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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 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, 
 
Voor de KBO- St. Lucia hebben we weer goed gescoord bij de Rabobank Club Support actie. Op 
maandagavond 21 oktober jl. mochten we in het Speelhuis een fantastische cheque van maar 
liefst € 1279,68 in ontvangst nemen. Dat komt onze vereniging in het algemeen en onze leden in 

het bijzonder weer ten goede in de vorm van bijvoorbeeld 
betaalbare bijeenkomsten. We bedanken op deze plaats allen 
die op onze prachtige vereniging gestemd hebben. Uiteraard 
schrijven we ons volgend jaar weer in. 
 
Op 22 oktober hadden we een bijeenkomst georganiseerd 
speciaal voor al onze Brandevoort leden. De resultaten van 
deze bijeenkomst oa. in de vorm van goede 
suggesties/ideeën/wensen treft u in deze nieuwsbrief aan. We 
gaan er als bestuur mee aan de slag! 
 
In deze uitgave kunt u de verslagen lezen van een viertal 
bijeenkomsten die we de afgelopen tijd georganiseerd hadden. 

Kijken we vooruit dan zijn behalve onze maandelijks terugkerende activiteiten de 
Vrijwilligersbijeenkomst op 6 december, de kerstbijeenkomst op 20 december en het 
bedrijfsbezoek in januari aan de DAF fabrieken in Eindhoven zeker vermeldenswaard. 
 
De Nederlandse Staat is gedagvaard door KBO-Brabant.! Wist U dat de pensioenfondsen al 
jaren een rendement van meer dan 5% behalen , waardoor het totale vermogen van alle fondsen 
in Nederland de afgelopen tien jaar meer dan verdubbelde tot 1.600 miljard euro. Ondanks dat 

worden de pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd 
en worden binnenkort mogelijk zelfs (weer) gekort ! 
KBO-Brabant heeft daarom onlangs de Nederlandse Staat 
gedagvaard!! Ze doet dit samen met enkele andere belangen 
organisaties van pensioenen. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen en wensen U- mede namens  de redactie weer veel 
leesgenot toe. 
 

Piet Maas, voorzitter.. 
 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

 
Mevrouw J.A.C. Peltzer, mevrouw M.S. Teuwen, mevrouw W.C.G. Jansen-
Tielemans 
Wij verwelkomen de nieuwe leden van harte en hopen u binnenkort op onze  
bijeenkomsten te mogen begroeten.  

mailto:redactie@kbo-stlucia.nl
http://www.kbo-helmondstlucia.nl/
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OVERLEDEN 
 

De heer J. Overvliet, de heer A.J.M. Heijnen, de heer H.B.C. Löring 
 
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar achterblijvende familie en 
vrienden. We wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen 
verwerken 
 

 
AKTIVITEITEN NOVEMBER/BEGIN DECEMBER 
 
5 november  10.00-12.00 uur Koffieochtend (Geseldonk) 
5 november   14.00-16.00 uur Lezing over de Wensambulance (Geseldonk) 
7 november  10.00 uur  Bloemschikken (Geseldonk) 
7 november  13.00-16.00 uur Repaircafé (Geseldonk) 
8 november  13.30 uur  Lezing “leven met verlies en rouw” door Marianne  
     Jansen van KBO Brabant (Geseldonk) 
13 november  13.30 uur  Etentje buiten de deur (Barrier) 
20 november  09.30- 12.00 uur Bestuursvergadering (Geseldonk) 
20 november  13.30 uur  Computerinloop(Geseldonk) 
23 november  11.00-15.00 uur Repaircafé (Geseldonk) 
3 december  10.00-12.00 uur Koffieochtend (Geseldonk) 
5 december  13.00-16.00 uur Repaircafé (Geseldonk 
6 december  13.30-16.30 uur Nationale Vrijwilligers dag (Geseldonk) 
 
KOFFIEOCHTEND  

Op dinsdag 5 november en dinsdag 3 december a.s. is er van 10.00 

– 12.00 uur 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! 

 
BLOEMSCHIKKEN 

Op donderdag 19 december a.s (3de donderdag- ipv 1ste 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 de 3de donderdag ipv 1ste: dus 16 januari 
2020 
 
REPAIRCAFE KBO-ST. LUCIA 

 
Op donderdag 7 november van 13.00-16.00 uur , op zaterdag 23 
november van 11.00-15.00 uur en op donderdag 5 december 
a.s. van 13.00-16.00 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.  

mailto:vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:repaircafe@kbo-stlucia.nl
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ETENTJE BUITEN DE DEUR  
 

Het etentje buiten de deur  is iedere 2e woensdag van de  

maand bij Eetcafé de Barrier. In 2019 zijn nog de volgende data 

gepland: 13 november en 11 december. 

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 . 

 

COMPUTERHULP INLOOP 
 
Op de derde woensdag van de maand  (deze maand op 20 november 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  
 

 
VOORAANKONDIGING: BEDRIJFSBEZOEK AAN DE DAFFABRIEK IN EINDHOVEN 
 

Vanuit de activiteitencommissie is gestart met het organiseren van 
bedrijfsbezoeken. Dit mede  naar aanleiding van wensen van onze 
leden. Het eerste bedrijfsbezoek dat KBO-St. Lucia organiseert is op 
21 januari 2020. 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  
 

In onze nieuwsbrief van december wordt aangegeven hoe u zich voor dit bedrijfsbezoek kunt 
aanmelden. Reserveer de datum alvast in Uw agenda als u belangstelling heeft. 
 
NATIONALE VRIJWILLIGERSDAG 

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

  

mailto:kbo.hjnieweg@upcmail.nl
mailto:l.bodenstaff4@upcmail.nl
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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. 

Het programma ziet er meer in detail als volgt uit: 

• 13.30 uur:   Openingswoord door de voorzitter Piet Maas, gevolgd door een 
                                   kerst toespraak van pastoor Norbert Swagemakers. 

• 14.00 uur:   Aanvang kerstlunch. 

• 15.00 uur:   Muzikaal kerstoptreden van Bart van Loon  

• 15.30 - 15.45 uur:  Korte pauze.  

• 15.45 - 16.15 uur:  Vervolg optreden. 

• 16.30 afsluitend woord door de voorzitter Piet Maas. 
 
Inschrijven: 
Dinsdag 12 november van 10.00-11.00 uur in de Geseldonk 
(Mierlo Hout) 
Dinsdag 12 november van 13.30-14.30 uur  in de Westwijzer (Helmond West) 
Donderdag 14 november van 10.00-10.45 uur in het Brandpunt (Brandevoort) 
 
Eigenbijdrage: 
De eigen bijdrage is € 10,- en moet bij inschrijving contant betaald worden. Graag uw ledenpas 
meenemen. Contactpersoon: Paula van de Rijt, telefoon: 0492 661842 of 06 26875654; email: 

paulavdrijt@upcmail.nl   
  
GESLAAGDE BIJEENKOMST VOOR AL ONZE LEDEN UIT BRANDEVOORT 
 
Op 22 oktober jl. waren  een vijfentwintig tal leden uit Brandevoort aanwezig tijdens onze 
Brandevoortmiddag in ’t Brandpunt. Na de ontvangst met koffie en een lekker stuk vla heette 
onze voorzitter Piet Maas allen van harte welkom.  
 
Hij informeerde de aanwezigen allereerst over het feit dat we de avond daarvoor  in het 
Speelhuis een fantastische cheque van maar liefst € 1279,68 in ontvangst hebben kunnen 
nemen in het kader van de Rabobank Club Support actie Helmond.  

 
Vervolgens vertelde de 
voorzitter wat KBO-St. Lucia 
zo allemaal doet. 
 
Hij ging onder andere in op de  
belangenbehartiging op 
individueel - en algemeen 
niveau, het grote scala aan 
KBO-St. Lucia clubs die er zijn, 
en de vele , bijeenkomsten, 
lezingen, en overige 
activiteiten. 
  

mailto:paulavdrijt@upcmail.nl
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Het doel van de bijeenkomst was onder andere om van de aanwezige Brandevoort- leden te 
horen of we hen als vereniging wel goed bedienen, of er wensen en suggesties zijn, waar we in 
de toekomst rekening mee zouden kunnen houden. Men kreeg ongeveer een half uur de 
gelegenheid om “geeltjes” met wensen en ideeën op de wand te plakken. Na de pauze werd het 
resultaat van de inventarisatie bekend gemaakt.  
 
U treft het resultaat van de inventarisatie hieronder aan: 
 
Fietsen met Brandevoort  als startlocatie (4 personen) 
Wandelen (om de week) met Brandevoort als startlocatie bijv. ECO zone (3 personen)  
Handwerken (om de week) (2 personen) 
De computerinloop 1x per maand  ook in Brandevoort waar men oa. ook uitleg over 
smartphone gebruik, apps ed. kan krijgen (3 personen) 
Schilderles (1 persoon) . 
Kijken naar kunst ( bijv. zoals bij KBO-Beek (Li)) 
Bedrijven bezoeken waaronder bijv. Vlisco (4 personen)  
Dans middagen (3 personen) 
Hoe te reizen met openbaar vervoer oa. uitleg OV kaart (2 personen) 
Kunst leren kijken zoals bij KBO-Stiphout (4 personen). Musea bezoek (4 personen) 
Lezingen in zijn algemeenheid (veel gevraagd) 
Kaarten uitleg:  bijvoorbeeld over rikken: Rikken voor beginners( 3 personen) 
Diëtiste uitnodigen  ( 2 personen)  
Kooklessen (veel gevraagd) 
Opfris cursus verkeer (3 personen) 
Filmavonden in de Geseldonk of Brandpunt .        
 
De voorzitter zegde toe dat deze wensen in het bestuur en de activiteitencommissie besproken 
gaan worden. Vervolgens verzorgde Leo van Veldhoven een zeer interessante lezing over de 

Vlisco fabriek in Helmond.  
 
Aan de orde kwam hoe er vroeger ( alles met de hand) en nu ( veel 
geautomatiseerd)  gewerkt werd  We werden onder andere 
meegenomen in de techniek van het Batikken en in-het ontwerpen 
van dessins die vooral bij Afrikaanse vrouwen en mannen zeer 
gewild zijn. 
Er werd aandacht besteed aan de vele organisatie veranderingen 
bij Vlisco de afgelopen decennia. Ook interessant was het verhaal 
over de  harsafdrukken en de vele chemische middelen (zuren)  

die gebruikt worden om de kleurechtheid  te waarborgen.  
 

Ook al ligt een  
door Vlisco 
gemaakt 
kledingstuk 1000 
uur in de zon dan 
nog blijft de stof 
kleurecht aldus 
Leo 
 
 

Nadat Leo hartelijk door de voorzitter werd bedankt voor zijn inspirerende lezing werd er aan de 
bar nog genoten van een drankje. Ik hoorde vele positieve reacties over deze middag. Hij had in 
een behoefte voorzien. 
 
Hans van Knegsel. 
 
NB. De afdrukken hierboven zijn van Vlisco/Google  
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AFSLUITING SEIZOEN 2019 VAN DE KBO-ST.LUCIA FIETSCLUB “SAMEN OP DE 
PEDALEN”. 
 
Op woensdagmiddag 16 oktober was de afsluiting van het fietsseizoen 2019. 
Wij vertrokken om 13:30 met 9 personen vanaf de Geseldonk voor een korte tocht van 16 km. 
Het werd tijdens het fietsen steeds slechter weer dus besloten we om via de kortste weg terug te 
keren naar den Doel. Hier werd gewacht op de rest van de fietsclub. Om 15:00 uur was iedereen 
aanwezig en was er tijd voor de koffie met vlaai.  
 
Martien Verstijnen als coördinator van de club verwelkomde iedereen. Het seizoen is succesvol 
verlopen. Er zijn geen ongevallen geweest en maar een paar pechgevallen. Martien bedankte 
iedereen die zich heeft ingezet voor het begeleiden van de tochten. Dit werd met een applaus 
ondersteund. Het nieuwe seizoen 2020 begint op de eerste woensdag  in april (1 april) en sluiten 
we af op de laatste woensdag van september (30 september). 

Hierna werd een drankje  vanuit de kas rondgebracht. 
 
Namens het bestuur van de KBO-St.Lucia bedankte Hans Stienen iedereen die dit seizoen tot 
een succes hebben gemaakt. Hij gaf daarna namens het bestuur een rondje. 
De cijfers van het seizoen werden toegelicht: 
 
Het aantal leden is nu 29. Er waren 28 tochten gepland waarvan er 7 afgelast zijn. Dus  21 
tochten gefietst (4 lange (gem. 62 km.) en 17 korte (gem. 30,5 km.). Het totaal aantal kilometers 
is 765 en het totaal aantal deelnemers 411.Daarna werden de foto’s van alle tochten op het 
scherm getoond. 
 
Al met al een geslaagde en gezellige middag als afsluiting van het seizoen 2019. 
Martien Verstijnen (coördinator fietsclub) 
 
 
VERSLAG NAJAARSREIS “TOCHT OVER DE VECHT EN BEZOEK LEERDAM” 
 
Beste mensen, 
 
Eindelijk is het dan zover. Vandaag donderdag 26 september gaan we mee met de najaarsreis 
van KBO-St. Lucia. Om kwart voor tien  verzamelden we bij eetcafé de Barrier vanwaar we om 
tien uur met de bus vertrokken naar Alphonsus. Ook daar werden mensen opgehaald.  
 
Om half elf vertrokken we richting Maarssen waar we om ongeveer twaalf uur arriveerden. 
Onderweg werden we bezig gehouden met een heel leuke kwis: “zoveel mogelijk spreekwoorden 
vinden”! 
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Boottocht over de Vecht 
 
Na aankomst bleven we nog even in de bus 
zitten vanwege de regen. Om half een zaten 
we op de boot voor een tocht van twee uur 
over de Vecht.  

 
Het was een prachtige tocht. Onderweg kregen we een heerlijke lunch.  Om ongeveer drie uur 
vertrokken we naar de glasfabriek in Leerdam. 
 
Daar hebben we een zeer interessante demonstratie 
glasblazen gekregen. 
Na de demonstratie werden we verwend met koffie 
en heerlijk gebak.            
 
Daarna werd de terugreis naar Mierlo- Hout ingezet. 
De meesten van ons hebben deelgenomen aan een 
drie gangen diner in eetcafé de Barrier. In een woord 
………….geweldig!. 
 
Moe maar voldaan gingen we daarna huiswaarts. 
 
Hierbij willen we de organisatie hartelijk bedanken 
voor de geweldige dag. Hopelijk tot de volgende 
keer. 
 
Tonnie Verbakel en Tonnie v/d Konijnenberg.  
  
              Demonstratie glasblazen 

PENSIOEN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN VAN KBO-BRABANT VOOR LEDEN EN NIET 
LEDEN 

In de maand november organiseert KBO- Brabant vier regionale informatiebijeenkomsten over 
pensioenen. Samen met ons lid/pensioen expert Rob de Brouwer praten 
we u dan graag bij over de vele ontwikkelingen op dit gebied.  
 
 
 

Voor Zuidoost-Brabant: dinsdag 19 november, 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur), 
Buurthuis d’n Bond, Rapportstraat 29, 5504 BN Veldhoven  
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Gratis toegang voor leden en andere belangstellenden.  
Voor de precieze locatie en (verplicht) aanmelden, ga naar www.kbo-brabant.nl  Wacht niet te 
lang, want vol is vol. U krijgt een bevestiging in uw mailbox, dat dient tevens als toegangsbewijs. 
Daarom graag per persoon apart aanmelden. 

Graag tot ziens!  Met vriendelijke groet, 

Marieke Hageman KBO-Brabant. 

NB. Voor hen die belangstelling hebben is het wellicht handig dat we vanuit KBO-St. Lucia 
samen carpoolen. Graag een berichtje naar Adriaan van Veggel telefoon: 0492 841112 / 06 
28085461 of email: vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl als je je opgegeven hebt voor de bijeenkomst in 
Veldhoven en je wilt carpoolen. Er wordt dan contact met u opgenomen over het carpoolen. 

NIEUWS VAN DE KBO-KRING  HELMOND  

Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom via het secretariaat van de kring:secretaris@kbo-
kringhelmond.nl 

Cubigo stopt 

Omdat KBO- Brabant geen overeenkomst meer heeft met Cubigo en anderzijds 
de websites van de kring en van de afdeling geheel vernieuwd worden of zijn, is 
het in stand houden van Cubigo niet meer nodig. Het account van kring Helmond 
is met ingang van 15 oktober 2019 leeg gemaakt. Leden die gebruik maken van 
Cubigo kunnen dat gewoon blijven doen, alleen zullen er geen berichten meer 

van KBO-Kring Helmond in verschijnen. 

Dag van de Gezelligheid 

Op 2 oktober gingen zo’n 48 ouderen samen naar de film in De Cacaofabriek 
en 12 ouderen kregen een rondleiding in Kasteel Helmond. Met een lekker 
kopje koffie vooraf. Na afloop werd hen ter plaatse een heerlijke lunch 
aangeboden waar nog gezellig werd nagepraat over de activiteiten.  

Deze activiteit was georganiseerd in “de week tegen eenzaamheid” door de 
stichting Meedoen Helmond samen met de Helmondse ouderenbonden, 

CultuurContact en Lang Leve Cultuur. Aan de leden van de ouderenbonden is gevraagd om 
iemand mee te nemen. Een dertigtal leden van KBO en PVGE reageerden op de uitnodiging. Zij 
of hij nam iemand mee die vaak alleen is, of er niet gauw op uit gaat om wat voor reden dan ook 
om samen te genieten van een gezellig dagje uit! 

Aan de deelnemers is gevraagd om geheel 
vrijblijvend een wens achter te laten. Van die 
mogelijkheid werd driftig gebruik gemaakt. Er 
leven onder ouderen grote zorgen over 
eenzaamheid, openbaar vervoer, huisvesting en 
armoede in de stad.  

We pakken deze punten op en gaan met onze 
maatschappelijke partners en gemeente in 
overleg om deze problematiek bespreekbaar te 
maken. Het was goed om te zien dat wethouder 
van Dijk (portefeuille o.a. ouderenbeleid) tijdens 
de lunch in De Cacaofabriek ook aanwezig was 
om van ouderen hun verhalen te horen. 

http://www.kbo-brabant.nl/
mailto:vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:secretaris@kbo-kringhelmond.nl
mailto:secretaris@kbo-kringhelmond.nl
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Ook werden individueel wensen op papier gezet. We zijn aan de slag om invulling te geven aan 
deze persoonlijke wensen en met de ouderen contact te leggen. Deze activiteit is zeker voor 
herhaling vatbaar. Wij houden u op de hoogte! Nog enkele reacties van de deelnemers:  

“Mijn kinderen wonen allemaal ver weg dus ik ben vaak alleen. Mijn buurvrouw van vier deuren 

verderop heeft gevraagd of ik mee wilde. Ik heb genoten vandaag en ben dankbaar dat dit wordt 

georganiseerd. Ik heb me nu aangemeld bij Lang Leve Cultuur en wil graag vaker meedoen.”  

“Bedankt voor de supergezellige ochtend! Kunnen jullie ook voor de slecht ter been zijnde 

ouderen voor vervoer zorgen?” 

Kortingslijst 

Wij zijn blij dat we 2 nieuwe bedrijven aan u voor kunnen stellen die meedoen met de 

kortingsactie voor onze leden. Het betreft Vacht en Decoratie (Markt 49), die voortreffelijke 

spullen heeft voor bescherming bij het risico op doorliggen/zitten maar ook mooie woondecoratie. 

De andere is  Eye Love (Markt 47) die speciaal voor onze leden enkele zondagen open is en wat 

nog meer bijzonder is , is dat de nazorg dan aan huis gebeurt. Een aangepaste kortingslijst kunt 

u vinden op de website van de kring: www.kbo-kringhelmond.nl 

Website KBO-kring Helmond 
 

Met trots kunnen wij melden dat na KBO- Brabant ook KBO-Kring Helmond haar website geheel 

vernieuwd heeft en een duidelijk Helmonds tintje heeft gekregen. We gaan die natuurlijk in de 

toekomst verder uitbouwen en u kunt er ook de huidige en enkele voorgaande pagina’s welke we 

in de Loop geplaatst hebben bekijken. Ook zijn al onze afdelingen bezig met hun eigen websites 

te moderniseren. Kijk maar eens op www.kbo-kringhelmond.nl  

BEZOEK KLOK EN PEELMUSEUM ASTEN 

Hieronder treft u een verslagje van een van de deelnemers aan de jaarlijkse door KBO-St. 
Lucia en Alphonsus georganiseerde toertocht voor ouderen. Deze keer naar het klok en 
peelmuseum in Asten. Dit is voor het derde opeenvolgend jaar. De mensen hebben genoten.  

Donderdag 3 Oktober waren wij om ongeveer half 2 met 37 personen met de bus vertrokken 
vanuit Savant Alphonsus naar het Klok en 
Peelmuseum in Asten. 

Vanwege de spanning hadden wij een 
slapeloze nacht gehad dus de verwachtingen 
waren hoog.  

 

 

Heelhuids in Asten aangekomen werden we verwelkomd met koffie en thee, waarna we in 2 
groepen werden verdeeld.  

http://www.kbo-kringhelmond.nl/
http://www.kbo-kringhelmond.nl/
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Onze groep begon met het natuurgedeelte.  

In het natuurgedeelte waren diverse prachtig opgezette dieren te zien. Ook werd o.a. vertoond 
hoe vroeger turf werd gestoken. Dit alles werd goed verwoord door een duidelijk sprekende gids. 
Hierna moesten we even bijkomen onder het genot van een drankje.  

 

Na de pauze 
gingen we door 
naar de klokken.  

Als er mensen 
ingedut dreigden te raken werden 
ze nu gewekt door het harde geluid 
van de klokken, zo niet , dan door 
de grapjes van de gids.  

Wat een mooie klokkengeluiden! 
Wellicht dat er zich nu spontaan 
mensen aanmelden als 
misdienaar/misdienette ☺ !. Kortom 

het was een zeer geslaagde middag en Ik had er gerust nog een paar uur meer kunnen 
rondbrengen. Dus hartelijk dank aan KBO-St. Lucia en alle vrijwilligers! 

Een zeer tevreden bewoner van Alphonsus 

JAARFEEST 2019 KBO ST . LUCIA 

We waren uitgenodigd om met alle leden het jaarfeest te vieren in de Geseldonk. 
Meer dan 200 leden hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt. 

Bij aankomst kregen we 2 consumptie bonnen .De sfeer in de zaal was al erg 
gezellig , de mensen hadden er plezier in en zaten gezellig met elkaar te buurten.  

De voorzitter opende de middag en er kwam meteen een vraag voor 
tuinliefhebbers die als vrijwilliger bij de mensen de tuin wilden gaan bijhouden   

Daar was vraag naar De koffie/thee met cake werd vervolgens uitgeserveerd door het personeel 
van de Geseldonk . 
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Een volle zaal             Optreden van De Kachel Aon 

De tijd brak aan dat de groep DE 
KACHEL AON uit Helvoirt ging optreden.  

Ze brachten gezellige liedjes. Het ging 
over een Ferrari Testarossa die  ze 
wilden kopen nadat ze een prijs hadden 
gewonnen. Het ging ook over 
schoonmoeder die elke zondag  kwam, 
dus weer die zondagse soep op tafel!  
We kregen ook nog gym en 
hersengymnastiek over een trein van 
kwart over acht . 

Ondertussen werden we verwend met 
een drankje en heerlijke hapjes 

 

Tegen de klok van half vijf 
begon de loterij met leuke 
prijzen verzorgd door de 
activiteiten- commissie.  

Ze hebben een 
compliment verdiend . 

Het zat er weer op. Op naar de  volgende leuke 

activiteit van KBO- St Lucia. 

Riky van Veggel 
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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 25 november 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 NOVEMBER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn. 
  Als in november 't water stijgt, weet dat ge 't in de winter nog vaker krijgt 
Houden de bomen hun blaren lang, wees voor een strenge winter bang.. 

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 

mailto:info@vboh.nl
mailto:redactie@kbo-stlucia.nl
mailto:voorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:secretariaat@kbo-stlucia.nl
mailto:penningmeester@kbo-stlucia.nl
mailto:vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:a.vankilsdonk3@chello.nl
mailto:webmaster@kbo-stlucia.nl
mailto:ledenadminstratie@kbo-stlucia.nl
mailto:ledenadminstratie@kbo-stlucia.nl
mailto:mverstijnen@hotmail.com
http://www.vboh.nl/index.html

