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VOORWOORD
Beste Leden, deze keer een kort voorwoordje want het journaal heeft de ruimte nodig voor
andere onderwerpen. De persconferentie van 13 augustus geeft ons de hoop dat we de
geplande activiteiten weer onder “normale” omstandigheden kunnen uitvoeren. Laten we er (als
katholieke leden) een extra kerske voor aansteken!
Veel leesplezier! Jos van Bussel
===========
LEDENADMINISTRATIE
Op 6 augustus jongstleden overleed ons
lid de heer Jac Gerritsen. Hij woonde aan
het Kasteel Noord. Wij wensen de
nabestaanden veel sterkte.

Per vandaag
telt onze
vereniging
327 leden.

===========
VERSLAG ACTIVITEITEN (Kom bij ons, Rest-O-Ricus)
Donderdag 29 Juli was het eindelijk weer zover.
Keurig met behoud van alle corona-regels werden
we 44 man en vrouw sterk, ontvangen op de
bovenverdieping van Rest-O-Ricus.
De tafels royaal opgezet met ruim afstand
ertussenin, waren gedekt en gereed om ons
cluppie te garanderen van een gezellige middag.
Nadat iedereen voorzien was van iets te drinken begon ons maal met een heerlijke groentesoep
(met ballen) en een mooi mandje knapperig stokbrood. Tijdens het gezellig babbelen werd de 2e
gang geserveerd, en kregen we een bordje met overheerlijke saté. Ondertussen had iedereen
zijn of haar tafelgenoot wat beter leren kennen, en werden de gesprekken geanimeerder.
Terwijl we dachten dat er nog een dessert moest komen, bleken we eerst nog volle schalen met
friet te krijgen met heerlijk stoofvlees. Ondertussen waren de gesprekken met de tafelgenoten
zover gekomen dat het ging over familierelaties, ooms, tantes, broers en zusters enz. enz.,
zodat we na het heerlijke bakje softijs toe, elkaar als een grote "familie" weer konden verlaten.
Al met al een geslaagde middag, waar we met plezier op kunnen terugkijken.
Hoop iedereen bij de volgende uitstal weer in gezondheid aan te treffen.
Kees de Gooijer
===========
Oplossing puzzel in Journaal nummer 8
De oplossing was: WARMTERECORD. De winnaars krijgen een aardigheidje bezorgd.
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ACTIVITEITEN NIEUWS
KBO BERNADETTE BUSREIS 21 september 2021
Vanaf parkeerplaats Rembrandtlaan (Sportpark De Braak) vertrekt
de touringcar om 9.00 uur (kom wel op tijd) naar Gastvrei Aalshof
in het Brabantse plaatsje Haps. In de gezellige ontvangstruimte
worden 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 fluisterstille 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 3gangen 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 € 62,50 p.p.
U kunt zich op de gebruikelijke manier tot 10 september voor deze gezellige dagtocht
aanmelden (zie achterzijde journaal).
Omdat we op dit moment nog niet weten wat dan de coronaregels dan zullen zijn wil ik u vragen
deze goed in de gaten te houden.
HERFSTFEEST Donderdag 28 Oktober
Op 28 oktober vieren we wederom het jaarlijkse herfstfeest in
wijkhuis de Fonkel. Om 13.30 uur gaan de deuren open, om 14.00
uur begint het optreden van ?????? (dit blijft nog een verrassing). Bij
binnenkomst krijgt u een lotje (voor de loterij in de pauze) en twee
consumptiebonnen.
Na het optreden krijgen we een lekkere kop soep met een broodje kroket. Rond 17.00 uur is het
afgelopen en gaan we hopelijk voldaan naar huis. U kunt zich voor deze muziekmiddag
aanmelden onder vermelding van HERFSTFEEST. De prijs bedraagt 12,00 euro voor KBO leden
en voor niet leden is dit 14,50 euro. Aanmelden kan via het overmaken op rekeningnummer:
NL88 RABO 0138725640. Wilt u anders betalen neem dan contact op met Miny Verhoeven 0612992395.
GEPLANDE ACTIVITEITEN
Woensdag 8 september
Dinsdag 21 september
Woensdag 13 oktober
Donderdag 14 oktober

Barbecue in De Fonkel
Jaarlijkse busreis
Kom bij Ons
Kom bij Ons

Donderdag 28 oktober
Maandag 15 november
Dinsdag 21 december
Woensdag 22 december

Herfstfeest in De Fonkel
Breifabriek Marcienne
Kerstfeest in De Fonkel
Kerstfeest in De Fonkel
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 juli 2021 in De Fonkel.
Aanwezige bestuursleden: Hennie de Gooijer (voorzitter), Miny Verhoeven (penningmeester), Chris
Koelemij (bestuurslid) en Jos van Bussel (bestuurslid redactie en notulist).
Aanwezige leden: 28
Opening en mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. Fijn om te zien dat
veel leden de moeite hebben genomen om te komen zodat we elkaar na lange tijd eindelijk weer eens
zien.
Alle leden hebben een exemplaar van de diverse verslagen en de notulen van de vorige ledenvergadering
uitgereikt gekregen.
De voorzitter neemt het jaarverslag samen met de leden door. Er zijn geen vragen.
De voorzitter doet tevens een beroep op de aanwezigen om het bestuur te komen versterken.
Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 februari 2020.
De notulen worden goedgekeurd. Jan van Bruggen wordt bedankt voor het notuleren.
Resultaat 2020:
De penningmeester presenteert de cijfers en licht deze toe. Er wordt even stilgestaan bij de post
bestuurskosten. Miny legt uit waaruit de post bestaat waarop het lid Wim Elgers reageert met het voorstel
om de post bestuurskosten voortaan te presenteren als verenigingskosten. Dat wordt in het vervolg
gedaan.
Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie:
De kascommissie bestaande uit de leden Mieke Jacobs en Dinie van Gemert lezen hun verklaring voor en
daaruit blijkt dat ze de stukken over 2020 hebben gecontroleerd en goed hebben bevonden. De verklaring
wordt aan de penningmeester overhandigd.
Zij stellen voor de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat per acclamatie akkoord.
Lid Wim Elgers merkt terecht op dat niet de penningmeester alleen wordt gedechargeerd maar het hele
bestuur.
Mieke Jacobs is aftredend en wordt bedankt voor haar driemalige deelname aan de commissie. Zij krijgt
een bloemetje overhandigd.
Dinie van Gemert blijft aan en reserve lid dhr. Vermeulen wordt als nieuw commissielid per acclamatie
verkozen. Dhr. Arts wordt als reservecommissielid per acclamatie verkozen.
Begroting 2021:
De penningmeester presenteert de begroting. Er wordt opgemerkt dat de post contributie lager is. Dat
heeft o.a. te maken met het tijdstip van betaling/opzegging en de peildatum van KBO Brabant.
Bestuurslid Chris Koelemij stelt voor om hier in een bestuursvergadering op terug te komen.
De begroting wordt per acclamatie goedgekeurd. De voorzitter bedankt de penningmeester.
Bestuurszaken:
Hennie de Gooijer, Miny Verhoeven en Chris Koelemij zijn aftredend en herkiesbaar. Dat laatste geschiedt
per acclamatie zodat het bestuur in de huidige samenstelling aanblijft.
Activiteitencommissie:
Gerry van Liempt vertelt wat er allemaal op stapel staat en dat we met z’n allen moeten hopen dat het
door kan gaan. Alle genoemde activiteiten worden in het komende Journaal specifiek vermeld met alle
details.
De Passiespelen gaan in ieder geval niet door en ook de busreis naar het Sauerland niet. We lopen gezien
de omstandigheden teveel risico’s.
Gerry wordt bedankt voor de uitleg en krijgt applaus van de vergadering.
Chris Koelemij vraagt of eventueel interesse is voor een bezoek aan de breifabriek Marcienne. Dit wordt al
gepland door de activiteitencommissie.
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Rondvraag:
Geen vragen.
Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur en last een pauze in om wat drankjes te kunnen laten
bestellen. Na de pauze zal Jos van Bussel wat over toekomstige activiteiten in de Fonkel vertellen en
wordt alle leden gevraagd om op te schrijven wat hun wensen t.a.v. activiteiten zijn.
Jos van Bussel notulist.

===========

Goedkope rijbewijskeuringen:
Kijk voor het laatste nieuws en data op onze website: www.kbobernadette.nl
Bij LEVgroep zijn de zomerweken nog in volle gang. Allerlei activiteiten om in de stille
vakantieperiode als oudere (55+) op pad te kunnen met gelijkgezinden. Vooral veel gezelligheid, iets nieuws ontdekken, creatief of samen bezig zijn staat centraal.
Ook in het najaar zullen er nog een aantal activiteiten georganiseerd worden. Kijk op de website
www.levgroep.nl bij LEV groep Helmond.
Via onze facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten.
Like ons: www.facebook.com/KBOBernadette/
Sluitingsdatum kopij Journaal: 20 september 2021

voorzitter@kbobernadette.nl
Hennie De Gooijer
Tel. 0622616134
Helmondseweg 41
Aarle Rixtel
penningmeester@kbobernadette.
nl
Miny Verhoeven
Tel. 0612992395
Ruusbroeclaan 150

Bestuurslid
Chris Koelemij
chris@koelemij.demon.nl
Burgemeester van Houtlaan 201
Correspondentieadres:
KBO Bernadette
Ruusbroeclaan 150
5702 AZ Helmond
Bankrekening KBO Bernadette:
NL88 RABO 0138 7256 40

leden@kbobernadette.nl
Vacature
redactie@kbobernadette.nl
Jos Van Bussel
Tel. 0652894448
Heistraat 116
secretaris@kbobernadette.nl
Vacature

Hulp nodig? Bijvoorbeeld hulp bij
het invullen van uw
belastingformulier, WMOcliëntondersteuning, hulp van een
Vrijwillige Ouderen Adviseur.
Stuur dan een email naar
info@vboh.nl of bel 0492-792392.
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