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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019 
Mierlo-Hout / Brandevoort / Helmond-West 

 
Redactie: Hans van Knegsel     Email: redactie@kbo-stlucia.nl 
Adres: Hoofdstraat 70, 5706 AM; telefoon 0492 528198 Website: www.kbo-helmondstlucia.nl 

_____________________________________________________________________________________ 
 
VAN DE VOORZITTER EN DE REDACTIE  
 
Beste mensen, 
 

Met het Sinterklaasfeest en Kerstmis in het vooruitzicht loopt het jaar zo 
langzaamaan weer ten einde. Hopelijk kunt u de Kerst met de mensen 
die u dierbaar zijn doorbrengen. Geheel passend in deze maand is onze 
jaarlijkse kerstviering op vrijdag 20 december a.s. waarbij ook onze 
nieuwe pastoor Norbert Swagemakers niet zal ontbreken. Naast een 
fijne  kerstlunch is er onder andere een muzikaal kerstoptreden van Bart 
van Loon.  

 
Onze activiteiten in december maken het voor iedereen weer mogelijk om fijne mensen te 
ontmoeten. Thuis blijven zitten hoeft dus echt niet. En als u vervoerd wil worden naar een van 
onze activiteiten omdat u slecht ter been bent laat het ons dan weten. In het nieuwe jaar bent u 
allen van harte welkom op onze Nieuwjaarsinloop op 3 januari a.s.in de Geseldonk. Tot slot 
willen we u onderstaand mooi gedichtje dat we onlangs tegenkwamen niet onthouden. 
 
Soms staat door alle dingen 
De wereld even stil 
Soms is de wereld even 
Heel anders dan je wil 
En heel soms doet de wereld 
Elkaar heel veel verdriet 
Eigenlijk volstrekt onnodig 
Want dat hoeft toch helemaal niet?  
 
Namens het voltallige bestuur van KBO- St. Lucia wensen we u allen heel fijne kerstdagen en 
een mooi jaaruiteinde toe.  
 
Piet Maas (voorzitter) en Hans van Knegsel (Redactie/Pr & Comm.) 
 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

 
Mevrouw M. Coppens-Dirks, de heer  A.F.W. Coppens, de heer P.J.M. van 
Melis 
Wij verwelkomen de nieuwe leden van harte en hopen u binnenkort op onze  
bijeenkomsten te mogen begroeten. 

 
OVERLEDEN 

 
Mevrouw J. van Vijfeijken-van Krugten. 
 
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de familie en vrienden. We 
wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.  

mailto:redactie@kbo-stlucia.nl
http://www.kbo-helmondstlucia.nl/
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AKTIVITEITEN DECEMBER/BEGIN JANUARI 
 
5 december  13.00-16.00  uur Repaircafé (Geseldonk) 
6 december  13.30-16.30  uur Bijeenkomst alle vrijwilligers (Geseldonk) 
11 december   13.30 uur  Etentje buiten de deur (Barrier) 
18 december  09.30 uur  Bestuursvergadering (Geseldonk) 
18 december  13.30 uur  Computerinloop (Geseldonk) 
19 december  10.00 uur  Bloemschikken (Geseldonk) 
20 december  13.30 uur  Kerstviering (Geseldonk) 
21 december  11.00-15.00 uur Repaircafé (Geseldonk) 
2 januari  10.00 uur  Repaircafé (Geseldonk) 
3 januari  13.30-16.00 uur Nieuwjaarsinloop (Geseldonk) 
7 januari  10.00-12.00 uur Koffieochtend (Geseldonk) 
8 januari  13.30 uur  Etentje buiten de deur (Barrier) 
15 januari  09.30 uur  Bestuursvergadering (Geseldonk)  
 
REPAIRCAFE KBO-ST. LUCIA 

 
Op donderdag 5 december a.s van 13.00-16.00 uur, op zaterdag 
21 december a.s. van 11.00-15.00 uur en op donderdag 2 
januari a.s. om 10.00 uur kunt u weer terecht bij het Repaircafé 
KBO-St. Lucia in de Geseldonk. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of 

repaircafe@kbo-stlucia.nl  of  telefoon 0492--841112. 
 
 
NATIONALE VRIJWILLIGERSDAG 
 

Op vrijdag 6 december om 13.30 uur a.s. is er voor alle 
vrijwilligers een bijeenkomst in wijkhuis de Geseldonk te 
Mierlo-Hout . De vrijwilligers zijn persoonlijk uitgenodigd. 
 
Deze middag is georganiseerd om al onze vrijwilligers te 
bedanken voor hun fantastische inzet waardoor ook 2019 weer 
een actief succesvol KBO-St. Lucia jaar is geworden!  
 
 

 
ETENTJE BUITEN DE DEUR  

 

Iedere 2e woensdag van de  maand is er Eetcafé in 

restaurant de Barrier. In 2020 zijn al de volgende data 

gepland: 8 januari, 12 februari en 11 maart.  

 

De kosten zijn € 15,- p.p. voor een drie gangen diner en de 

aanvang is om 13.30 uur.  

 

 

Degenen die hieraan deel willen  nemen graag op de zondag voorafgaand aan de datum vóór 

20.00 uur een enveloppe in de brievenbus te doen op  het adres  Dircxken van  Meghenstraat 4  

t.n.v. J. Geubbels.  In de enveloppe het  bedrag voor  het  etentje bijsluiten alsmede een briefje 

met vermelding  van  naam  en  aantal personen, adres en telefoonnummer  

  

mailto:vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:repaircafe@kbo-stlucia.nl
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COMPUTERHULP INLOOP 
 

Op de derde woensdag van de maand  (deze maand op 18 
december a.s.) is er weer computerhulp inloop in de Geseldonk.Heeft 
u  problemen met uw apparaat of - met een programma dat u beter wilt 
leren kennen dan kunt u bij ons terecht.Ook bestaat er de mogelijkheid 
om u in overleg persoonlijke begeleiding te geven over een  onderwerp 
( bijvoorbeeld de werking van Windows 10, uw smartphone) al gelang 
waar uw interesse naar uitgaat. Contactpersonen: Herman Nieweg en 
Leo Bodenstaff .Telefoon:06-38319793 Email: 
kbo.hjnieweg@upcmail.nl, l.bodenstaff4@upcmail.nl  

 

Op donderdag 19 december a.s (derde  donderdag- ipv eerste van de maand)  van 10.00-
12.00 uur kunt u weer bloemschikken in de Geseldonk. Voor het “verrassings” bloemstuk dient u 
een rechthoekige schaal en een lichtsnoer (tje) op batterijen mee te brengen. De prijs is € 10,00 
en mocht u er een lichtsnoer bij willen hebben, komt er € 2,50 bij en dient u dit bij aanmelding 
aan te geven.  U kunt zich, tot de zaterdag voorafgaande aan het bloemschikken vóór 17.00 uur 
opgeven, door een enveloppe met € 10,-- (of €12,50), voorzien van uw naam, adres en 
telefoonnummer in de brievenbus van Dr. Klompélaan 27 te doen of Brigitte te bellen:06-
12059942. Ook in januari is het bloemschikken op de derde donderdag ipv 1ste: dus 16 
januari 2020 van 10.00-12.00 uur in de Geseldonk. 
 
KERSTVIERING 

 
Zoals ieder jaar vieren wij ook dit jaar onze kerstviering en wel op 
vrijdag 20 december a.s. in wijkhuis de Geseldonk te Mierlo-
Hout. Het begint om 13.30 uur. Tijdens de kerstviering wordt een 
heerlijke lunch met soep en kroket met verschillende soorten 
beleg, koffie/thee geserveerd. Daarnaast ontvangt iedereen één 
consumptiebon. De familie Van Asten heeft weer een geslacht 
varken geschonken. Dank zij hen kunnen we aan iedereen bij het 
naar huis gaan één vleespakket uitreiken. De inschrijvingsdata 

zijn inmiddels geweest. 
 
NIEUWJAARSINLOOP 2020 
 

Het bestuur van KBO-St. Lucia nodigt alle leden uit voor de 
jaarlijkse nieuwjaarsinloop.  
 
Deze wordt in het nieuwe  jaar gehouden op  3 januari a.s van  
13.30-16.00 uur in de Geseldonk. 
 
Uiteraard kan er zoals gebruikelijk naast het uitwisselen van de 
beste wensen  van een aangeboden drankje en een hapje  
genoten worden. Tot de derde januari!! 

 
KOFFIEOCHTEND  

Op dinsdag 7 januari a.s. van 10.00 – 12.00 uur is er weer de 

maandelijkse koffieochtend in wijkhuis de Geseldonk te Mierlo Hout. Kom 

eens gezellig langs om een praatje te maken, koffie te drinken of 

bijvoorbeeld een kaartje te leggen of een ander spelletje te doen. Er zijn 

ook altijd enkele bestuursleden aanwezig. Een kopje koffie/theekost 

slechts € 0,50. U bent van harte welkom!  

mailto:kbo.hjnieweg@upcmail.nl
mailto:l.bodenstaff4@upcmail.nl
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EEN GESLAAGD KBO-SAVANT DINER OP 31 OKTOBER 2019. 
 
Op 31 oktober 2019 was het alweer het laatste diner van KBO-/ Savant van 2019 in de Gasterij in 
Woonzorgcentrum Savant Alphonsus. Het diner, een wilddiner,  stond in het teken van de herfst.                                                                                                                                                        

Het keuzemenu van Cateringbedrijf Huuskes 
Multi Cuisine bestond uit een pasteitje gevuld 
met wildragout (voorgerecht), wildbouillon soep 
(tussengerecht) en  als hoofdgerecht keuze uit: 
hazenpeper/gevulde parelhoen, rode kool met 
appel/spruitjes met spekjes of röstirondjes/ 
gekookte witte rijst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot slot was er als dessert warme rijstepap met pruimen. Het diner werd besloten met een kop 
koffie of thee met een heerlijke bonbon. 
 
Het enthousiasme van de vrijwilligers (inclusief de KBO-St. Lucia voorzitter Piet Maas) van KBO 
en Savant die de maaltijden en drankjes uitserveerden, was te proeven in de smaakvolle 
gerechten van deze donderdagavond in de herfst.                                                                                                       
 
Speciale gasten aan tafel, uitgenodigd door KBO/Savant , waren Ciska Nabuurs en Gairthy  
Exalto, die jarenlang deze diners op meer dan voortreffelijke wijze hebben verzorgd.                                                                                                                            
Daarnaast - met het goede gezelschap van 60 personen aan de tafels - was het mooi om een zo 
succesvolle avond met elkaar te beleven. 
Dank jullie wel daarvoor, het was een fantastische avond. 
 
Leon de Fost. 
 
BEDRIJFSBEZOEK AAN DE DAFFABRIEKEN IN EINDHOVEN OP 21 JANUARI 2020 

 

Zoals in het KONTAKT van november al aangekondigd  heeft  de 
activiteitencommissie voor 21 januari 2020 een bedrijfsbezoek 
georganiseerd naar de DAF fabrieken in Eindhoven. Het 
programma dat ons door DAF wordt aangeboden ziet er als volgt uit: 
 
10.00 uur                   Ontvangst met koffie / thee in pantry D06 
10.15 uur                   Bedrijfsfilm 
10.30 uur                   Rondleiding door de productiefaciliteiten 
11.30 uur                   Einde bezoek   
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INSCHRIJVEN  
 
U kunt zich tot 20 december a.s voor dit bedrijfsbezoek aan de DAF fabrieken inschrijven 
door een enveloppe in de brievenbus te doen op  het adres  Hoofdstraat 70  t.n.v. H. van 
Knegsel.  
In de enveloppe graag een briefje bijsluiten met uw naam en adres, telefoonnummer (en evt. 
emailadres) en of u eventueel  wilt rijden met de auto. Als we enkele chauffeurs hebben kunnen 
we wellicht carpoolen. 
U kunt zich ook opgeven via een email naar het volgende emailadres: h.vanknegsel@chello.nl 
In de email alstublieft dezelfde informatie verstrekken als hiervoor is vermeld. Aan dit bedrijfs-
bezoek zijn geen kosten verbonden.  
 

ZEER INTERESSANTE BIJEENKOMST  WENSAMBULANCE  BRABANT 
 
“Ieder mens heeft een laatste wens”……is de slogan van de Stichting Wensambulance Brabant. 
Twee vrijwilligers van deze stichting  te weten Cees Huyben  (ambulance chauffeur) en Saskia 
Buit (verpleegkundige) vertelden op dinsdag 5 november jl. aan de hand van beelden en hun 
persoonlijke ervaringen hoe de Wensambulance Brabant  met de laatste wens van mensen die  
in hun laatste levensfase zitten, omgaan. 
Ze doen dit heel discreet en in overleg met de familie van de zorgvrager. Niets is voor hen teveel. 

Iedere wens wordt vervuld. “Neen” kennen ze 
eigenlijk bij de wensambulance niet. 
 
De zorgvrager moet bedlegerig zijn en dus niet 
kunnen zitten of lopen zodat ze wel gebruik moeten 
maken van een ambulance om op hun favoriete 
locatie te geraken. Vaak zijn de zorgvragers 
terminaal. 

      Trouwerijbezoek aan kleinkind te Kessel. 
Cees Huyben en Saskia Buit aan het woord. 

 
De volledige kosten van het vervoer zijn voor rekening van de Stichting Wensambulance. En die 
kunnen  soms niet gering zijn .Te denken valt aan reizen naar het buitenland zoals uit de 
getoonde voorbeelden bleek bijvoorbeeld naar Lourdes, Noorwegen( naar een kleinkind dat 
gedoopt werd) of Zwitserland. 
 
De wensen kunnen ook dichtbij vervuld worden zoals bijvoorbeeld een familiebezoek op de 11de  
van de 11de naar Oeteldonk, de kampioenswedstrijd van PSV of het uitzoeken van een plekje op 
een natuurbegraafplaats. Maar soms kan de wens ook elders in Nederland vervuld worden zoals 
het aanwezig zijn bij het huwelijk van een kleinkind in Kessel of op ziekenbezoek naar een 
dochter in Groningen of naar een uitvaart van een dierbaar familielid.  
  

mailto:h.vanknegsel@chello.nl


6 
 

De beelden en verhalen die Saskia en Cees van/over  
veel vervulde wensen lieten zien/vertelden  waren erg 
indrukwekkend en soms ontroerend  
 
Voor al dit mooie vrijwilligerswerk ontvangt de 
wensambulance jammer genoeg geen enkele subsidie. 
Zij moeten rond zien te komen van donaties van 
bedrijven en particulieren. Daarom werd aan het einde 
van de bijeenkomst met de pet rond gegaan. De 16 
aanwezige leden brachten € 145,- bij elkaar op. 
Absoluut een mooi resultaat! 

Aangepaste ambulance met veel  
ramen voor een mooi uitzicht voor de 
“wensvrager”. 
 
Als u zich na het lezen van dit artikel 
realiseert dat ook in uw familie- of kennissenkring mensen zijn die een laatste wens hebben die 
ze in vervulling willen zien gaan, neem dan contact op met de Stichting Wensambulance . Deze 
is 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 06-13572883 of via de website 
www.wensambulancebrabant.nl  Wacht niet te lang met het inschakelen van de wensambulance 
want volgens de stichting overlijden nog teveel mensen die door vroegtijdig overlijden hun laatste 
wens niet in vervulling zagen gaan. 
 
Toon Verhees.  
 
WIN EEN GRATIS VOORJAARSREIS IN DE NIEUWE “LID WERFT LID AKTIE” 
 
Nieuwe brochure 
Bij dit Kontakt treft u de nieuwe brochure van onze seniorenvereniging aan. We hopen dat de 
nieuwe brochure uitnodigt tot lezen uiteraard bij onze eigen leden maar zeker ook  bij hen die nog 
geen lid zijn. Kent u iemand in uw omgeving waarvan u denkt dat die persoon ook graag andere 
mensen ontmoet, of wil deelnemen aan leerzame-, sportieve-, culturele of ontspannende 
activiteiten in de buurt ? Of is het iemand die zijn/haar talenten eens wil inzetten voor (de 
belangenbehartiging) van ouderen? Laat deze persoon deze brochure ook eens lezen?  
Lid werft lid aktie 
Ter gelegenheid van de nieuwe brochure wordt ook een nieuwe ledenwerfactie gehouden. Hoe 
werkt het? Als u iemand benadert en het inschrijfformulier in de nieuwe brochure  laat invullen en 

deze persoon aanmeldt , dan kunt u als lid een gratis KBO-St.- Lucia voorjaarsreis voor 2 
personen winnen. Hij die de meeste leden werft wint. Bij gelijke uitslag wordt er geloot. Let er 

wel op dat ook uw naam op het inschrijfformulier komt te staan als degene die het nieuwe lid 
heeft aangemeld. 
 
De “lid werft lid “ aktie loopt van 1 december 2019 tot 1 maart 2020. De winnaar wordt door 
het bestuur bekend gemaakt op de algemene ledenvergadering op donderdag 19 maart 2020. 
 

Het Bestuur.  

http://www.wensambulancebrabant.nl/
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MET KBO-ST.LUCIA NAAR DE MUSICAL ANASTASIA GEWEEST 

 

Medio oktober ontvingen we van KBO- Brabant - exclusief voor KBO -

Brabant leden-  een bijzondere aanbieding  voor de musical Anastasia. 

Het betrof tickets voor oktober en november, voor € 39,00 per kaart.  

Aangezien de aanbieding al per direct inging en we niet in de pers 

mochten communiceren  hebben we deze aanbieding alleen verspreid 

onder onze leden waarvan ons het emailadres bekend was. 

Een 55 tal leden hebben zeer snel gereageerd zodat het aantal 

beschikbare kaarten (40 stuks) al snel op was. Via Stage Entertainment  

hebben we nog 15 kaarten extra weten te bemachtigen. 

 

Op 27 november was het dan zover en werden we om 12.15 uur opgehaald bij de Lucia kerk in 

Mierlo Hout. Na een rit van ca. 2 uur kwamen we bij het 

AFAS Circustheater in Scheveningen aan. We werden voor 

de deur afgezet. Wat een service! We leken wel special 

guests !! Gairthy vroeg ons in de bus om na afloop wat op 

elkaar te letten zodat we weer voltallig naar huis kunnen  

Ze wenste ons een prachtige musical toe. 

 

De musical zelf was in een woord geweldig! . Prachtige 

wisselende decors-, heel goede musical zangers en 

zangeressen en een fantastisch verhaal maakten de 

musical zeer geslaagd. 

 

Het verhaal. De musical ANASTASIA volgt de jonge, moedige Anya. 

Een weeskind dat zich niets herinnert van vroeger en geen idee 

heeft wie ze is. Met een muziekdoosje als enige bagage gaat ze op 

zoek naar haar verleden. Een avontuur dat voert langs vorstelijke 

paleizen en door het romantische Parijs van 1920. Hoe kan het dat 

Anya sprekend lijkt op groothertogin Anastasia Romanov? Is ze écht 

de dochter van de vermoorde tsaar Nicolaas? Langzaam ontrafelt 

Anya haar familiegeschiedenis, om te ontdekken wie ze werkelijk is. 

Op de hielen gezeten door de meedogenloze Sovjet officier Gleb 

vlucht Anya  naar Parijs. Terwijl iedereen om haar heen een dubbele 

agenda blijkt te hebben telt nog maar één ding: is Anya echt de 

illustere Anastasia Romanov of niet? 

 

Na afloop van de musical stond onze bus weer voor de ingang van het theater om ons op te 

halen. De terugreis verliep weer vlot zodat we iets na 20.00 uur weer in Mierlo Hout aankwamen. 

Weer een mooie musical ervaring rijker liep ik samen met mijn vrouw weer naar huis. Wat een 

mooie middag. 

 

Een woord van dank aan Gairthy Exalto - die dit voor ons toch allemaal weer mooi heeft 

geregeld- is hier op zijn plaats. Bedankt Gairthy. 

 

Hans van Knegsel.  
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HEEFT U HULP NODIG? 

 
Heeft u hulp nodig? Denk daarbij aan bijvoorbeeld hulp bij het invullen van uw 
belastingformulier, WMO-cliënt ondersteuning, hulp van een Vrijwillige Ouderen 
Adviseur, Rijbewijskeuring door een keuringsarts etc.. Stuur dan een e-mailtje 
naar e-mailadres info@vboh.nl  of bel 0492-792392.  
 

 
AANLEVEREN KOPIJ  
Heeft u een leuk verhaal dat u met ons wilt delen, stuur het dan op naar de redactie: 
redactie@kbo-stlucia.nl  of handgeschreven naar Hoofdstraat 70, 5706 AM, Helmond.  
S.v.p. vóór 1 januari 2020  inleveren/opsturen en ik plaats het in onze nieuwsbrief “Kontakt.” 
 

Wilt u niet langer lid blijven van KBO-St. Lucia, wat wij zeer betreuren, dan kunt u 
opzeggen bij de ledenadministratie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WEERSPREUKEN DECEMBER 

 

 
 

December vol mist, geeft goud in de kist. 
December koel en nat, ledigt gans het korenvat. 

Is december veranderlijk beste vrind, dan is heel de winter slechts een kind. 

Dagelijks bestuur  
 
Voorzitter: Piet Maas  
telefoon: 06 22374593  
email: voorzitter@kbo-stlucia.nl 
 
Secretaris: Joke van de Moosdijk  
telefoon: 06 30853736 email: 
secretariaat@kbo-stlucia.nl 
 
Penningmeester: Rinus van Weert 
telefoon: 06 54305000 
email: penningmeester@kbo-stlucia.nl 
 
Vicevoorzitter: Adriaan van Veggel  
telefoon: 0492 841112 / 06 28085461 
email: vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl 
 

Bestuurslid Ledenzorg en 
maatschappelijke inzet: Minie van 
Kilsdonk a.vankilsdonk3@chello.nl 
telefoon. nr. 0492-543878 
 
Bestuurslid PR& Communicatie en 
Beheer website: Hans van Knegsel 
email: webmaster@kbo-stlucia.nl 

 
Ondersteuning 
 
Ledenadministratie: Jan Snijders 
email: ledenadminstratie@kbo-
stlucia.nl  telefoon: 0492 474555 
 
Ons-bezorging: Martien Verstijnen  
email mverstijnen@hotmail.com 
telefoon: 0492 524626 
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