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KBO Bernadette  
 

 
VOORWOORD 
Hopelijk bereikt deze uitgave van het Journaal u in goede gezondheid. Alle perikelen rondom het 
Corona-virus hebben ook effect op de inhoud van dit journaal. Verschillende geplande 
activiteiten moesten geannuleerd worden en vanzelf is er dan ook geen verslag. Graag maak ik 
van de ontstane ruimte gebruik om mijzelf wat uitgebreider aan u voor te stellen. Mijn naam is 
Jos van Bussel. Ik ben 64 jaar oud en 37 jaar gelukkig samen met mijn vrouw Carla. In mijn 
werkzame leven ben ik voornamelijk als manager in een installatiebedrijf bezig geweest en 
probeer nu te profiteren van mijn wat vroegere pensioen. Stilzitten kan ik niet echt en naast 
mijn functie als bestuurslid van Stichting De Fonkel, maak ik graag tijd vrij om ook als 
bestuurslid van KBO Bernadette een duit in het zakje te doen. Voorlopig houd ik me vooral bezig 
met het Journaal en de vorige editie was meteen ook mijn “première”. Fijn dat ik positieve 
reacties heb gekregen. In de komende editie zal ons andere nieuwe bestuurslid Jan van Bruggen 
zich nader voorstellen. Ik wens u veel leesplezier. 
Jos van Bussel 
 

ACTIVITEITEN NIEUWS 
In verband met het coronavirus hebben we tot nu toe 3 activiteiten moeten annuleren. Dit 
betreffen: egeltjes maken van 23 maart en Jantje en Jaantje van 8 april en de trip naar het 
Europarlement in Brussel. Zodra het weer kan, gaan we deze activiteiten weer opnieuw plannen. 
Degenen die geboekt en behaald hadden voor Brussel kunnen dat laten staan want de trip komt 
er toch. Zij die restitutie willen moeten dat melden bij de penningmeester. Let op! U moet dan 
wel opnieuw boeken en u sluit dan aan in de “rij”. 
 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN 
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We hebben het advies van onze Minister President ter harte genomen “zorg 
voor elkaar” en de KBO Bernadette gaat dit doen met elkaar. Bestuur en 
onze vrijwilligers gaan al onze leden bellen. 
“Hoe gaat het met u” en zijn er problemen, dan zoeken we samen de 
oplossing. Een luisterend oor.  
.  

Op woensdag 11 maart 2020 kwamen 26 leden van de KBO Helmond 
Bernadette bijeen in het Restaurant “Zien Eten & Drinken”, Markt 10, 
5701 RK te Helmond voor een verrassingsmenu, georganiseerd door de 
Activiteitencommissie, Gerrie van Liempt, Diny Claassen, Mieke Jacobs 
en Miny Verhoeven van de KBO Helmond Bernadette. 
 

Op advies van de RIVM gaan we niet elkaar bezoeken en contacten, het is alleen telefonisch. 
Vanaf maandag 23 maart kunt u dus van een van onze vrijwilligers  een telefoontje verwachten. 

We werden heel hartelijk ontvangen door het personeel van Zien en na ons aangemeld te hebben 
bij Miny Verhoeven de penningmeester konden we aanschuiven aan de voor ons gereserveerde 
tafels. Het verrassingsmenu bestond uit Tomatensoep met brood en boter, gevolgd door het 
hoofdgerecht: een Japans potje met gebakken kipfilet, champignons, rode ui, paprika en prei in  

ketjapsaus met wit en bruin brood en frites 
met mayonaise toegevoegd. De smaak-
papillen bliezen de loftrompet. De tafel- 
gesprekken waren zeer levendig en de onder- 
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ACTIVITEITEN (onder voorbehoud van overheidsmaatregelen) 

KOM BIJ ONS van 22 APRIL 
 

 
 

KOM BIJ ONS VAN MEI HERINNERING!! 

                                                                                  

 
Bezoek Breifabriek in Heinsberg op Dinsdag 12 mei 

 

 

 
 

Het wordt RestoRicus hoek Ameidestraat. Aanvang zoals altijd 
15.00 tot 17.00 uur. Er staat een drie-gangen menu voor ons 
klaar. 
We beginnen met soep, hoofdgerecht met friet of brood en een 
ijsje toe. 
En een kopje koffie of thee daar sluiten we mee af. De kosten 
zijn € 11,00 en voor niet leden € 13,50. 
Voor verdere gegevens zie achterzijde journaal. 
AANMELDEN VOOR 15 APRIL AUB. 

 
liggende vriendschap straalde uit. Als ik namens allen mag spreken, 
gaat onze dank uit naar de eigenaar van Restaurant Zien met zijn 
staf, het bedienend personeel en de koks die alles voor ons 
voorbereidde en bediende, maar ook aan de leden van de 
activiteitencommissie die dit alles weer voor ons op een meer dan 
voortreffelijke wijze georganiseerd hebben. Graag heb ik voor u dit 
korte verslag gemaakt met vriendelijke groet,  
Wim Elgers, lid van de KBO Helmond Bernadette. 
 

De Kom Bij Ons van woensdag 6 en donderdag 
 7 mei is deze keer bij Lkkr en Zo aan de Engelseweg 214 !! 
We beginnen om 15.00 uur tot 17.00 uur. De kosten zijn 
 € 11,00 en voor niet leden € 13,50.  
 Er wordt een luxe lunchplankje geserveerd en een kopje koffie of thee. Aanmelden voor 
25 april zie achterzijde journaal, graag duidelijk de datum en aantal doorgeven. 
 

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, 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 € 8,00. 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 UITERLIJK 11 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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KBO BERNADETTE BUSREIS 4 JUNI 2020 
 

            
we om 10.00 uur ontvangen met koffie en huisgemaakte appeltaart. Door eigenaresse Conny 
wordt u op de hoogte gebracht van allerlei interessante kip- en ei- weetjes. Krijgen we nu 
eindelijk antwoord op de vraag; wat was er eerder de kip of het ei? Uiteraard kunt u ook diverse 
soorten advocaat proeven en shoppen  in het winkeltje of een wandeling maken tussen de vrij 
rondlopende scharrelkippen. 
Na ons bezoek aan de Aalshof gaan we naar het Strohotel waar een smakelijke broodlunch op 
ons wacht.  
Na de lunch vertrekken we om 13.30 uur richting Beek-Ubbergen voor een rondrit met de 
Zonnetrein in de Ooijpolder, waarbij u kunt genieten van de vogels die fluiten, koeien die loeien 
en de gids die u vertelt over dit unieke stukje natuur langs de Waal bij Nijmegen met terpen, 
oude kerkjes, kleiputten en oude steenfabrieken. 
Na de fluiterstille tour stappen we rond 16.00 uur weer in de bus en rijden we richting Helmond, 
waarbij we onderweg een stop maken bij zalencentrum ’t Witte Huis voor een 3-gangen diner.  
Rond 20.00 uur verwachten we weer terug te zijn op de Braak. 
Bent u lid van KBO Bernadette dan zijn de kosten voor deze dagtocht  € 55,00 p.p. en voor niet 
leden betalen € 62,50 p.p.  
U kunt zich op de gebruikelijke manier tot 18 mei voor deze gezellige dagtocht aanmelden (zie 
achterzijde journaal). 
 
BBQ in Keyserinnedael Helmond 
 

 
 
 
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW  

  

De BBQ voor dit jaar wordt gehouden bij Keyserinnedael. En wel op 
maandag 8 juni van 18.00 uur tot ongeveer 20.15 uur. 
De kosten voor leden € 12.50 en niet leden betalen €15.00. Een 
welkomstdrankje en een consumptie is erbij inbegrepen. Aanmelden 
kan tot 23 Mei VOL IS VOL!!! 
Aanmelden zie achterzijde journaal. 
 

Vanaf parkeerplaats Rembrandtlaan 
(Sportpark De Braak) vertrekt de 
touringcar om 9.00 uur naar Gastvrei 
Aalshof in het Brabantse plaatsje Haps. 
In de gezellige ontvangstruimte worden 

1e aankondiging 
 
SAUERLANDREIS 

De activiteitencommissie van KBO Bernadette heeft voor u in samenwerking met Bolderman 
excursiereizen een geheel verzorgde vakantie in het Sauerland georganiseerd. De reis zal 
plaatsvinden van maandag 21 september t/m vrijdag 25 september 2020. 
NB De reis kan alleen doorgaan met minimaal 45 deelnemers; u moet een geldige ID kaart of 
paspoort hebben; voor een 1 persoonskamer betaalt u een toeslag; u dient zelf een reis- en 
annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan evt. via Bolderman. 
We hadden een informatiemiddag gepland, maar door het coronavirus is deze komen te 
vervallen. Hiervoor wordt een nieuwe datum gepland. 
Heeft u al interesse en/of heeft u vragen dan kunt u voor informatie terecht bij Gerry van 
Liempt (06-22829388) of bij een van de andere leden. 
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MAANDACTIVITEITEN  
 
Wo 22 april       Kom Bij Ons Resto-Ricus 
Wo 6 en do 7 mei     Kom Bij Ons Lkkr en Zo  
Di 12 mei               Marcienne breifabriek 
Do 4 juni               Bustocht 
Ma 8 juni               BBQ Keijserinnedael 
Vr 26 juni               Jeux de Boules 
Wo 15 juli               Museum Techniek met 'n Ziel, Neerkant 
Zo 30 aug.              Passiespelen, Tegelen 

 
Aanmelden activiteiten 
kan door overmaking van het juiste bedrag onder vermelding van de activiteit én datum op 
rekeningnummer: NL88 RABO 0138725640. Wilt u anders betalen/aanmelden dan kunt u 
contact opnemen met Miny Verhoeven : 06-12992395. 
“Kom bij ons” middagen kosten altijd € 11.00 pp en voor niet leden € 13.50 pp 
 

 

Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
Sluitingsdatum kopij 23 april 2020 
 
Bestuur 
voorzitter@kbobernadette.nl    secretaris@kbobernadette.nl  
Hennie de Gooijer      Jan van Bruggen 
Tel. 0622616134      Tel. 0628806585 
Frans Joseph van Thielpark 48    Rozenhof 246, 5701GB (tevens corr. adres) 
 
penningmeester@kbobernadette.nl   redactie@kbobernadette.nl 
Miny Verhoeven      Jos van Bussel 
Tel. 06-12992395      Tel. 0652894448 
Ruusbroeclaan 150       Heistraat 116 
 
Adviseur 
Chris Koelemij      
chris@koelemij.demon.nl 
Burgemeester van Houtlaan 201 

Stichting Meedoen Helmond creëert mogelijkheden voor senioren met een 
kleine beurs. 
Meedoen aan de samenleving zorgt ervoor dat senioren gelukkig zijn en 
daardoor in betere gezondheid verkeren. Het stimuleert bovendien dat 
senioren langer, zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.  
 

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om mee te doen. Er zijn ook senioren die niet de 
financiële middelen hebben om lid te worden (of blijven) van een vereniging, een dagje uit, 
samen uit eten of naar een theatervoorstelling, de aanschaf van een tablet om digitaal contact 
te houden met de wereld. Dit kan net het zetje zijn dat iemand nodig heeft om weer mee te 
doen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris@meedoenhelmond.nl of 
telefonisch (06) 22 61 61 34 
 


