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KBO Bernadette  
 

 
VOORWOORD 
 
Beste leden, 
Het is deze keer een “journaaltje”. De Corona ontwikkelingen gooien bijna letterlijk roet in het 
eten zodat er niet veel te melden is. De stagiaires die bij onze voorzitter werken, hebben tele- 
foontraining nodig en zullen daarom binnenkort weer met de belrondes starten. 

 

  
                            ============ 
LEDENADMINISTRATIE 

 
       
VERSLAG ACTIVITEIT. 
Kom bij ons Resto-ricus op 1 oktober jl. 
 

    
 

Er hadden zich meer personen opgegeven maar enkelen moesten vanwege de vernieuwde 
coronamaatregel helaas afgebeld worden. 
We werden heel hartelijk ontvangen door de eigenaar en zijn personeel in de bovenzaal waar de 
tafels en stoelen waren opgesteld zoals thans door de overheid is voorgeschreven. Na ons 
aangemeld te hebben konden we een plaats kiezen. 
Het verrassingsmenu bestond uit heldere groentesoep met brood en kruidenboter, gevolgd door 
twee stokjes Saté met kroepoek en een zacht broodje. Het hoofdgerecht bestond uit heerlijke 
Franse frietjes met mayonaise, gemengde frisse sla en een schoteltje gebonden hachee. De 
smaakpapillen bliezen de loftrompet. Tekorten werden onmiddellijk aangevuld. Na de maaltijd 
werd koffie of thee geserveerd en werden wij nog eens extra verrast door de eigenaar met een 
bekertje heerlijk roomijs. De tafelgesprekken waren zeer levendig aan het geluid te horen en de 
vriendschapsbanden werden aangehaald.  
Als ik namens allen mag spreken, gaat onze dank uit naar de vriendelijke eigenaar en het zeer 
correcte en vriendelijke bedienend personeel en het keukenpersoneel dat alles voor ons 
bereidde. Ook aan de leden van de activiteiten-commissie die dit alles weer voor ons op een 
meer dan voortreffelijke wijze georganiseerd hebben.  
  

Journaal 
november 2020 nr. 10 

Op 7 oktober jongstleden overleed ons lid 
mevrouw M.A. Verberne. Zij woonde 
aan de Molenstraat 68c. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 
toe. 

Per vandaag telt 
 vereniging 

356 leden. 

De komende tijd zullen we dit straatbeeld vaak te zien krijgen. 
Laten we hopen dat we de feestdagen wat meer relaxt kunnen 
beleven! Ben voorzichtig en blijf gezond! 
Jos van Bussel 

Om 15:00 uur kwamen 29 leden van de KBO Berna-
dette bijeen in het Restaurant “Resto-ricus” aan de 
Markt voor een verrassingsmenu georganiseerd door 
de activiteitencommissie, Gerrie van Liempt, Diny 
Claassen, Mieke Jacobs en Miny Verhoeven. 
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Een aanrader: maak bij gelegenheid eens gebruik van een lunch “het twaalf uurtje”. Voor maar 
€ 8,25 krijgt u geserveerd: 3 sneetjes brood ham/kaas, kroket en gebakken ei en 1 kopje koffie 
of thee. Pas goed op u zelf en op allen die u lief en dierbaar zijn, blijf gezond en houdt u aan de 
coronaregels. Met hartelijke groet, Wim Elgers collega-lid. 

============ 
 
Oplossing kruiswoordpuzzel in het oktober journaal 
De oplossing van de puzzel luidde: herfstwandeling. 
Een aantal van onze leden heeft de puzzel ingevuld en de oplossing ingeleverd. Zij ontvangen 
binnenkort een klein presentje in hun brievenbus.  

============ 
ACTIVITEITEN. 
Zoals jullie allen weten, hebben we het herfstfeest en de Kom-Bij-Ons bij LKKR en Zo vanwege 
de coronamaatregelen moeten annuleren. Heel erg jammer maar het is niet anders. 
Het enige wat er voor dit jaar nog op het programma staat is het Kerstdiner.  
We hebben dit gepland voor half december in 2 groepen van 30 personen in de Fonkel. Op dit 
moment is niets zeker dus of dit doorgaat, weten we nu nog niet.In het decembernummer 
hopen we u hierover te informeren. 
De werkgroep “koffie met een tablet”(geen pilletje) heeft besloten de bijeenkomsten voorlopig 
hiervoor pas weer te starten in januari, wel gaan we voor het volgende nummer kijken of we de 
digitale kaart voor beeldbellen toe kunnen voegen, want uiteindelijk hebben we dit allemaal 
nodig in deze tijd.  

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

Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. 
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/   
 
Sluitingsdatum kopij Journaal: 15 november 2020 
 

Colofoon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 06-1299 2395. Kom-Bij-Ons middagen kosten altijd € 11,00 pp en 
voor niet leden € 13,50 pp.  
 

voorzitter@kbobernadette.nl 
Hennie De Gooijer 
Tel. 0622616134 
Frans Joseph van Thielpark 48 
 
penningmeester@kbobernadette.
nl 
Miny Verhoeven 
Tel. 0612992395 
Ruusbroeclaan 150 
 
leden@kbobernadette.nl 
Jan Van Bruggen 
Tel. 0628806585 
Rozenhof 246 
 
redactie@kbobernadette.nl 
Jos Van Bussel 
Tel. 0652894448 
Heistraat 116 
 
secretaris@kbobernadette.nl 
Vacature 

Bestuurslid 
Chris Koelemij 
chris@koelemij.demon.nl 
Burgemeester van Houtlaan 201 
 
Correspondentieadres: 
KBO Bernadette 
Ruusbroeclaan 150 
5702 AZ Helmond 
 

 
 
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.   


