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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 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, 
De vakantie voor de meesten van ons zit erop. Wat hebben de vele deelnemende 
senioren toch genoten van onze (samen met Savant Zorg) georganiseerde 
SeniorenVakantieWeek van 29 juli tot en met 2 augustus .In dit “Kontakt” treft u een 
uitgebreid verslag over de vakantie week aan. Zoals u wellicht weet hebben wij als 
KBO-St. Lucia ons ook dit jaar aangemeld voor de Rabo Club Support Aktie. En uw 
stem is geld waard. Van 27 september tot en met 11 oktober 2019 kunt u 2 stemmen 

op ons uitbrengen. Het bedrag dat we binnenhalen komt ten goede aan onze vereniging. 
 
Een tijdje geleden zijn we gestart met kleine tuinonderhoudsbeurten voor oudere  leden die dat 
zelf niet meer kunnen. Het is een groot succes.!. Daarom zouden we nog graag enkele 
tuinliefhebbers willen hebben. Als u van tuinieren houdt en u wilt samen met ons af en toe bij een 
ouder KBO-lid een kleine onderhoudsbeurt verzorgen meldt u dan aan bij Anton Kleyne 
(hennykleyne@hotmail.com) of bij Hans van Knegsel ( h.vanknegsel@chello.nl) Samen met u 
kijken we dan wat we voor elkaar kunnen betekenen.  
Verder in deze nieuwsbrief o.a. een reminder voor het jaarfeest op 4 oktober en aandacht voor  
de Computerhulp die weer start op 18 september. Veel leesgenot toegewenst mede namens de 
redactie. 
 
Piet Maas, voorzitter. 
 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

 
Mevrouw P. de Wit-Albers van der Linden, mevrouw M.H.D. van Lieshout-van 
den Berk, mevrouw J.M. Bogers-Spaan ,de heer F.C.J. Apon  
 
Wij verwelkomen de nieuwe leden van harte en hopen u binnenkort op één van  

   onze bijeenkomsten te mogen begroeten. 
 
AKTIVITEITEN SEPTEMBER/ BEGIN OKTOBER 
 
5 september   10.00 uur  Bloemschikken (Geseldonk) 
11 september   09.30 uur  Bestuursvergadering (Geseldonk) 
12 september  13.00-16.00 uur Repaircafé (Geseldonk) 
18 september  13.30 uur  Computerinloop(Geseldonk) 
24 september  13.30 uur  Afsluiting Jeu de Boules seizoen 
26 september  13.00-15.00 uur Repaircafé (Geseldonk) 
26 september  10.00-18.00 uur Najaarsreis de  Vecht en Leerdam 
1 oktober  10.00 uur  Koffieochtend (Geseldonk)  
3 oktober   10.00 uur  Bloemschikken(Geseldonk) 
4 oktober  13.30 uur   Jaarfeest (Geseldonk) 
9 oktober  13.30 uur  Etentje buiten de deur 
10 oktober  13.00-16.00 uur Repaircafé (Geseldonk)  
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BLOEMSCHIKKEN 
 

Op donderdag 5 september en- 3 oktober a.s. van 10.00-12.00 uur is het weer 
bloemschikken in de Geseldonk. Voor het bloemstuk van september (zie 
“Kontakt” van augustus) dient men een pot met grote opening mee te brengen  
Het bloemstuk van oktober ziet u hiernaast  De prijs is 10 euro exclusief 
onderbord. 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 telefoon- nummer in brievenbus Dr. Klompélaan 27 te doen of Brigitte te 

  bellen: 06-12059942 
 
REPAIRCAFE KBO-ST. LUCIA 

 
Op donderdag 12 september van 13.00-16.00 uur en op donderdag 
26 september van 13.00-16.00 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. 
 

KOFFIEOCHTEND  

 
Op dinsdag 1 oktober  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. 
Kom gerust eens aan. Er zijn ook altijd enkele bestuursleden aanwezig. Een 
kopje koffie/thee kost slechts € 0,50. U bent van harte welkom! 

 

ETENTJE BUITEN DE DEUR START WEER 
 

Zoals elk jaar starten we na het jeu de boules seizoen weer met ons 

etentje buiten de deur. Dit is iedere 2e woensdag van de maand bij Eet 

café de Barrier. De kosten zijn € 14,50 p.p. 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 . 

In 2019 zijn de volgende data gepland:9 oktober, 13 november en 11 december 

 
RABOBANK CLUBSUPPORT AKTIE 
 
Zoals in het vorige “Kontakt” aangegeven hebben we ons als KBO-St. Lucia ook 
aangemeld voor de Rabo ClubSupportAktie 
En jouw stem is geld waard. De stemperiode loopt van 27 september tot en met 11 oktober 
2019. Leden van de Rabobank hebben 5 stemmen en mogen daarvan 2 stemmen aan één 
vereniging (ons dus) geven! Heeft u wel een rekening bij de Rabobank maar bent u nog geen 
lid ga dan naar de website van de Rabobank en wordt lid. Vanaf 27 september a.s. kunt u 
dan op ons stemmen.   
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“SENIORENVAKANTIEWEEK 2019  

WEER EEN GROOT SUCCES” 

 
De 11e editie van de SeniorenVakantieWeek die was georganiseerd door 

KBO-St Lucia en Woonzorgcentrum Savant Alphonsus. van maandag 29 

juli tot en met 2 augustus 2019 is weer voorbij. Op maandag 29 juli jl. gaf 

wethouder  Harrie van Dijk het startsein. Hij vertelde  waarom deze 

vakantieweek voor senioren zo belangrijk is en hij herinnerde daarbij aan 

de Vitaliteitsdagen die bij KBO-St. Lucia onlangs zijn gehouden. Die 

dagen stonden in het teken van vitaal ouder worden waarbij bewegen, 

sociale contacten en zinvolle tijdsbesteding van belang zijn. 

 

”Deze week staan er veel activiteiten op het programma, zoals jeu de 

boules, fietsen, handboogschieten ,schaken  een verwenmiddag die 

allemaal bijdragen aan dat vitaal ouder worden” aldus de wethouder. Hij  

wenste alle senioren die deze week meedoen veel plezier. 

 

MAANDAG 29 JULI  

Zoals hierboven al aangegeven is de SeniorenVakantieWeek op 

maandag 29 juli jl. officieel geopend door wethouder Harrie van Dijk. 

Hij deed dat door het startsein te geven voor de fietsgroep , door zelf de 

eerste jeu de boulebal te gooien en de dames die zich die middag lieten verwennen toe te 

spreken .Ook sprak hij de 4 organisatoren van KBO-St. Lucia en Savant Alphonsus en alle 

vrijwilligers  toe waarbij hij zijn grote waardering voor hun inzet uitsprak. .  

 

Fietsen 

Er werd met 22 fietsers vertrokken richting Mierlo en via het nieuwe fietspad langs het spoor 

gereden naar  Vaarle om vervolgens via Nuenen en  Opwetten in Eindhoven aan te komen. In 

Eindhoven werd er gefietst over een 

fietspad langs de Dommel door Bokt 

naar de Sonse Haven. 

 

Na de terrasstop ging het verder langs 

het kanaal naar de Stad van Gerwen en 

o.a. door de Stiphoutse bossen over 

een nieuw verhard fietspad naar 

Stiphout en Mierlo-Hout met om ca. 

17.00 uur als eindpunt Alphonsus.. 

 

Het was een mooie, gezellige tocht 

zonder incidenten.  
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Verwenmiddag 
Deze eerste middag van de vakantieweek was er ook 
weer de gebruikelijke verwenmiddag. Maar liefst 40 
vrouwen hebben zich heerlijk laten verwennen !  
De foto spreekt voor zich!! 
 
DINSDAG 30 JULI 
Op het programma voor deze dag stond de bustocht 
naar het Missieklooster in Steyl  incl. lunch gepland.  
In de namiddag kon men deelnemen aan jeu de 
boules, schaken of kienen. 
 
Bustocht naar Steyl in Limburg 
Ook de bustocht naar Steyl in Limburg is prima 
verlopen. Na aankomst in Steyl werd een kopje koffie genuttigd en werd het missiemuseum 
bezocht.  

Er was zowel een film over de 
missie als een rondleiding. Het  
museum herbergt 
gebruiksvoorwerpen maar ook veel 
opgezette dieren uit alle 
missielanden en een prachtige 
vlinders collectie. 
s’ Middags kon men een prachtige 
botanische tuin bezoeken of het pottenbakkers 
museum/bakkerij . Op de terugreis in de bus hoorden we 
dat werd teruggekeken op een fijne dag.  

 
Jeu de Boulen  

 
Het jeu de boulen is gedurende de week op 4 middagen 
gespeeld. In totaal hebben er op die 4 middagen zo’n 104 
mensen meegedaan.  
 
Gesteld kan worden dat het hele jeu de boulen prima is 
verlopen. Een woord van dank is op zijn plaats aan iedereen die 
heeft meegedaan omdat alle Jeu de Bouledagen in zo’n 
gezellige sfeer zijn verlopen 
 

 
Schaken 
Ook voor het schaken was er de nodige belangstelling. Op 
dinsdag en vrijdag hebben er 6 respectievelijk 5 schakers aan de 
wedstrijden deelgenomen. Het waren spannende partijen die op 
een zeer prettige manier verliepen. 
 
Kienen 

Zowel op dinsdag als woensdag was het kienen. Op beide 
middagen werd door een 50 tal mensen aan het kienen 
deelgenomen.  
Het was even spannend met het omroepen toen het geluid 
even uitviel.  
De omroepster heeft de nummers toen zonder microfoon 
omgeroepen waarbij de nummers door twee dames werden 
herhaald. 
Een grappige echo was het gevolg!!  
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WOENSDAG 31 JULI  
Het middagprogramma voor deze dag bestond uit jeu de boules, bridgen, bloemschikken, 
handboogschieten en kienen 
 
Bridgen 
14 paren hadden zich voor het bridgen opgegeven. Na een gezellige en spannende strijd zijn  op 
plaats 1 Harrie Coolen en Ciska Gruijters geëindigd en op plaats 2  Riek Raaijmakers en 
Johanna van Oorschot.  
 
Handboogschieten 

Het begon allemaal met een lekker bakje koffie met vlaai 
aangeboden door KBO-St. Lucia en Houts Welvaren 
gezamenlijk. 
Na van de koffie met vlaai genoten te hebben werd door de 7 
deelnemers in 15 tellende pijlen getracht de nodige punten bij 
elkaar te halen.  
Het was voor niemand een gemakkelijke opgave om de 
benodigde punten  te schieten. 
Maar de gezelligheid van deze middag was het belangrijkste 
en zeker voor herhaling vatbaar.  

 
 
DONDERDAG  1 AUGUSTUS  
Het donderdagmiddagprogramma was zeer goed gevuld. Naast jeu de boules kon men sjoelen, 
rikken, jokeren, schaken, midgetgolven en fietsen. 
 
Sjoelen, jokeren en rikken  
Het sjoelen werd gespeeld met 3 sjoelbakken en in totaal deden er zo’n 12 dames mee. Ook het 
jokeren en rikken is prima verlopen 
Met 16 enthousiaste deelnemers is er een hele middag gejokerd. Wat hebben de deelnemers 
genoten 
 
Midgetgolven 

Na even gezellig met elkaar gebabbeld te hebben en wat 
gedronken te hebben begonnen we om ca.14.00 uur met het 
spel.  
We speelden met 2 groepen van 4 personen. Jan de Waal was 
speler en tevens scheidsrechter van  groep 1 die verder 
bestond uit Coby de Waal, Maria van Stiphout en Nellie 
Verhappen. Groep 2 bestond uit Truus en Jo Gehring en Truus 
van Wijk en Hans Corstiaans. De groepen waren aan elkaar 
gewaagd.  
 

De uiteindelijke prijsverdeling is als volgt. Poedelprijs: welverdiend door Truus Gehring met 83 
slagen. Jo Gehring wint met 3 slagen (totaal 52) voor Jan en 9 slagen voor Hans. Het 
midgetgolven werd als zeer geslaagd beschouwd.  
 
Fietsen 
Op deze dag was een dagtocht (60 km) gepland. Er waren 22 
deelnemers met 5 vrijwilligers als begeleiding .In verband met 
het warme weer kreeg iedereen een flesje water mee. De 
route liep via de Warande, Aarle- Rixtelseweg, Bakelsedijk, 
naar Handel, de Rips, Milheeze, Deurne, Mierlo Hout.  
Onderweg werd er verschillende keren gepauzeerd en werd 
de inwendige mens versterkt.   
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Gelukkig is het droog gebleven .Als je deze en de andere beschreven route wilt fietsen via je 
fietsroute navigatie app stuur dan een mail naar mij, coördinator Martien Verstijnen 
mverstijnen@hotmail.com  
    
VRIJDAG 2 AUGUSTUS 

Vrijdagmiddag om 13.30 uur begon de muziekmiddag. Ook werd er 
een spectaculaire loterij gehouden met heel mooie prijzen.  
 
De gehele week overigens kon men iedere avond gezamenlijk 
genieten van heerlijke maaltijden zoals: warm- en koud buffet, frites 
met snacks, chinees buffet en als afsluiter op vrijdag een BBQ ! 
Deze  maaltijden werden iedere dag opgeluisterd met passende 
muziek.  
 

 
Natje en droogje 

Ook  werd er de gehele week weer goed voor het natje en 
droogje gezorgd.  
Barjuffrouw Ellis heeft de bar op een 
voortreffelijke wijze gerund. 
Er zijn o.a. vele koele drankjes geserveerd 
maar de winnaar dit jaar was toch wel de 
Radler 0% die zeer gretig aftrek vond. 
Ook volgend jaar wil Ellis graag uw 
barjuffrouw zijn. 
Onze voorzitter was ook dit jaar weer de 

man die o.a. met de schaal met hapjes rondkwam en vele bestellingen 
opnam.   
 
Woord van dank van het organisatiecomité 
 
Een groot aantal senioren heeft ook dit jaar weer volop genoten van de SeniorenVakantieWeek.  
 
De verwezenlijking van deze vakantieweek was alleen mogelijk dank zij het grote aantal 
vrijwilligers dat zich heeft ingezet. Wij willen alle vrijwilligers dan ook hartelijk dank zeggen voor 
hun inzet. Voor de materiële en financiële ondersteuning bedanken wij alle sponsoren die op 
welke manier dan ook een bijdrage geleverd hebben, te weten:  
 
De hoofdsponsors: Rabobank , Dela , Stichting SteunWelzijnszorg,  Coovels - Smits Stichting, 
Wijkraad Mierlo-Hout, Wijkraad Brandevoort, Mierlo-Hout in Actie,  Nemanja IJssalon en 
Bonbons, Kruidvat, Mierlo Hout Promotion, Stichting NKV Gebouw, Savant Zorg, KBO-St. Lucia, 

Werkgroep jeugd Mierlo 
Hout. en zeker niet te 
vergeten de overige ca.50 
sponsoren. 
 
Wij, als comité : Brigitte van 
Agt en Rita van der Velden  
(KBO-St. Lucia)  Jolande van 
de Wiel en Marc van 
Schaijk( Savant Zorg) zijn 
jullie allen hiervoor uiterst 
dankbaar.  
 
Tot volgend jaar!! 
 
 

mailto:mverstijnen@hotmail.com
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COMPUTERHULP INLOOP 
 

Met nieuwe energie zijn wij weer aanwezig op de derde woensdag van 
de maand om problemen met of het niet goed werken van uw apparaat 
op te lossen.Ook als het gaat om een programma dat u beter wilt leren 
kennen of als u wat meer wil weten over de werking of het gebruik van 
uw apparaat kunt u dan bij ons terecht. 
 
Wilt u graag meer kennis opdoen bijv. Windows-10, dan is er op de derde 

woensdag hiervoor ook de mogelijkheid.In overleg kunnen we bezien of we u persoonlijke 
begeleiding kunnen geven over het onderwerp waarnaar uw interesse uitgaat. De eerstvolgende 
computerhulpinloop is op woensdag 18 september, van 13.30u tot 16.00u in de Geseldonk. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leo Bodenstaff,  l.bodenstaff4@upcmail.nl    
of Herman Nieweg, kbo.hjnieweg@upcmail.nl of telefoon 0638319793. 
 
OPSTAPTIJDEN NAJAARSREIS NAAR LEERDAM EN DE VECHT OP DONDERDAG  26 
SEPTEMBER. 
 
De definitieve opstaptijden zijn:: 
10.00 uur : opstappen bij Eetcafé de Barrier; 10.15 uur:  opstappen bij Alfonsus 
 
JAARFEEST KBO-ST. LUCIA OP 4 OKTOBER A.S (met optreden van “De Kachel AON”). 
 
Zoals al eerder aangekondigd .Inschrijven voor het jaarfeest kan op de volgende dagen: 
Dinsdag 17 september 2019 van 11.00-12.00 uur Geseldonk (Mierlo-Hout) ; 
Donderdag 19 september 2019 van 10.00-11.00 uur in de Westwijzer (Helmond West). 
Donderdag 19 september 2019 van 11.15-12.00 uur  in het Brandpunt (Brandevoort) 
 
KBO-SAVANT DINER IN RESTAURANT VAN  ALPHONSUS 

 

Vorig jaar werden wij (Mathieu en Marja) lid van de KBO St.- Lucia. We zijn beide nog erg fit en 

actief met allerhande hobby’s. Dan ook nog deelnemen aan activiteiten van KBO komt er niet zo 

van (alhoewel deze ons wel aanspreken).Op 6 juni jl. was er in het restaurant van Woonzorg-

centrum Alphonsus te Mierlo-Hout weer een diner van KBO- St. Lucia /Savant  We hadden ons 

opgegeven omdat we het KBO- Savant kerstdiner zo voortreffelijk en gezellig hadden gevonden. 

 

Onze hoge verwachtingen  kwamen helemaal uit. Het diner stond 

in het teken van de asperge. Het driegangendiner met koffie en 

praline na zou in een goed restaurant zeker gewaardeerd 

worden. De presentatie van de verschillende gangen was 

geslaagd en de smaakpapillen werden gestreeld. Bovendien was 

er weer een zeer vriendelijke en accurate bediening. 

 

De beide keren dat we aan een dergelijk diner hebben deelgenomen mochten we zomaar bij 

mensen aanschuiven. Het klikte telkens meteen. Een goede babbel aan tafel is uiteraard 

meebepalend voor een gezellig etentje. De vicevoorzitter van KBO-St. Lucia , Adriaan van 

Veggel bood namens KBO Sint Lucia een gratis drankje aan. Dat dit zeer gewaardeerd werd, 

bleek uit het applaus dat daarop volgde. Voor ons is deze activiteit een blijvertje. Tevens vinden 

we het een geruststelling dat een verzorgingshuis deze kwaliteit aan maaltijden voor deze prijs 

kan bieden. Deze ervaring willen we zeker met anderen delen. Nogmaals dank aan alle 

vrijwilligers die deze activiteit mogelijk maken. 

Mathieu en Marja Haldermans-van Alst  

mailto:l.bodenstaff4@upcmail.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 30 september 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 SEPTEMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septemberregen ,komt zaad en wijnstok goed gelegen. 
Komen er pluimen aan het riet, bedenk: het is nazomer en geniet. 

Schijnt de herfstmaandzon met zomerkracht, maakt veelal de wintermaand ook zacht.   

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 
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