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VOORWOORD 
 
Beste leden, zoals u kunt zien, ziet het 
Journaal er wat anders uit. Al spelend met de 
indeling zullen we proberen om tot een meest 
prettig leesbaar resultaat te komen. We staan 
of vallen natuurlijk met de beschikbare kopij 
en wat dat betreft hebben we liever te veel 
dan te weinig. Hebt u een hobby waarover u 
wat wil schrijven? Aarzel niet en laat maar 
komen. Hulp nodig? Een berichtje naar de 
redactie en we zullen u helpen. 
Veel leesplezier. Jos van Bussel 
 
LEDENADMINISTRATIE 
 

 
 
Onze vereniging telt momenteel 343 leden en 
afgelopen maand mochten we 10 nieuwe 
leden inschrijven:  
De heer en mevr. van Dijk-Kusters, mevr. van 
Gestel-Nielen, de heer en mevr. van Hout-van 
Beek, mevr. de Kok-Sukkel, de heer Krom, de 
heer en mevr. Maas-van Hout en mevr. 
Pennings. 
Van harte welkom allemaal en wellicht 
kunnen we binnenkort kennismaken op een 
van onze activiteiten. 
 
ACTIVITEITEN 
 
HERFSTFEEST 20 oktober 2022 
 

    
 
Op donderdag 20 oktober vieren we het 
jaarlijkse KBO Bernadette herfstfeest in 
SooS40 (voorheen T.O.V.) aan de 
Azalealaan. 

 
 

 
Dit jaar maken we er een gezellige Duits/ 
Oostenrijkse middag van met een optreden 
van de Tiroler Bergsteigers. 
Vanaf 13.30 uur is de deur open, om 14.00 
uur begint het optreden. 
Bij binnenkomst ontvangt u een lotje (voor 
de loterij in de pauze) en twee consumptie-
bonnen.  
Na het optreden is het tijd voor een lekkere 
kop soep en een broodje braadworst.  
U kunt zich voor deze middag (14.00-17.00 
uur) aanmelden  tot  14 oktober, door 
overmaking van € 15,00 voor KBO leden en 
€ 17,50 voor niet leden onder vermelding 
van herfstfeest. Op het bekende 
rekeningnummer, zie achterzijde van dit 
journaal.  

JAN VISSER MUSEUM 9 nov. 2022 
   

  
 
Woensdag 9 november worden we om 
16.00 uur verwacht in het Jan Visser 
museum, Keizerin Marialaan 5.  
We starten ons bezoek met een kop soep. 
Hierna kunt u het museum bezoeken. Om 
17.00 uur staat er 'n lekkere stamppot voor 
ons klaar met een toetje als afsluiting. 
Inclusief 1 consumptie. 
De kosten voor deze middag zijn: € 20,00 
voor leden en € 22,50 voor niet leden 
(inclusief soep, stamppottenbuffet - toetje 
en 1 drankje). U kunt zich tot 2 november 
aanmelden op het bekende 
rekeningnummer, zie achterzijde van dit 
journaal.  

 

Onlangs overleed 
ons lid de heer 
Jan van Hout. 
Wij wensen de 
nabestaanden 
veel sterkte. 



KERSTSHOW Breifabriek Marcienne 
Heinsberg op 28 november 2022 
 

 
We vertrekken om 13.30 uur vanaf 
parkeerplaats de Braak aan de 
Rembrandtlaan. Rond 15.00 uur zijn we in 
Heinsberg waar we worden ontvangen met 
koffie / thee en gebak. Na de modeshow is 
er gelegenheid om te shoppen in de 
boutique. We zijn rond 19.00 uur weer terug 
in Helmond. 
De kosten voor deze busreis zijn € 9,00. 
 

Deze busreis  gaat alleen door bij een 
minimale deelname van 40 personen, 
het maximale aantal deelnemers is 50 
personen.  
Denk aan een geldig paspoort / ID-
kaart.  
 
U kunt zich tot 18 november aanmelden 
door overmaking van het juiste bedrag op 
rekeningnummer NL88 RABO 0138 7256 40 
onder vermelding van ‘breifabriek’ en het 
aantal personen. Wilt u graag op een andere 
wijze betalen of aanmelden, dan kunt u 
contact opnemen met onze penningmeester. 
 

=========== 
 
Noteer alvast in uw agenda : 
 
KBO Bernadette kerstdiner op 
donderdag 22 december in zaal De Koning, 
Mierlo-Hout. 
Meer informatie in het volgende journaal. 
 

=========== 
 
Bezorger 
Bewegen is goed voor ons, heeft u 
misschien eens in de maand een uurtje tijd 
om in uw postcode gebied het journaal en 
het blad ONS rond te brengen? U krijgt circa 
20 adressen op een lijst van ons aangereikt. 
Heeft u interesse maar nog vragen, dan 
kunt u contact opnemen met Miny 
Verhoeven 06-12992395. 
 
 
 

VERSLAGEN ACTIVITEITEN 
 
Verslag Kom bij Ons La Bocca Grande 
 

 
 
Op woensdag 31 augustus zijn we gaan 
lunchen bij La Bocca Grande in de Kerkstraat. 
Voor mij is dit adres nog bekend van vroeger, 
automaterialen Peels, waar ik als 15 jarig 
meisje ging werken in de huishouding. Toen 
moest ik er koken, nu werd dat voor ons 
gedaan. 
 

 
 
We kregen tomatensoep, spaghetti, salade 
en brood.  
 

 
 
Daarna koffie of thee toe. Het was er goed. 
Bedankt voor de organisatie en de gezellige 
middag. 
Mien (en Frans) van der Linden 
 
 
 



Verslag Wijkfeest de Fonkel  
 
Op zondag 5 september was er een wijkfeest 
bij de Fonkel. Wij als KBO Bernadette hadden 
ook een standje en met drie man bemand. 
Was erg gezellig en hadden gelukkig goed 
weer (we zaten namelijk buiten). 

 

Hadden best wat aanloop en drie mensen 
hebben zich in laten schrijven voor KBO 
Bernadette. Dus we hebben er niet voor niets 
gezeten. De nieuwe leden heet ik ook van 
HARTE WELKOM.  Mieke Jacobs 

Verslag BBQ Jan Visser museum 

Op donderdag 8 september was er een KOM 
BIJ ONS. Dit keer was het in het Jan Visser 
museum. Rond kwart voor drie kwamen de 
eerste gasten al binnen. Om drie uur werd de 
BBQ afgetrapt. 

 

Na eerst een welkomstwoord gedaan te 
hebben en de huisregels verteld te hebben 
konden we genieten van een kopje koffie of 
thee met een lekkere stroopwafel.  

Freek en Lucas, medewerkers van het 
museum, waren intussen al druk bezig met 
grillen. 

 

 

 

 

Om het niet chaotisch te laten verlopen 
werden we per twee tafels geroepen om ons 
bordje te vullen met lekkere salade een 
speklapje en stokbrood. De tweede ronde was 
weer salade met een worstje verschillende 
sausjes en stokbrood. De derde ronde was 
een hamburger. 

 

Toen iedereen zich tegoed had gedaan aan de 
BBQ kwam er als verrassing nog een lekkere 
ijsco op tafel. Onder het genot van een 
drankje en na veel gebuurt te hebben gingen 
we tegen half zeven wel voldaan naar huis om 
lekker uit te buiken. Mensen van het Jan 
Visser museum heel hartelijk dank voor een 
mooie BBQ-middag. Mieke Jacobs 

Verslag bezoek Light Year Helmond 
 

 
  



Op 12 september ’s middags, zijn we met een 
groep mensen van de KBO naar de 
Automotive Campus in Helmond geweest. 
 
Martijn, de kleinzoon van Miny Verhoeven 
heeft ons daar een rondleiding gegeven en 
heeft ons het een en ander uitgelegd over de 
ontwikkeling van de nieuwe elektrische auto 
die op de Automotive Campus ontwikkeld is. 
We mochten die bekijken en fotograferen. 
 

 
 
Martijn studeert aan de TU en heeft natuurlijk 
heel veel kennis van de technologie. 
Ook mochten we een kijkje nemen op 
verschillende afdelingen waar we uiteraard 
niet mochten fotograferen omdat het allemaal 
geheim is. Al met al was het een super 
interessante middag en zijn we weer een 
beetje wijzer geworden. 
Na afloop hebben we onder het genot van een 
kop koffie of thee nog gezellig nagepraat. 
Wilma Bronswijk 
 
MAANDACTIVITEITEN 
 

 
 
Via onze facebook pagina houden we iedereen 
op de hoogte van onze activiteiten. 
 
Like ons:  
 
 
www.facebook.com/KBOBernadette/ 
 
Sluitingsdatum kopij: 13 okt 2022 
 

 

COLOFOON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Donderdag 29 sept Kom bij Ons 33 Good Food
Vrijdag 7 okt 85+ middag
Donderdag 20 okt Herfstfeest TOV gebouw
Woensdag 9 nov Kom-Bij-Ons Jan Visser mus.
Woensdag 16 nov Europees Parlement Brussel
Maandag 28 nov Kerstshow Marcienne
Vrijdag 2 dec Littie of Littinie Jeu de boules
Donderdag 22 dec Kerst bij De Koning Mierlo-Hout
17 – 22 jan 2023 SeniorenExpo Veldhoven

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.   
 
 


