
 
     

     
    

 
VOORWOORD 
 
Beste leden, het “donkere” gedeelte van het 
jaar nadert met rasse schreden. Het nieuws 
staat bol van “donkere” meldingen. Gelukkig 
biedt de natuur ons nog volop kleur in het 
gebladerte en blijft die typische geur van de 
herfst ook een traktatie. Je goede humeur 
houden door een boswandeling en natuurlijk 
door mee te doen aan onze activiteiten; die 
beschrijven we zoals gebruikelijk hieronder. 
Veel leesplezier. Jos van Bussel. 
 
LEDENADMINISTRATIE 

 
 
De Heer Claassen, Mevrouw Jansen-van 
Veghel, de Heer en Mevrouw Mölmann-
Wouda en de Heer en Mevrouw Verbaarschot 
heten wij welkom bij onze vereniging. 
Graag hopen wij hen te ontmoeten bij onze 
activiteiten zodat we nader kennis kunnen 
maken. 
We hebben per 1 oktober 352 leden. 
 
ACTIVITEITEN 
 
Herinnering en wijziging aanvangstijd 
 

 
Aanvang 15.00 uur. Geeft u zich dus op 
vóór 3 november a.s..  
U kunt zich op de gebruikelijke wijze opgeven 
door overmaking van € 20,00 op onze 
bankrekening (zie achterzijde journaal). 
 
Herinnering: maandag 28 november 
 

 
 
Ook hiervoor zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar.

 
We vertrekken om 13.30 uur vanaf 
parkeerplaats de Braak aan de 
Rembrandtlaan. We zijn rond 19.00 uur weer 
terug in Helmond. 
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 
én mondkapje. 
U kunt zich nog tot 18 november op de 
gebruikelijke wijze opgeven door overmaking 
van € 9,00 op onze bankrekening (zie 
achterzijde journaal). 
 
Gaat u op vrijdag 25 november mee 
naar de kerstmarkt in Koblenz ? 
 

 
 
Dit jaar gaan we naar één van de mooiste 
plaatsen in Duitsland. Koblenz heeft naast 
haar kerstmarkt ook prachtige gebouwen, 
veel winkels en mooie uitzichten. Hier komen 
de Moezel en de Rijn bij elkaar. Op het 
Deutsches Eck heb je een prachtig uitzicht 
over beide snelstromende rivieren. Via de 
door de Romeinen gestichte Münzplatz loop je 
mooi door de Altstadt. In het oude gedeelte 
van de stad staan meer dan 100 feestelijke 
kerstkraampjes. 
 
De bus staat om 8.45 uur voor ons klaar op 
de parkeerplaats aan de Rembrandtlaan. U 
bent van ca. 12.00 uur tot 18.30 uur in 
Koblenz. 
De kosten voor deze busreis zijn € 30 p.p. 
U kunt zich voor deze dagtocht tot 10 
november aanmelden op het uw bekende 
banknummer (zie achterzijde journaal). 
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  AFGELOPEN MAAND 
   6 NIEUWE LEDEN! 

Er zijn nog een aantal 
plaatsen vrij voor het 
stamppottenbuffet bij 
het Jan Visser Museum 
op 9 november 2022. 
Aanvang 15.00 uur 

We bezoeken de 
breifabriek in 
Heinsberg (Dld). 



Op vrijdag 2 december Kom-Bij-Ons 
middag op de Braak 
 

  
 
Om 13.30 uur worden we bij Boulodrome de 
Braak aan de Braakse Bosdijk 5 verwacht 
voor een gezellige middag bij 
petanquevereniging Littie of Littienie. We 
beginnen met koffie/thee, waarna we uitleg 
krijgen hoe we het spel moeten spelen. We 
spelen twee rondes van +/- 50 minuten. 
In de pauze (rond 16.00 uur) krijgt u een 
drankje, worden de punten geteld en maakt 
de jury de winnaar van de middag bekend. 
Na de prijsuitreiking is het tijd voor een 
erwtensoep met roggebrood. 
De kosten voor deze middag zijn €12,50 
p.p. voor leden en €15,00 p.p. voor niet 
leden. 
U kunt zich voor deze middag (vóór 24 
november) aanmelden door het juiste 
bedrag over te maken op het 
rekeningnummer van KBO Bernadette (zie 
achterzijde journaal) onder vermelding van 
Littie of Littienie. 
 
Kerstdiner 22 december zaal De Koning 
 

        
 
Het kerstdiner is een goed moment om elkaar 
te ontmoeten en vooruit te kijken naar het 
nieuwe jaar. Vanwege de corona maatregelen 
zijn de kerstdiners van 2020 en 2021 niet 
doorgegaan en hebben we voor dit jaar 
samen met Eric Konings een extra feestelijk 
diner voor u samengesteld. 
 
Zaal De Koning ( Mierloseweg 301 ) is open 
vanaf 16.30 uur. Bij binnenkomst is er voor 
iedereen een kop koffie/thee. Na 'n 
welkomstwoord van onze voorzitter is er een 
uitgebreid warm en koud dinerbuffet met vis 
en vlees gerechten. Als nagerecht is er een 
buffet met verschillende soorten ijs en vers 
fruit. 
 

Wij kunnen u dit kerstdiner (inclusief 2 
consumpties) aanbieden voor 25 € p.p. voor 
leden van kbo Bernadette. Voor niet leden is 
de prijs 30 €. 
 
U kunt zich tot 12 december aanmelden 
door overmaking van het juiste bedrag op het 
aan de achterzijde van dit journaal genoemde 
rekeningnummer. 
Uw aanmelding is pas definitief als de betaling 
ontvangen is. 
 
MAANDACTIVITEITEN (voorlopig) 
 
Woensdag 9 nov Kom-Bij-Ons Jan Visser mus. 
Woensdag 16 nov Europees Parlement Brussel 
Vrijdag 25 nov Kerstmarkt Koblenz 
Maandag 28 nov Kerstshow Marcienne 

Vrijdag 2 dec Littie of Littinie Jeu de boules 
Donderdag 22 
dec Kerst De Koning Mierlo-Hout 

17 – 22 jan 2023 SeniorenExpo Veldhoven 
Woensdag 11 jan Resto-ricus 

 
VERSLAGEN ACTIVITEITEN 
 
Verslag Kom Bij Ons-middag op 28 
september jl.  
 

                               
 
Na een telefoontje, waar blijf je, - ik had nl. 
de afspraak op een verkeerde dag genoteerd 
– snel naar 33 Good Food. Dit restaurant is 
me niet vreemd, ik ben hier vaker geweest. 
Het dus goed, gezellig en bovenal lekker. 
Het voorgerecht was tomatensoep, daarna 
keuze uit brood met gerookte zalm of pulled 
pork. 
Samen eten, gezellig gebuurt en de bediening 
was snel en zeer vriendelijk, kortom voor 
herhaling vatbaar. Ik zeg dus, tot de volgende 
ontmoeting. Groetjes Mara van den Berg. 
 

              



Verslag 85+ middag in de fonkel 
 

 
 
Hierbij mijn impressie van de door jullie 
georganiseerde middag op 7 oktober 
jongstleden voor de (echte) ouderen van 
85+. 
Gezien een aantal lege stoelen in de zaal van 
de Fonkel waren een aantal ouderen, die zich 
kennelijk opgegeven hebben, helaas niet op 
komen dagen. 
Degenen die wel waren gekomen hadden er 
zichtbaar plezier in. 
Het muzikale deel werd verzorgd door het duo 
Side by Side. 
In de loop van de middag werd de muziek, 
vooral na de pauze, meer en meer aangepast 
aan de aanwezigen in de zaal waar dan ook 
behoorlijk werd meegezongen. 
 

 
 
De zangeres Hetty bewoog zich meerdere 
malen tussen het publiek in de zaal wat tot 
vermakelijke ontmoetingen leidde.  
Er werd door het publiek steeds meer 
geschunkeld aan de tafels en ook verscheen 
er zelfs een danspaar op de vloer, dus de 
stemming zat er heel goed in. 
 

         

De in de brief genoemde bitterballen 
kwamen er niet. Maar daarvoor in de plaats 
werden heerlijke soep met balletjes en 
lekkere broodjes aan tafel geserveerd. 
Het bedienend personeel van de Fonkel heeft 
zich perfect en van goede zijde laten zien en 
voorzagen het publiek ook meerdere malen 
van heerlijke (gratis) drankjes. 
Het is al met al een heel geslaagde middag 
geworden. En er werd heel wat bijgekletst. 
Ik heb in ieder geval erg genoten. 
Jan van Ravensberg 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL: 
 
Bezorgers “ONS” en KBO Journaal 
 
In het vorige journaal hebben we een oproep 
gedaan voor nieuwe bezorgers. Dit heeft 
geresulteerd in 3 nieuwe bezorgers. We zijn 
daar heel blij mee. 2 personen hebben we al 
meteen in kunnen zetten en een persoon 
staat op de reservelijst. 
Bedankt! 
 
Energietoeslag: mogelijke toeslag via de 
gemeente zie ook (www.helmond.nl) 
 
De energierekening gaat voor veel 
huishoudens omhoog. Niet iedereen kan deze 
rekening nog betalen. Mensen met een 
minimum inkomen tot 120% kunnen al een 
tijdje een eenmalige toeslag aanvragen van 
1300 euro. Wij hebben nu besloten een 
grotere groep deze vergoeding te geven. Ook 
inwoners met een minimum inkomen tot 
130% kunnen de energievergoeding 
binnenkort aanvragen. Kijk hieronder of u 
recht hebt op de energietoeslag en vraag 
deze aan. 

 
Heeft u een minimum inkomen tot 130%? 
U kunt de energievergoeding zelf online 
aanvragen. Klik dan hieronder op de button 
'Online regelen'. 

Deze documenten heeft u nodig om de 
aanvraag te doen: 

 Bewijsstukken van al uw inkomsten. 
Denk aan uw loonstroken, 
uitkeringspecificaties, de (voorlopige) 
aanslag van de Belastingdienst. Heeft 
u een vast inkomen? Dan is het 
voldoende om één loonstrook bij te 
voegen. Heeft u wisselende 
inkomsten? Voeg dan uw loonstroken 
van de afgelopen 3 maanden toe. 



 Heeft u een partner? Dan is het ook 
nodig om alle inkomsten van uw 
partner bij te voegen. 

 Het laatste afschrift van een volledige 
maand van al uw bankrekeningen. Wij 
moeten uw naam en adres, het 
bankrekeningnummer en de 
bijschrijvingen kunnen lezen. 

https://www.helmond.nl/energietoeslag-
voor-lage-inkomens. 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen, dan 
kunt u deze krijgen via VBOH 0492-792392 
een vrijwilliger neemt dan contact met u op. 

Computerinloop 
 

 
 
In samenwerking met de wijkraad Helmond 
Noord willen wij een spreekuur opzetten in 
Ontmoetings-en ondersteuningscentrum de 
Schabbert. 
Op maandagmiddag tussen 14.00 en 15.30 
uur. 
Wat kunt u daar van ons verwachten: 
Wil je beter leren whats appen? 
Wil je beter leren omgaan met je tablet? 
Wil je meer leren over je mobieltje en/of 
videobellen? 
Wil je meer weten over je laptop-computer-
internet? 
We kijken samen met u en onze vrijwilligers 
waarmee we je kunnen helpen. 
 
2 vrijwilligers willen u hierbij graag helpen, 
maar we hebben nog 2 vrijwilligers nodig om 
dit elke week aan te kunnen bieden. 
 
Heeft u interesse om onze vrijwilliger te 
worden, meldt u dan aan bij Hennie de 
Gooijer mobiel 06-22616134, u kunt hiervoor 
ook terecht voor meer informatie over dit 
onderwerp. 
 
Het streven is om met deze computer-inloop 
op 31 oktober te beginnen.

Via onze facebook pagina houden we iedereen 
op de hoogte van onze activiteiten. 
www.facebook.com/KBOBernadette/ 
 
Sluitingsdatum kopij: 13 nov 2022 
 

Colofoon 
 
 
 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.   
 


