
 
     

     
    

 
VOORWOORD 
 
Beste leden, Ik fiets graag en ook best wel 
vaak zelfs al is het koud. Een echte “bikkel” 
dus? Niet echt want ik heb een elektrische 
fiets en tegen de kou draag ik een dikke jas 
en handschoenen. Is fietsen dan toch nog 
leuk? Jazeker! Er is zoveel te zien ongeacht 
het jaargetijde en je bent in beweging! 
Verderop in dit journaal herhalen we de 
oproep voor het fietsen in groepsverband. 
Inmiddels hebben zich al leden aangemeld 
maar er kunnen er nog meer bij. Ga ook 
lekker mee en fiets relaxed, gezellig en veilig 
in een KBO Bernadette groep. 
Veel leesplezier. Jos van Bussel 
 
LEDENADMINISTRATIE 
 
Onze vereniging telt nu 346 leden. 
 

 
 
Mevrouw R. Atgier-vd Els, mevrouw 
M. Sanders-van Wel, mevrouw J. Bongers, 
mevrouw P. Smulders-Gommans en de heer 
W. Smulders, heten wij welkom bij onze 
vereniging. Graag hopen wij hen te 
ontmoeten bij onze activiteiten zodat we 
nader kennis kunnen maken. 
 
ACTIVITEITEN 
 
Lentefeest op donderdag 20 april 2023 
 

 
 
Op donderdag 20 april heeft de activiteiten 
werkgroep van KBO Bernadette een gezellige  
 

 
middag georganiseerd in SOOS 40 aan de 
Azalealaan.  
Deze keer maken we er een gezellige meezing 
middag van met de AARLESE REVUE. 
Vanaf 13.30 uur is de zaal open, om 14.00 
uur begint het optreden. 
Bij binnenkomst ontvangt u een lotje voor de 
loterij in de pauze en 'n consumptiebon. Op 
de tafel staat koffie/thee met iets lekkers voor 
u klaar. Na het optreden sluiten we deze 
middag af met een lekkere kop soep met ???? 
 
U kunt zich voor deze middag (14.00-17.00 
uur) AANMELDEN TOT 10 APRIL, door 
overmaking van € 15,00 voor KBO leden en € 
17,50 voor niet leden op het bekende 
rekeningnummer, onder vermelding van 
Lentefeest. Uw aanmelding is pas definitief als 
't geld op onze rekening staat. 

============ 
 
Bezoek Breifabriek in Heinsberg op 
maandag 8 mei 2023 
 

 
 

aan de Rembrandtlaan. Rond 15.00 uur zijn 
we in Heinsberg waar we worden ontvangen 
met koffie/thee en gebak, waarna we een 
rondleiding krijgen door de breifabriek. Na de 
modeshow is er gelegenheid om te shoppen 
in de boutique. Er worden (als er minimaal 40 
personen meegaan) twee cadeaubonnen van 
€ 25,00 verloot. We zijn rond 19.00 uur weer 
terug in Helmond. 
De kosten voor deze busreis zijn € 10,00. 
 
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 20 april 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. 
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We vertrekken om 
13.30 uur vanaf par- 
keerplaats de Braak 



 
Fietstochten 
 

 
 
Het is de bedoeling om één keer in de maand 
te fietsen; het liefst op de eerste maandag 
van de maand. De tochten worden ’s middags 
gehouden en we zouden kunnen beginnen in 
april.  
U kunt zich telefonisch aanmelden bij de heer 
Maas nummer 0492-517130 of met een 
mailtje naar   h.maas95@chello.nl. 
Als u zich opgeeft dient u wel uw naam en 
telefoonnummer door te geven. Bij voldoende 
aanmeldingen kunt u worden gebeld met 
definitieve datum/tijd informatie of 
annulering bijvoorbeeld i.v.m. slecht weer.  
Als u zelf niet mee kan fietsen ook graag even 
afmelden anders staan ze voor niks te 
wachten op u. 
Het startpunt is wijkhuis de Lier. U dient wel 
allemaal een geel hesje te dragen; dat is 
verplicht. Onderweg zal er gestopt worden 
voor een drankje of een ijsje. 
Hopelijk op goed fietsweer. Mieke Jacobs 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN 
 
Verslag Algemene Leden Vergadering op 
28 februari 2023  

 
 
Op dinsdag 28 februari jl. werd onze 
Algemene Leden Vergadering gehouden in de 
Fonkel. Rond 13.30 uur gingen de deuren 
open en stroomden onze leden binnen. 
Boven verwachting mochten we 56 leden 
verwelkomen. Er moesten extra stoelen 
geregeld worden en ook het klaargezette 
aantal Petit Fours kon de lading niet dekken.  

Dat werd gecompenseerd met lekkere cake. 
 
Stipt om 14.00 uur opende de voorzitter de 
vergadering. Hennie de Gooijer verwelkomde 
iedereen en vertelde blij te zijn met de grote 
opkomst. De wat kleinere ruimte maakte het 
ook gezelliger. Het aspirant bestuurslid Peter 
Krom werd voorgesteld en per acclamatie als 
bestuurslid benoemd. Hennie gaf aan dat bij 
het agendapunt “bestuurszaken” Peter 
zichzelf wat uitgebreider zou voorstellen. 

 

afgewerkt. Alle (jaar)verslagen werden goed-
gekeurd. Wilt u het jaarverslag van onze 
voorzitter nog eens nalezen? 
www.kbobernadette.nl tab “onze vereniging” 
tab “jaarverslagen” en jaaroverzicht 2022. 

Het aftredend lid van de kascontrole-
commissie mevrouw Diny van Gemert werd 
met een bloemetje bedankt. Mevrouw Wilna 
van Breugel volgt haar op. 

De jubilerende leden (25 jaar lid!) werden 
vernoemd. Helaas was alleen mevrouw vd 
Kerkhof aanwezig. Zij werd gehuldigd met 
bloemen, de oorkonde en applaus. De niet 
aanwezige 2 overige jubilarissen zullen een 
andere keer worden gehuldigd. 

 
 
Leden die zich inspannen om nieuwe leden 
aan te brengen krijgen een beloning in de 
vorm van een “Helmond Gift” bon t.w.v. 
€ 5,=. Op de onderstaande foto kunt u zien 
dat leden de bon in ontvangst nemen. Zij blij 
en wij blij! 

De voorzitter gaf ook 
aan dat we het punt 
“activiteiten” op de 
agenda gingen ver-
plaatsen tot na de 
rondvraag omdat we 
tijdens de presentatie 
ook de foto’s van alle 
activiteiten willen 
laten zien. 
De agenda werd vlot 



 

Na de rondvraag werd een pauze ingelast 
waarin iedereen een consumptie kon 
bestellen. Daarna nam Gerry van Liempt de 
presentatie van de activiteiten op zich. Samen 
met het tonen van de relevante foto’s hield zij 
een leuk en dus geïllustreerd verhaal. 
 

 
 
De voorzitter sloot de vergadering om 15.30 
uur en iedereen mocht nog een consumptie 
bestellen. Jos van Bussel 

============ 
Verslag Toneelgroep Genesius op 5 
maart jl. 
 

 

Op zondag 5 maart gingen we met circa 40 
mensen naar het Speelhuis om naar een 
toneel voorstelling te kijken van Genesius. 
 
Na allemaal plaats genomen te hebben kon 
het feest beginnen. Was een leuke klucht. 
Ging over Skonmoeders en haar zoon die een 
beetje veel bazig was tegen zijn vrouw. Moest 
hem eigenlijk bedienen als een koning en dat 
deed ze ook nog. Kregen nieuwe buren en die 
had een zoon. Zijn moeder had vroeger een 
verhouding met de buurman gehad waar dan 
achteraf uitkwam dat de zoon van de 
buurvrouw zijn zoon was. Hij zelf had een 
dochter dus die werden verliefd op elkaar 
maar ja zoonlief wist dat het zijn zoon was 
maar broer en zus kon absoluut niet. Achteraf 
bleek dat zijn vrouw vroeger ook een 
verhouding had gehad met een vroegere 
vriend waaruit de dochter was geboren.  
Dus eind goed al goed. We hadden ouderwets 
kunnen lachen. Hopelijk het volgend jaar 
weer een mooie klucht. Mieke Jacobs  

============ 
 
Verslag van het bezoek aan ’t 
pannenkoekenhuis van 14 maart 2023 
 
Ons lid Rien vd Voort heeft dit verslag 
geschreven in de vorm van een gedicht. We 
willen de tekst niet onderbreken door foto’s 
er tussen te plaatsen. Dus eerst de (sfeer) 
afbeeldingen en dan het verslag. 
 

 
 
 

 



Herberg, ”De Coeckepanne” 
 
Langs de zoom van Lierops heide 
Al vroeg in het jaargetijde 
Daar ligt herberg de koekenpan 
De KBO die wist daar van. 
 
Wij streken om 15 uur daar neer 
Het was een regenachtig weer 
Tegenover de Lieropse kerk 
Was de kok daar aan het werk. 
 
Abraham soep was hij aan het maken 
Dat zal ons zeker best smaken 
Op de tafels lag Brabants bont 
Een plavuizen vloer lag op de grond. 
 
De serveersters in klederdrachten 
Die ons de pannenkoeken brachten 
De herberg deed nostalgisch aan 
oudhedens hangend en ook staan. 
 
Door het raam zag je de kerk 
De koekenbakker druk aan het werk 
Na soep en pannenkoeken eten 
Moest men koffie of thee niet vergeten. 
 
Heerlijk warm zaten wij daar samen 
Gezellig dat kan iedereen beamen 
 “De coeckepanne” vergeet je niet gauw 
Niemand die naar huis toe wou. 
 
Het leek wel op een feestfestijn 
waar wij KBO-ers blij mee zijn 
het blijft nog lang in ons gedachten 
thuis zat de kat op mij te wachten. 
 
Rien vd Voort 

============ 

MAANDACTIVITEITEN 

 
Donderdag 6 april Paasbrunch Rest-o-ricus 
Donderdag 20 april Lentefeest in SOOS40 
Maandag 8 mei Marcienne 
Dinsdag 23 mei Kom-bij-Ons “Het Huys” 
Vrijdag 6 oktober 85+ middag 
Donderdag 21 dec. Kerstfeest bij de Koning 

 
 
Via onze facebook pagina houden we iedereen 
op de hoogte van onze activiteiten. 
www.facebook.com/KBOBernadette/ 
 
 

Sluitingsdatum kopij: 14 april 2023 
 

Colofon 
 
 
 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.   
 


