
 
     

     
    

 
VOORWOORD 
 
Beste leden, 
Voor u ligt het 
januari nummer, 
een beetje dubbel 
want je ontvangt dit met Kerst, ervóór of 
erna.  
We hebben afgelopen jaar gelukkig weer 
volop activiteiten kunnen organiseren en in 
het begin werd er schoorvoetend door de 
leden deelgenomen, maar de laatste tijd niet 
meer, de bus naar Brussel zat vol, als ook 
naar de kerstmarkt in Koblenz. We hebben 
zelfs leden teleur moeten stellen. In 2023 
gaat onze activiteiten commissie wederom 
aan de slag met een leuk programma voor 
jullie. Onze Kom Bij Ons middagen zijn altijd 
erg gezellig en lekker, als we hier te veel 
aanmeldingen hebben proberen we altijd een 
2e middag te regelen. 
Op 5 januari starten we met onze 1e 
activiteit, ik hoop u dit jaar minimaal één keer 
tegen te komen maar het liefst bij alle 
activiteiten. 
Ons ledenaantal groeit ondanks dat we ook 
overledenen hebben. 
We gaan er samen een mooi jaar van maken, 
want wij als bestuur kunnen dit niet zonder 
jullie. 
Ik wens u mede namens het bestuur een 
gelukkig en vooral gezond 2023.  
 

 
 
LEDENADMINISTRATIE 
 

 
 
De heer Westra en mevrouw Leenen heten wij 
welkom bij onze vereniging. 
Graag hopen wij hen te ontmoeten bij onze 
activiteiten zodat we nader kennis kunnen 
maken. 
 

 
ACTIVITEITEN 
 
Kom-Bij-Ons middag 
 

 
 
Vanaf 15.00 uur worden we verwacht voor 
een heerlijke HIGH TEA met een soepje 
vooraf en zoete lekkernijen en hartige hapjes 
en sandwiches en een dessert. Natuurlijk zal 
de thee (en koffie) niet ontbreken. 
De kosten voor deze middag zijn € 15,00 voor 
leden en € 17,50 voor niet leden. U kunt zich 
tot 31 januari aanmelden door overmaking 
op ons bekende banknummer, na deze datum 
is aanmelden niet meer mogelijk. 

=========== 
 
Klucht Genesius op 5 maart 2023 
 
Iedereen die zich opgegeven heeft en betaald 
zijn verzekerd van een plaats. We hebben 36 
kaarten besteld. 

=========== 
 
Carnaval met de Auw Fiepen 
 

 
 
Na drie jaar geen carnaval hebben mogen 
vieren mag en kan het dit jaar (2023) weer. 
Op maandagmiddag 20 en dinsdagmiddag 21 
februari bent u van harte welkom en dit keer 
niet in de Jan van Brabantschool maar in 
SOOS 40 voorheen het TOV gebouw in de 
Azalealaan 40  
U bent vanaf half twaalf van harte welkom. 
Een ALAAF  
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  AFGELOPEN MAAND 
   2 NIEUWE LEDEN! 

Onze 2e Kom-Bij-Ons 
middag van 2023 is 
op woensdag 8 
februari bij Zien eten 
en drinken aan de 
Markt 10. 

 

Voorzitter 
Hennie de Gooijer 



Carnaval met de AO Kanters in De Lier 
 

 
 
 

 

Ga terug naar de tijd van de bevrijding: 
Ronkende motoren van gevechtsvliegtuigen, 
heldhaftige piloten en Amerikaanse 
parachutisten. Bevrijdende Vleugels vertelt 
het heftige verhaal van - onder meer - de 
bevrijding van Zuid-Nederland aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Bevrijdende 
Vleugels ligt in Best op het terrein in het 
gebied waar op 17 september 1944 
luchtlandingen plaatsvonden tijdens de 
Operatie Market Garden.  

Bevrijdende Vleugels heeft een bijzondere 
collectie inclusief rupsvoertuigen, vliegtuigen, 
diorama's, foto's en wapentuig dat 
daadwerkelijk is gebruikt tijdens Operatie 
Market Garden. KBO Bernadette heeft zich 
als lid ingeschreven waardoor u het museum 
kunt bezoeken tegen gereduceerde 
tarieven. Voor meer informatie (u kunt er 
zelfs een dagje uit van maken) verwijzen we 
u graag naar de website: 
www.bevrijdendevleugels.nl 

 

VERSLAGEN ACTIVITEITEN 

Bezoek Europarlement in Brussel 

Op woensdag 16 november zijn we met de 
KBO Bernadette naar het Europarlement in 
Brussel geweest. Als eerste werd een grote 
groep opgehaald bij de Braak en daarna bij 
het station waar wij om 10.30 uur vertrokken 
naar Brussel. Bij het instappen kregen wij een 
lunchpakket aangeboden dat zeer goed 
gevuld was en er werd ook gezorgd voor 
koffie en thee. 

 

We kwamen rond 13.00 uur aan in Brussel 
waar we werden ontvangen door een 
medewerkster van Toine Manders die ons 
verder die dag begeleidde. We moesten 
allemaal door de veiligheidspoortjes en later 
nog paspoortcontrole wat volgens dhr. 
Manders totale onzin is. 
 

 
 
De audiotour voor het vragenuurtje was wat 
aan de korte kant omdat wij laat waren. 
Het vragenuurtje zou zijn met dhr. Manders 
maar die had een afspraak elders dus een 
collega viel in. We kregen wat uitleg en 
mochten vragen stellen wat ook gebeurde. 
Hierna, zijn we naar de plenaire zaal gegaan 
waar we uitleg hebben gekregen over de 
samenstelling van het parlement en de 
werkwijze. Dit was voor de meesten denk ik 
een interessant onderwerp. 
 



 
 
Bij een restaurant op het Luxembourgplein 
allemaal heerlijk gegeten en gedronken.  
 

 
 

 
 
Om 18.00 uur stond de bus weer klaar om ons 
naar huis te brengen waar we om 20.30 uur 
arriveerden en we kunnen wel stellen dat we 
voor 5 euro een geweldige dag hebben gehad. 
 
Bezoek kerstmarkt in Koblenz 
25 November 08:45 vertrokken we naar de 
kerstmarkt in Koblenz. 
 

 

Het weer was prima, het zonnetje scheen, een 
fijn gezelschap, wat wil je nog meer. Na een 
fijne rit met mooi uitzicht onderweg kwamen 
we om 12:00 uur in Koblenz aan. 
 

 
 
De kerstmarkt was verdeeld over meerdere 
locaties in het oude centrum, sommigen 
onder ons vonden dat wel jammer. We 
hebben de Altstadt bezichtigd en genoten op 
een terras aan de Rijn met uitzicht op de 
Festung Ehrenbreitstein en dat in 
November . 
 

 
 
Aan het einde van de middag begon het 
gezellig te worden op de kerstmarkt, mooie 
verlichting, veel eten en drinken en een 
gezellige drukte, kortom we hebben genoten. 
Wilma Bronswijk 
 

 
  



Verslag bezoek breifabriek Marcienne 

 

Busreis vol vrolijke dames, 
Eindelijk was het dan weer zover, een bus vol gezellige dames een middag op stap naar de 
breifabriek Marcienne in Heinsberg Duitsland. 
Om half 2 vertrok de bus nadat iedereen een plekje had gevonden en liefst natuurlijk naast je eigen 
zus, buurvrouw of vriendin. De reis die zo ongeveer 1½  uur duurde was heel snel voorbij want 
wat hadden we elkaar weer veel te vertellen in de bus, alsof we elkaar een lange tijd niet hadden 
gezien.  
 

Bij aankomst in de breifabriek die mooi in kerstsfeer was versierd, stond de koffie en thee al 
klaar en dat is heel erg lekker na zo’n busreis waar we van het vele praten wel een droge mond 
hadden gekregen. Nadat ook de volgende bus was aangekomen werd er een wagen die mooi 
versierd was het heerlijke gebak de zaal in gereden, die door de dames van Marcienne werd 
uitgeserveerd. Heeerlijk. 
Daarna begon de modeshow, zoals al jaren met mooie kleding in alle maten, dus iedereen zat 
te genieten van de mooie kleding die voor ons werd geshowd. 
Na de show werd de winkel geopend en kon iedereen die dat wilde kleding passen en kopen. 



Voor de accessoires zoals sjaals, oorbellen en 
kettingen was er ook een stukje van de winkel 
ingericht, zelfs voor advies hoe een sjaal te 
knopen kon je er terecht. 
Na al het passen (waar je vakkundig werd 
geholpen door de medewerkers) en aankopen 
van de nieuwe kleding en nog een kopje koffie 
voor iedereen, was er tegen 17.30 uur de reis 
naar huis. 
Het was weer een gezellige middag die in mei 
2023 zal worden herhaald voor de 
liefhebbers, dus ga je weer mee meld je dan 
tijdig aan zodat je weer een plaatsje in onze 
bus kunt bemachtigen. 
Dank je wel nog aan de dames Mieke, Miny, 
Gerry en Diny die deze dag weer hebben 
mogelijk gemaakt. Groetjes en tot een 
volgende keer, 
Anneke Vereiken-van Melis. 
 

Sportieve middag bij  PV Littie of 
Littienie 

 

 
 

Op vrijdagmiddag 3 dec. ben ik voor het eerst 
naar een bijeenkomst van de KBO geweest 
Wij zijn pas 4,5 jaar inwoners van Helmond 
en enige maanden lid van de KBO. De eerste 
jaren waren niet zo prettig o.a. door het 
corona tijdperk. Maar nu zijn we ons aan het 
nestelen. 
Het mooie KBO blad ontvangen we regelmatig 
en we lezen die ook wel door. Bij de laatste 
zagen we een herhaalde uitnodiging om mee 
te doen aan een Jeu de Boules middag. Dit 
leek ons wel een leuk idee daar we regelmatig 
in Frankrijk dit op de camping deden. 
 

 
 
Helaas kon mijn vrouw niet mee daar zij snip 
verkouden was geworden.  

Het was, vond ik, een leuke samenkomst om 
gezellig met elkaar te zijn en actie te 
ondernemen. 
We werden verdeeld, door een bepaald 
systeem van de jeu de boules vereniging, in 
groepen. We speelden 2 rondes van ongeveer 
1 uur. Elke ronde werd iedere keer met 2 
tegen 2 verschillende spelers gespeeld. Mooi 
geregeld. Er waren ook best fanatieke spelers 
bij. Vermoedelijk zijn zij ook lid van de PV 
Littie of Littienie. Het werd gespeeld op 5 
banen. Het was zeer gezellig. 
 

 
 
Eerste werd mevrouw de Waal en de 
poedelprijs ging naar meneer van de Ploeg. 
 

 
Onder het spelen door konden we genieten 
van een consumptie en de magen konden 
gevuld worden met heerlijke erwtensoep, 
roggebrood met zult of katenspek of voor 
mensen die geen vlees wilden, kaas. 
 

 

Georganiseerd door 
KBO Bernadette 



Toen het allemaal zo’n beetje was afgelopen 
werd ik geconfronteerd met de vraag of ik een 
stukje wilde schrijven daar ik voor het eerst 
bij een bijeenkomst van de KBO was. Leuk 
welkom was dit. 
Ik heb genoten in ieder geval en zal zeker nog 
wel meerdere keren komen. 
Ook nog een dank aan de vrijwilligers van PV 
Littie of Littienie, super verzorgd. 
Martien Schrauwers 
 

=========== 
 
MAANDACTIVITEITEN (voorlopig) 
 
Donderdag 5 jan Count of Coffee 
Woensdag 11 jan Resto-ricus 
Zaterdag 14 jan Ao kanters seniorenmiddag 

17 – 22 jan 2023 SeniorenExpo Veldhoven 

Woensdag 8 febr Kom Bij Ons Zien 

Dinsdag 28 febr Algemene Ledenvergadering 

Ma 20 en di 21 febr Carnaval Auw Fiepe 

Zondag 5 maart St. Genesius Speelhuis 

Donderdag  20 april Lentefeest 
 
 
Enkele aandachtspunten 
 
Zoals u misschien al hebt gezien hebben we 
helaas de prijs voor een Kom-Bij-Ons moeten 
verhogen naar € 15,00.  
Verder gebeurt het regelmatig dat men na de 
sluitingsdatum nog inschrijft (betaalt) voor 
een activiteit. De sluitingsdatum is er niet 
voor niets, door de betreffende gelegenheden 
moet er voor ons ingekocht worden. Komt 
men zonder zich aangemeld te hebben kan 
het zijn dat er geen plaats is. Ook gebeurt het 
dat men niet komt zonder zich af te melden. 
Wij moeten dit toch betalen. 
Mocht u na de sluitingsdatum nog graag 
deelnemen, neemt u dan eerst contact op met 
Miny Verhoeven (06-1299 2395).  
 

=========== 
 
Via onze facebook pagina houden we iedereen 
op de hoogte van onze activiteiten. 
www.facebook.com/KBOBernadette/ 
 
Sluitingsdatum kopij: 13 januari 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
redactie@kbobernadette.nl 
Jos Van Bussel 
Tel. 0652894448 
Heistraat 116 
 
webmaster@kbobernadette.nl 
Peter Krom  
 

leden@kbobernadette.nl 
Mieke Jacobs 
Tel. 0620766829 
Anemoonstraat 20 
 
Voor alle wijzigingen zoals verhuizing, 
telefoonnummer, bankrekeningnummer, 
emailadres etc. 
 
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.   
 



 


