost 1 te Helmond. Terugkomst: ca. 20.00 uur. 
 
Eigen bijdrage: 25 Euro. In dit bedrag zijn inbegrepen; bus, koffie bij aankomst, diner. 
Contante betaling bij aanmelding. De lunch is op eigen gelegenheid en op eigen kosten. 
We sluiten de dag af met een gezellig samenzijn en diner. U kunt op het inschrijfformulier 
aangeven of u vis, vlees, of vegetarisch wilt eten. (lees verder op de volgende pagina) 

Horizontaal: 1 helpen; treuzelaar; 
leesteken 2 verheven; uitholling 
door stromend water; op die plaats 
3 opstootje; vies; slepende ruzie; 
muisarm  4 larve v.d. langpootmug; 
beroemdheid; dopheide 
5 Eskimowoning; grootmoeder; 
oprolbaar meetlint 6 lidwoord; 
behoeftig mens; vlijt; uitstraling 
7 loofboom; Spaans eiland; 
Amerikaanse munteenheid  
8 Nieuwe Testament; water in 
Friesland; adellijk persoon; Russisch 
heerser 9 communicatiemiddel; 
tafelgast; aanwijzend vnw; grote 
papegaai 10 knop op het 
toetsenbord; familielid; slordig  
11 graanafval; persoonlijkheid; 
fraai; noordnoordoost 12 één en 
ander; muze v.h. minnedicht; 
rookgerei. 

Parochie H. Lambertus Helmond nodigt u graag uit voor een 
parochiebedevaart naar Kevelaer. In Kevelaer (Duitsland) vereren we 
Maria de moeder van God, als troosteres der bedroefden. Het is goed 
om samen met anderen op bedevaart te gaan. Het is goed om je 
noden, zorgen, verdriet, maar ook alles waarvoor je gelukkig en 
dankbaar mag zijn, neer te leggen bij God via Maria. U kunt een 
(mis)intentie meenemen, waarvoor we samen kunnen bidden. 
 



 
 
 

 
Voor nadere informatie kunt u bellen met kapelaan P. Lê: 06-30685343 of diaken Hein Dings: 
06-24799488. 
Het maximaal aantal deelnemers aan de parochiebedevaart bedraagt 45 personen. Er kan 
maar een beperkt aantal rollators mee. 
 
U kunt zich tot 7 september 2022 opgeven middels onderstaand inschrijfformulier. 

Inschrijfformulier  

Naam:…………………………………………………………….   Adres:……………………………………………………………. 

Telefoonnummer:…………………………..……………..     E-mailadres:…………………………………………………  

Diner: Vis /Vlees /Vegetarisch.    Rollator: Ja/Nee      Betaald: Ja/Nee 

 
                                                       =========== 

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

webmaster@kbobernadette.nl 
Peter Krom  
 
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.   
 
 


