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NIEUWSBRIEF MEI 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, 
 
Beste mensen, 
Het doet me deugd dat we tijdens de laatste jaarvergadering onze nieuwe secretaris Joke van de 
Moosdijk van der Zanden hebben kunnen benoemen. De secretaris in een vereniging maakt 
onderdeel uit van het bestuur en is een niet te missen “Spin in het web”  van de vereniging. Joke 
stelt zichzelf in deze nieuwsbrief aan u voor. 
In onze nieuwbrief van maart gaven we een totaaloverzicht van al onze terugkerende activiteiten. 
Je kon zien dat er iedere dag van de week een of meerdere activiteiten bij KBO-St. Lucia waren 
waar je aan mee kunt doen. Maak daar –al of niet met je partner een vriend/vriendin of ander lid- 
gebruik van en geniet van het meedoen zou ik zeggen.  
Verder tref je in dit “Kontakt” de nodige aankondigingen en/of inschrijfmogelijkheden aan (KBO-
Savantdiner, vitaliteitsweek  op 1,2,3 juli, voorjaarsreis, seniorenvakantieweek, najaarsreis). 
Ik wens jullie mooie meidagen toe. 
Piet Maas 
 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

 
Mevrouw F. de Vries, mevrouw T. Spoormakers- Verhees, de heer J.P.F.H.M. 
Brummans,, de heer P.C.P.M. Klomp. Nieuw gastlid: mevrouw M. Broens-Reker. 
 
Wij verwelkomen de nieuwe leden van harte en hopen u binnenkort op één van  

   onze bijeenkomsten te mogen begroeten. 
 
OVERLEDEN 

Mevrouw H.P. van den Bos-Derison 
 
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar achterblijvende familie en 
vrienden. We wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken. 
 

 
EVEN VOORSTELLEN (onze nieuwe secretaris: Joke van de Moosdijk van der Zanden) 

 
Graag stel ik me even aan u voor. Ik heb tot mijn trouwen in Mierlo-Hout gewoond. 
Daarna ben ik samen met mijn man in Helmond gaan wonen. Voor ons werk zijn 
we daarna verhuisd naar Gouda en Apeldoorn. De laatste 20 jaar wonen wij naar 
volle tevredenheid in Mierlo-Hout. 
Na ruim 40 jaar bij diverse banken te hebben gewerkt ben ik nu aan het genieten 
van mijn (vroeg) pensioen. 
 

Mijn vrije tijd vul ik in met tuinieren, wandelen, zwemmen, lezen, vakanties binnen Europa, 
theater- en musea bezoeken. De laatste tijd kreeg ik de behoefte om meer voor de Houtse 
gemeenschap te kunnen doen. De secretariaat werkzaamheden voor KBO St. Lucia gaven 
hierop het antwoord.  
Met vriendelijke groet, Joke van de Moosdijk van der Zanden.   

mailto:redactie@kbo-stlucia.nl
http://www.kbo-helmondstlucia.nl/
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AKTIVITEITEN MEI/BEGIN JUNI 
 
7 mei  10.00-12.00 uur Koffieochtend (Geseldonk) 
9 mei  13.00-16.00 uur Repaircafé (Geseldonk) 
9 mei   10.00-10.30 uur          Inschrijven voorjaarsreis (Westwijzer) 
9 mei   10.45-11.30 uur Inschrijven voorjaarsreis (Geseldonk) 
9 mei  13.30-14.00 uur          Inschrijven voorjaarsreis ( Brandpunt) 
15 mei  13.30 uur  Computerinloop (Geseldonk) 
24 mei  08.30 uur  Voorjaarsreis 
25 mei  11.00-15.00 uur Repaircafé (Geseldonk) 
29 mei  09.30 uur  Bestuursvergadering KBO-St. Lucia 
4 juni   10.00-12.00 uur Koffieochtend (Geseldonk) 
6 juni   10.00 uur  Bloemschikken (Geseldonk) 
6 juni  13.00-16.00 uur Repaircafé (Geseldonk) 
6 juni  17.30 uur  KBO-Savantdiner (Alphonsus) 
 
KOFFIEOCHTEND  
 

Op dinsdag 7 mei a.s. en dinsdag 4 juni a.s. is er van 10.00 – 
12.00 uur de maandelijkse koffieochtend in wijkhuis de Geseldonk 
te Mierlo Hout. U kunt er gewoon gezellig buurten maar ook een 
kaartje leggen of een ander spelletje doen. Diverse nieuwe leden 
hebben aangegeven graag te willen kaarten. Daar is de 
koffieochtend dus een mooie gelegenheid voor. Er zijn ook altijd 
enkele bestuursleden aanwezig. Een kopje koffie/thee kost slechts 
€ 0,50. U bent van harte welkom! 

 
REPAIRCAFE KBO-ST. LUCIA 

 

Op donderdag 9 mei a.s. van 13.00-16.00 uur en op zaterdag 
25 mei a.s. van 11.00-15.00 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 telefoon 0492-841112.Direct e-
mailen kan ook naar: repaircafe@kbo-stlucia.nl 

 
COMPUTERINLOOP  

 
Heeft u kleine problemen met uw computer of tablet, of heeft u moeite 
met een bepaald programma, dan kunt u elke 3e woensdag van de 
maand (voor april is dat woensdag 15 mei a.s.) vanaf 13.30 uur terecht 
in wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 
 
 

 

BLOEMSCHIKKEN 

Op donderdag 6 juni a.s. en donderdag  4 juli a.s. van 10.00-

12.00 uur is het weer bloemschikken in de Geseldonk. De prijs is 10 

euro exclusief onderbord. Graag voor het bloemschikken van 6 juni 

een taartschaal of een  rond bord meebrengen. U kunt zich tot de 

zaterdag voorafgaande aan het bloemschikken  vóór  17.00 uur 

opgeven door een enveloppe met 10 euro, voorzien van naam adres 

en telefoonnummer in brievenbus Dr. Klompélaan 27 te doen of 

Brigitte te bellen: 06-12059942  

mailto:repaircafe@kbo-stlucia.nl
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DE SENIOREN VAKANTIE WEEK 2019  
 
De Senioren Vakantie Week: Woonzorgcentrum Savant Alphonsus / KBO-St. Lucia 
2019 is zoals eerder al aangekondigd van maandag 29 juli t/m vrijdag 02 
augustus 2019. U kunt zich in Woonzorgcentrum Savant Alphonsus op 
onderstaande data inschrijven: 
 

Woensdag  05 juni 2019   10.00 - 11.30 uur 
Dinsdag 18 juni 2019   10.00 - 11.00 uur 
Vrijdag  05 juli 2019   14.00 - 15.00 uur 
Dinsdag 09 juli 2019         10.00 - 11.00 uur  
 

In de bijlage van dit “Kontakt” treft u het inschrijfformulier hiervoor aan. 

Comité SeniorenVakantieWeek. 

LEDENZORG 

Kent u een lid dat ziek is? We horen graag van u of u iemand van 

KBO-St. Lucia kent die ziek is of in het ziekenhuis verblijft Deze 

persoon kan dan door een van onze vrijwilligers (ook mannen zijn 

als vrijwilliger welkom ☺ ) van de ledenzorg een bezoekje 

gebracht worden wat altijd erg op prijs gesteld wordt. U kunt onze 

coördinator ledenzorg Minie van Kilsdonk bereiken onder 

a.vankilsdonk3@chello.nl ; Tel. nr. 0492-543878.; 

 
REMINDERS 

 
Lid werft lid 
Hij/zij die 5 nieuwe leden aanmeldt ontvangt een lunch bon ter waarde van 
€ 25,- De actie is gestart per 1 mei 2019 en duurt tot 1 november 2019. Als 
u een nieuw lid aanmeldt zorg er dan voor dat op het inschrijvingsformulier 
van het nieuwe lid Uw naam als “aanmelder” staat vermeld. 

 
Inschrijven voor de voorjaarsreis van 24 mei. 
Inschrijven voor de voorjaars kan op 9 mei a.s. Voor de locaties en tijdstippen waarop u kunt 
inschrijven wordt verwezen naar de “AKTIVITEITEN MEI/BEGIN JUNI”  op de vorige pagina.  
 
Wereldkampioen Robotvoetbal meemaken 
Op 15 mei van 14.15-15.15 uur (stipt!!) zijn de leden van KBO-St. Lucia door RKSV Mierlo Hout 
uitgenodigd  in het feestpaviljoen op het voetbalterrein van RKSV Mierlo Hout  om getuige te zijn 
van demonstraties van het Robotvoetbal met oa. de wereldkampioen Robotvoetbal. 
 
VRAAG EN AANBOD/ CONTACT 
 
Hallo. Ik ben een vitale weduwnaar van 70 jaar en ben langs deze weg op zoek naar een lieve 
vrouw tussen de 60-en 70 jaar. Ik drink en rook niet en ben in het bezit van een auto. Ik hoop dat 
dit je aanspreekt. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer: 06-22890741. Ik wacht op je telefoontje 
en hopelijk tot ziens! 
 

VOORAANKONDIGING NAJAARSREIS 

De najaarsreis KBO-ST. Lucia  2019 is gepland voor donderdag 26 september 2019. Meer 

informatie over de inhoud van de reis treft u in een van onze volgende nieuwsbrieven aan.   

mailto:a.vankilsdonk3@chello.nl
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EEN GESLAAGD KBO-SAVANT DINER 
 
Op donderdag 28 maart stond er weer een KBO-Savant diner op het programma. 
Om 17.30 uur heette voorzitter Piet Maas de 58 deelnemers aan het diner in de Gasterij van 
Zorgcentrum Alphonsus heel hartelijk welkom. Acht vrijwilligers zorgden er naderhand voor dat 
het de deelnemers aan niets ontbrak.  

 
Een voortreffelijk diner met voor-, hoofd- 
en nagerecht werd door de vrijwilligers 
geserveerd en ook het kopje koffie na 
afloop ontbrak niet.  
 
Het bijna traditionele drankje van de 
KBO werd ook weer aangeboden.  
 

 

 
De voorzitter sloot de avond af door alle 
vrijwilligers heel hartelijk te bedanken en 
door de deelnemers aan het diner werd 
dat beloond met een heel hartelijk en 
welgemeend applaus. 

 
Het is nu weer wachten op het volgende KBO-Savant diner dat gepland staat op donderdag 6 
juni. Zou het weer een aspergediner worden? We wachten af. 
 
Een bijzonder tevreden KBO-lid. 
 
 

NIEUWS VAN DE KBO-KRING  HELMOND 

Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom via het secretariaat van de kring: 

secretaris@kbo-kringhelmond.nl 
 

Wist u dit? 
Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten van deur-tot-deur 
voor ouderen (65+) waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. U 
wordt thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven 
en samen met andere gasten gaat u gezellig naar een bioscoop, theater 
of museum bij u in de buurt. U geniet van een drankje tussendoor en 

wordt na afloop weer veilig thuisgebracht. Heeft u interesse?  
 
U kunt geheel vrijblijvend het programma voor uw regio aanvragen. Als u mee wilt, kunt u zich 
per activiteit aanmelden. Per activiteit betaalt u de vermelde arrangementsprijs. 
 
Bij het arrangement zijn inbegrepen: het kaartje, de consumpties, het vervoer en de 
bespreekkosten. Contact: Landelijk telefoonnummer: 035 - 5245156 (ma. t/m vrij. van 9.00 - 
18.00 uur) E-mail: info@4hetleven.nl. Op onze website www.4hetleven.nl vindt u uitgebreide 
informatie, waaronder het aanbod in uw regio en de mogelijkheid om te reserveren.  

mailto:secretaris@kbo-kringhelmond.nl
http://www.4hetleven.nl/
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KBO- ST.LUCIA SCHILDERSGROEP NAAR HET BRABANTMUSEUM  IN DEN BOSCH 

Op dinsdag 26 maart vertrokken we (de dinsdag- en woensdagmiddag schildersgroep) met 20 

personen vanaf huize Alphonsus naar het Brabant Museum in ‘s- Hertogenbosch. 

In ‘s- Hertogenbosch aangekomen brengt de bus je in enkele minuten via de parkeerplaats de 

Pettelaar naar de Parade vanwaar het een klein stukje lopen is naar het Noord-Brabants 

Museum. Natuurlijk kun je in deze plaats niet ontkomen aan een Bossche bol en wel van bakker 

de Groot. Bruin en  groot lagen ze op het bord te blinken en met een kop koffie erbij was het 

heerlijk toeven. 

De gidsen stonden klaar, de groepen werden geformeerd en we 

gingen op pad langs schilderijen: de meeste van Jan Sluijters.                                                                                                                                                 

Jan Sluijters (1881- 1957) geboren in ’s Hertogenbosch leerde 

van zijn vader, die etser was, van jongs af aan al verschillende 

teken- en schildertechnieken.  

Met opleidingen na de lagere 

school - de school voor Nuttige 

Beeldende kunsten in Den 

Bosch- wist hij vaak op 

bijzondere wijze studiebeurzen 

te verkrijgen waardoor hij op 

jonge leeftijd al in contact kwam 

met Frankrijk, Italië en Spanje. 

Maar vooral Parijs trok hem erg.  

Hier legde hij ook vele contacten met andere kunstenaars waar 

onder Picasso en tijdgenoten. Ook in Nederland werkte hij met 

enkele kunstenaars samen. Denk aan Kees van Dongen, Piet 

Mondriaan, Leo Gestel en Vincent van Gogh. Hij bouwde 

hierdoor een scala van werken op in het Fauvisme en o.a. het  

Kubisme. Door te  experimenteren en beter te willen zijn als de 

meesters zelf werd  Jan Sluiters dan ook de meester van het Hollands modernisme genoemd. 

De uitleg van de gidsen was boeiend. Ze wisten veel te vertellen van Jan zijn uitbundige leven. 

Vandaar dat de naam van de tentoonstelling ‘’ De Wilde Jaren” heel 

toepasselijk genomen was. Na het afscheid van de gidsen zijn we nog 

even wat gaan drinken en werd er nog een tijdje gezellig na gekletst. 

Bij het afscheid naar huis bedankte iedereen Mieke Wildenberg  de 

groepsleidster van de 2 groepen voor het leuke idee en de perfecte 

organisatie. 

Mieke het was geweldig bedankt.               

Verslag Piet Cornelissen 

 

NIEUWS VAN DE WIJKRAAD BRANDEVOORT 

 

De Wijkraad Brandevoort- werkgroep AED is een project gestart om 

Brandevoort te voorzien van een AED dekkend netwerk. 
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Er wordt geïnventariseerd: 

• Of er voldoende AED’s in de wijk aanwezig zijn en waar deze hangen 

• Hoeveel burgerhulpverleners er binnen de wijk aangemeld zijn 

• Welke bewoners interesse hebben om kosteloos opgeleid te worden als 

Burgerhulpverlener 

Heb je interesse om kosteloos opgeleid te worden als burgerhulpverlener, dan kun je je nu 

opgeven middels deze link;  http:/bit.ly/aed-brandevoort 

Op basis van de ingevulde gegevens zullen zij dit in samenwerking met de Gemeente Helmond 

en HartslagNu verder in kaart brengen.  

Na het invullen en verzenden van uw gegevens worden deze behandeld volgens de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en worden alleen ingezet met als doel het realiseren 

van een dekkend AED netwerk in Brandevoort. Voor meer informatie: neem contact op met 

wijkraad.aed@brandevoort.org.  

Met vriendelijke groet, 

Nigâr Pekbey, Secretaris Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort Mail: 

secretaris@brandpunt.info Tel: 0653704552 

 

NIEUWS VAN KBO-BRABANT 

CBR-gedupeerden met kluitje in riet 
gestuurd 

Minister Van Nieuwenhuizen 

(Infrastructuur en Waterstaat) kwam 

onlangs met haar oplossing voor de 

vele problemen die mensen 

ondervinden door het falen van het 

Centraal Bureau Rijvaardigheids-

bewijzen (CBR): vergoeding van 

kosten van de spoedprocedure voor 

het verlengen van het rijbewijs bij de 

gemeente.  

Wij hebben onze verontwaardiging over deze volstrekt ontoereikende oplossing 

kenbaar gemaakt in een brief aan de minister en aan de vaste Tweede 

Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. 

In de brief aan de minister dringen wij er met klem op aan dat zij haar besluit herziet en ten 
minste zorg draagt voor vergoeding van álle werkelijke extra kosten die gedupeerden moeten 
maken als gevolg van het falen van het CBR. 

Wij willen senioren helpen bij het indienen van een schadeclaim bij het CBR en roepen 
gedupeerden op zich per e-mail te melden bij info@kbo-brabant.nl o.v.v. van ‘Schadeclaim 
CBR’ of telefonisch op nummer (073) 644 40 66. 

 

  

http://bit.ly/aed-brandevoort
mailto:wijkraad.aed@brandevoort.org
mailto:secretaris@brandpunt.info
mailto:info@kbo-brabant.nl
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KBO/SAVANT-DINER  

Donderdag 6 juni a.s. staan de asperges weer op het menu. 

Hiervoor kunnen KBO- /KBO-gastleden en niet-leden vanaf 50 jaar zich aanmelden. 
Het diner bestaat uit: 

• Soep naar keuze: gebonden aspergesoep of heldere aspergesoep. 

• Hoofdgerecht:  asperges met garnituur naar keuze  met beenham                                                                                                                

of gerookte zalm. 

• Dessert: Aardbeienijs met slagroom.                         

• Als extra ter afsluiting:  koffie met ’n bonbon. 
 

Plaats:  Gasterij in Woonzorgcentrum Alphonsus 
Datum: donderdag 6 juni 2019 
Aanvang: 17.30 uur (u wordt verwacht om 17.00 uur) 
Kosten: € 13,50 p.p. voor KBO- en gastleden 
  € 16,00 p.p. voor niet-leden 
   
Voor dit etentje kunt u zich inschrijven op maandag 27 
mei a.s. van 10.00-11.00 uur en op dinsdag 28 mei a.s. 
van 14.00-15.00 uur in Woonzorgcentrum Alphonsus, 

Hoofdstraat 176. U dient dan uw keuze voor beenham of zalm op te geven. 
 

DOE MEE MET DE VITALITEITSWEEK HELMOND 

Het verbeteren van gezond gedrag is niet perse moeilijk en hoeft ook niet zwaar te zijn. Samen 

werken aan bescheiden verbeterslagen in gezond gedrag is leuk! 

KBO- Brabant en KBO-kring Helmond bieden u aan om op 1,2 en 3 juli mee te doen met de zg. 

Vitaliteitsdagen. Dat is voor u niet alleen gratis maar ook leuk en nuttig. Wat u zich zoal voor kunt 

stellen van deze Vitaliteitsdagen geven we hieronder aan:  

- samen met vrijwilligers en studenten die hiervoor zijn 

opgeleid wordt uw bloedruk opgemeten, lengte en gewicht 

bepaald, knijpkracht bepaald, hartslag(herstel) 

opgemeten; 

- wandeltest doen (u maakt een kort wandelingetje); 

- ogen-en orentest; 

- spelletje en gesprek (mentaal, sociaal, zingeving) 

- dagelijks leven: eindgesprek en tips. 

U meet zelf, samen met een vrijwilliger hoe het met uw gezondheid gaat. Er worden dus geen 

testen uitgevoerd. De locatie waar dit allemaal plaatsvindt is Wijkhuis de Geseldonk te Mierlo 

Hout. Noteer 1,2 en 3 juli alvast op uw kalender. Nadere informatie over de vitaliteitsdagen treft u 

aan in het “Kontakt” van juni en in onze  KBO-pagina  in De Loop. 

Vrijwilligers gezocht. 

Voor onder andere het begeleiden van de metingen en het voeren van gesprekken met de 

deelnemers zoekt KBO- Brabant en KBO-Kring Helmond nog vrijwilligers  Als u vanuit uw 

interesse, opleiding, vrijwilligerswerk  als vrijwilliger wilt deelnemen aan dit mooie initiatief of heeft 

u nog vragen  hierover dan kunt u contact opnemen met  Marieke Pette, projectleider Ons Vitaal 

Brabant op 073-6444066 of mpette@kbo-brabant.nl   

mailto:mpette@kbo-brabant.nl
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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 27 mei 2019  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 MEI 
 

 
 

Kamillegeur in mei, brengt de zomer dichterbij. 
Meimaand trekt men schapen door de vaart, dan blijven ze voor schurft bewaard. 

Het is een wenk, reeds lang verjaard, maar het vriest even vaak in mei als in maart. 

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 

Ondersteuning 
Ledenadministratie: Jan Snijders  
telefoon: 0492 474555 
email: ledenadminstratie@kbo-
stlucia.nl  
 
Ons-bezorging: Martien Verstijnen  
telefoon: 0492 524626 
email mverstijnen@hotmail.com 
 
Ledenzorg en maatschappelijke 
inzet: Minie van Kilsdonk 
a.vankilsdonk3@chello.nl Tel. nr. 
0492-543878 
 
Beheerder website: Hans van 
Knegsel email: webmaster@kbo-
stlucia.nl 
 

mailto:info@vboh.nl
mailto:redactie@kbo-stlucia.nl
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