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NIEUWSBRIEF JANUARI 2020 
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, 

 
Namens het voltallige bestuur van KBO-St.Lucia wens ik 
iedereen een heel fijn maar vooral ook gezond 2020 toe. 
Het doet me goed dat er per 1 januari weer 23 nieuwe leden van onze fijne 
seniorenvereniging lid zijn geworden. Een aantal van hen zijn jonge senioren die 
inmiddels de weg naar onze vereniging ook hebben gevonden. Inmiddels telt onze 
vereniging ca.730 leden. 
 

We hadden een doelstelling en deze luidde dat we in 2019 wilden groeien naar een vereniging 
met 750 leden. Daar zijn we bijna in geslaagd. Dus ligt er voor iedereen in 2020 een uitdaging om 
een nieuw lid aan te brengen. Onze ledenwerfactie ( lid werft een lid) waarmee u een volledig 
verzorgde voorjaarsreis voor 2 personen kunt winnen, loopt nog tot 1 maart 2020.  
 
Laten we er bij KBO-St. Lucia met zijn allen weer een mooi 2020 van maken!!. 
 
Piet Maas. 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Beste lezer, 
 

Ook in 2020 kunt u weer 11 keer de nieuwsbrief “Kontakt” in uw brievenbus 
verwachten.  
 
Onze nieuwsbrief is er om u op de hoogte te houden van al onze activiteiten, - de 
ledenzorg,-  de wijze waarop we de individuele – en algemene belangen behartiging 
gestalte geven en welke voordelen u uit uw lidmaatschap kunt halen. Bewaar deze 
maandelijkse nieuwsbrief en u heeft een mooi overzicht van wat er iedere maand te 
doen is. Bewaar ook de losse bijlage bij deze eerste nieuwsbrief van het jaar. 

Die geeft een overzicht  van al onze clubs/ vaste activiteiten in 2020  .  
 
Ik zou het fijn vinden als onze clubs of iemand die aan een van onze andere activiteiten heeft 
meegedaan af en toe eens een verslagje maakt voor in ons “Kontakt”. Met een paar foto’s erbij 
verhoogt dat altijd het leesplezier. Op deze manier blijft het blad ook van- , voor- en door onze 
leden (gemaakt). In deze eerste uitgave van het jaar vind u naast veel nieuws , aankondigingen 
en diverse mooie verslagen ook een inspirerende tekst met de titel ”Desiderata”.  
 
Voorts vraag ik uw aandacht voor onze volledig vernieuwde website die er fantastisch uitziet en  
alle informatie over onze vereniging bevat. Ga naar https://www.kbo-brabant.nl/kbo-
helmondstlucia  en dan naar “Homepage”. Veel leesplezier toegewenst! 
 
Hans van Knegsel (Redactie/Pr & Comm.)  

mailto:redactie@kbo-stlucia.nl
http://www.kbo-helmondstlucia.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/kbo-helmondstlucia
https://www.kbo-brabant.nl/kbo-helmondstlucia
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WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 
 
Mevrouw T. van Stiphout - van den Boomen, mevrouw M.S. Teuwen, 
mevrouw W.C.G. Jansen-Tielemans, de heer P.J.M. van Melis, mevrouw 
M.P.A. de Graaf- Duijmelinck, de heer J.E.A. de Graaf, de heer H.P. 
Landheer, mevrouw E. Lauterslager-de Hond, de heer H.W.C. van Vegchel, 
de heer J.P.M. van Diepen, mevrouw P.C.M. Mollemans-van Dijk, mevrouw 

         G.J.J. Gaans-den Ruijter, mevrouw M.J.P. van den Heuvel- Steenbakkers,  
         mevrouw W.J.M. Weijts- Cuijpers, mevrouw Th. Van Schaik Kerkhof,  
         mevrouw J.M. van Uden, mevrouw E.M. van Lieshout-Sinon, mevrouw B.G.  
         Landheer-Fabels, de heer P.J.M. Janssen, mevrouw F.C.I. Janssen-Meijl, 
         mevrouw P.P.M. van Schaik- van Os, de heer J.N.L. van Schaik, mevrouw R.  
         de Gruijter.  

 
Wij verwelkomen de nieuwe leden van harte en hopen u binnenkort op onze bijeenkomsten te 
mogen begroeten. 
 

OVERLEDEN 
 
Mevrouw W.M. van den Berg-Snijders, de heer J.C.H. Spoormakers. 
 
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de familie en vrienden. We 
wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken. 

 
 
.AKTIVITEITEN JANUARI/ BEGIN FEBRUARI 
 
15 januari  09.30 uur  Bestuursvergadering (Geseldonk)  
15 januari  13.00-16.00 uur Computerinloop (Geseldonk) 
15 januari  19.45 uur  Leesclub (Geseldonk) 
16 januari  10.00-12.00 uur Bloemschikken (Geseldonk) 
18 januari  11.00-15.00 uur Repaircafé (Geseldonk) 
30 januari  13.00-16.00 uur Repaircafé (Geseldonk) 
4 februari  09.30 uur  Koffieochtend (Geseldonk)  
6 februari  10.00-12.00 uur Bloemschikken (Geseldonk) 
12 februari  13.30 uur  Etentje buiten de deur (Barrier) 
13 februari  13.00-16.00 uur Repaircafé (Geseldonk) 
18 februari   10.00-12.00 uur Bijeenkomst coördinatoren Clubs (Geseldonk) 
 
COMPUTERHULP INLOOP 

 
Op de derde woensdag van de maand  (deze maand op 15 januari a.s. 
van 13.00-16.30 uur ) 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  
 
Voorts vragen we nog aandacht voor het volgende. 
 
Op 20 januari 2020 stopt de ondersteuning van Windows-7. 
Dit betekent dat na deze datum uw apparaat minder veilig wordt om er mee op internet te gaan  
omdat er geen beveiligings-upates meer worden uitgevoerd. Het is nu nog mogelijk om, zonder 
kosten, over te gaan naar installatie van Windows-10.Dit geldt ook voor Windows-8 en 8.1.  

mailto:kbo.hjnieweg@upcmail.nl
mailto:l.bodenstaff4@upcmail.nl
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Wilt u wel Windows-10 geïnstalleerd hebben maar weet u niet hoe dat moet of denkt u dat uw  
apparaat te oud is? Kom dan ZEKER op 15 januari naar de computer-inloop in de Geseldonk! 
Wij gaan dan kijken of uw apparaat geschikt is en u helpen met de installatie van Windows-10.  
 
De tijden op deze dag zijn ietsje anders, namelijk van 13.00 uur tot 16.30 uur. 
Voor meer informatie, neem contact op met Leo Bodenstaff, l.bodenstaff4@upcmail.nl  
of Herman Nieweg, kbo.hjnieweg@upcmail.nl of telefonisch, 0638319793. 
 
BLOEMSCHIKKEN 
 

Op donderdag 16 januari van 10.00-12.00 uur en op donderdag 6 februari 
van 10.00-12.00 uur kunt u weer bloemschikken in de Geseldonk.  
Voor het bloemstuk van januari (zie de afbeelding met witte bloemen ) dient 
men een vierkant bord mee te brengen. Er wordt voor dit 
stuk met  gekleurde bloemen gewerkt. Voor het bloemstuk 
van februari dient u een taartschaal op voet met opstaand 
randje mee te brengen. Heeft u die niet; dan  kan een 
vierkante/ronde schaal gebruikt worden! De prijs is 10 euro. 
PS. Bloemen kunnen afwijken van de foto. 

 
U kunt zich, tot de zaterdag voorafgaande aan het bloemschikken vóór 17.00 
uur opgeven, door een enveloppe met € 10,- voorzien van uw naam, adres 
en telefoonnummer in de brievenbus van Dr. Klompélaan 27 te doen of 
Brigitte te bellen:06-12059942.  
 
 
REPAIR CAFE KBO-ST. LUCIA 
 

Op zaterdag 18 januari a.s. van 11.00-15.00 uur en op 
donderdag 30 januari a.s. van 10.00-13.00 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. 
 
KOFFIEOCHTEND  

Op dinsdag 7 januari a.s. van 10.00 – 12.00 uur - en dinsdag 4 
februari 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!  

 
ETENTJE BUITEN DE DEUR  
 

Iedere 2e woensdag van de  maand van oktober t/m maart  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.  
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EEN MOOIE EN SFEERVOLLE KERSTVIERING 2019 

Zoals ieder jaar hadden wij ook dit jaar onze kerstviering en wel op 

vrijdag 20 december jl. in wijkhuis de Geseldonk te Mierlo-Hout. Om 

13.00 uur werd de prachtig aangeklede zaal geopend en om 13.30 uur 

opende onze voorzitter Piet Maas de kerstviering Er waren zo’n 220 

leden aanwezig  

Na de opening  vertelde onze nieuwe pastoor 

Norbert Swagemakers ons een mooi 

kerstverhaal. Hij las voor uit  een van de laatste 

stukken die Godfried Bomans schreef 

“Kinderherinneringen aan Kerstmis” (18 

december 1971)  In de zaal was het muisstil. 

“Boven in het stalletje hing ook weer een kleine 

engel, die een doekje vasthield. Van die engel heb ik veel gehouden. Ik 

dacht elk jaar opnieuw: wat moet het heerlijk zijn om dit te mogen 

doen……..”..  Na het verhaal dat een mooie kerstboodschap bevatte 

wenste de pastoor iedereen een zalig kerstfeest en een goed 2020.  

 
Aan de gezellige gedekte koffietafels, 
klaargezet door 14 vrijwilligers van de 
Geseldonk, konden de KBO-leden zich 
te goed doen aan een heerlijke lunch.  
Die bestond uit  soep, een kroket  
diverse soorten brood en - broodjes met 
verschillende soorten beleg. Diverse 
keren werd  er koffie/thee geserveerd. 
 
Na het eten was er een muzikaal kerst 
optreden van Bart van Loon die met zijn 
Kerstzingo vele bekende kerstliedjes 
zong en de zaal goed aan het 
meezingen en meedeinen kreeg.  

 
In de pauze kon men een drankje nuttigen aangeboden door KBO-
St. Lucia.  
 
Na de pauze volgden nog een aantal liedjes waar iedereen 
zichtbaar van genoot. Er waren veel positieve reacties na afloop 
over dit sfeervolle optreden van Bart. Een goede keuze van de 
activiteitencommissie! 
 
Om half vijf sloot de voorzitter deze kerstviering af door iedereen 
een fijn kerstfeest en een goed en vooral gezond 2020 toe te 
wensen.   
Traditiegetrouw kreeg iedereen tenslotte bij het verlaten van de 
zaal een mooi verpakt stukje vlees van het door de familie van 
Asten geschonken- en door iedereen zeer gewaardeerde- varken 
mee. 
 
Hans van Knegsel. 
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DAHLIATUIN HELMOND- WEST 
 

 
Een van onze leden vroeg onlangs of we in onze 

nieuwsbrief een keer aandacht konden besteden aan de 

Dahliatuin Helmond West. Vandaar dat we met het 

bestuur van de Dahliatuin contact hebben opgenomen 

en onderstaande informatie graag met u delen.  

 

De Dahliatuin Helmond- West  is opgericht in 1957. Na 

diverse verhuizingen zijn wij in 2013 terecht gekomen 

op een perceel gelegen aan de Oversloot 1, dit is aan 

het einde van Houtsdonk Zuid. Wij hebben op dit moment 39 leden, die een dahliatuintje hebben 

en hier hun hobby "het kweken en verzorgen van Dahlia's"  uitvoeren. Daarnaast hebben wij 

donateurs (ondersteunende leden). Doordat wij donateurs hebben kunnen wij de contributie voor 

iedereen zo laag mogelijk houden. 

 

Op dit moment hebben wij in de tuin zo’n 250 soorten Dahlia’s  Denk 

daarbij aan decoratieve-, cactus-, waterlelieachtige-, pompon-, bal 

dahlia’s. Dit zijn de voornaamste-, hoewel er nog meer soorten zijn. 

 

Iedereen die een tuintje heeft moet er voor zorgen dat het er netjes 

bijligt. Als wij nieuwe leden aannemen, krijgen zij een half veld, dit zijn 

twee rijen. Dahlia’s moet men dieven (net als tomaten) en op tijd de oude bloemen verwijderen. 

Dit is goed voor de knol en men krijgt mooiere, sterkere- en meer bloemen. Dahlia’s bloeien van 

half juli tot het gevroren heeft. Wij halen de dahlia’s rond eind oktober uit de grond en slaan ze op 

in onze ijskelder. 

 

Als men ondersteunend lid is, krijgt men bonnen en voor deze 

bonnen kan men dan ’s zaterdags een bosje halen op het 

tuincomplex  en men krijgt als de vereniging knollen overheeft 

ook nog wat knollen. Ook zorgen wij ervoor dat de Hospice en 

Logeerhuis Valkenhaeghe - Sint Annaklooster en de hospice in 

Bakel worden voorzien van dahlia’s. Tevens krijgen Alphonsus, 

wijkgebouw Helmond West ook bloemen. 

 

De laatste tijd krijgen we steeds meer aanvragen van groepen, die onze tuin komen bewonderen. 

We hebben ieder jaar ook een workshop bloemschikken. Wij zorgen ervoor dat onze tuin een 

aanwinst is voor de wijk Helmond West en de gemeente Helmond. Op onze tuin zijn gebouwtjes 

niet toegestaan, zodat het er altijd verzorgd uitziet. 

 

Als mensen op de tuin aanwezig zijn, kan men altijd de tuin komen bewonderen en eventueel 

foto’s maken. Is de Dahliatuin iets voor u? Of 

voor iemand die u kent? U kunt desgewenst met 

tweeën lid worden. U bent verzekerd van een 

snijbloemenfeest dat de hele zomer duurt!  Meer 

informatie is te verkrijgen via onze website: 

Dahliatuinhelmondwest.nl  of kom gerust langs.  
  
Wijnand van den Berg Voorzitter Dahliatuin 

Helmond West 

Bezoekadres Oversloot 1  
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NIEUWE AANBIEDINGEN EN LEUKE CADEAUTIPS- om te geven of voor u zelf! 
 

 
Via de KBO- Brabant webshop “Ons ledenvoordeel” profiteert u van de meest uiteenlopende 
aanbiedingen variërend van een zorgverzekering exclusief voor leden, een energie contract, 
rijbewijskeuring of een mobiliteitstrainer tot batterijen voor uw hoorapparaat, en van voordelig 
bellen tot leuke uitjes.  Bent u niet thuis op internet?  
In het KBO- Brabant ledenmagazine ‘Ons’ staan maandelijks mooie aanbiedingen, en telefonisch 
bestellen kan ook!  Meer informatie en contact: email: https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel 
 

LEZING OVER ROUWVERWERKING 
 
Op vrijdagmiddag 8 november jl. werd er een lezing gegeven over Rouwverwerking .  
Voor deze lezing was Marianne Jansen van KBO- Brabant uitgenodigd. 
 
Er waren ongeveer 25 belangstellenden aanwezig. Het was een zeer interessante uitleg en er 
werd op een fijne en respectvolle manier over het onderwerp gesproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je was ook in de gelegenheid om vragen te stellen en eventueel je eigen ervaringen mbt. 
rouwverwerking te vertellen. Ik heb er zeker wat aan gehad!   
Ik vond het dan ook een zeer waardevolle middag met complimenten voor Marianne Janssen. 
 
Groetjes, 
Cissy Wijnen.  

https://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel
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DESIDERATA 
 
Deze keer wil de redactie graag een prachtig gedicht met u  delen. Het heet Desiderata en dat  is 
Latijn voor ‘dingen waar het verlangen naar uitgaat’ 
 
Men heeft lang beweerd dat deze tekst in 1692 werd gevonden in de St.-Pauluskerk in Baltimore 
(Verenigde Staten van Amerika). Het is echter een veel recentere tekst die in 1927 geschreven 
werd door Max Ehrmann. Hoe het ook zij, dit is een prachtig gedicht dat inmiddels in meer dan 70 
talen is vertaald.. Je kan dit gedicht lezen als een instructie om goed en zinvol te leven. 
 

DESIDERATA 
 
Wees rustig te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede er in de stilte kan zijn. 

Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf te verloochenen. 
Spreek kalm en duidelijk jouw waarheid en luister naar anderen, 

ook naar hen die dom en onwetend zijn want ook zij hebben hun verhaal. 
 

Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest. 
Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel of verbitterd worden 

er zullen immers altijd mensen zijn die groter of kleiner zijn dan je zelf bent. 
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. 

 
Blijf geïnteresseerd in je eigen werk, hoe eenvoudig dat ook moge zijn 

want in de wisselvalligheden van de tijd, is dat een werkelijk bezit. 
Wees voorzichtig bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. 

Maar laat dit je niet verblinden voor de deugd die er wel is, 
veel mensen streven immers hoge idealen na en het leven is vol heldenmoed. 

 
Wees jezelf. 

Veins vooral geen genegenheid. 
Wees ook niet cynisch over de liefde, 

want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras. 
 

Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren, 
doe met gratie afstand van de dingen van je jeugd. 

Bouw aan je mentale veerkracht om je bij onverwachte tegenslag te beschermen. 
Kwel jezelf niet met spookbeelden. 

Vele angsten worden geboren uit vermoeidheid of eenzaamheid. 
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij vriendelijk voor jezelf. 

 
Je bent een kind van het universum, 

niets minder dan de bomen en de sterren. 
Je hebt het recht om hier te zijn. 

En of je het nu begrijpt of niet, toch zal het universum zich ontvouwen zoals het zich ontvouwt en 
zo is het goed. 

 
Leef daarom in vrede met God, welk beeld je ook van Hem hebt. 

En wat je werk en streven ook moge zijn, 
bewaar in de luidruchtige maalstroom van het leven de vrede met je ziel. 

 
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen blijft dit toch een mooie wereld. 

Blijf opgewekt. 
 

Streef naar geluk en tevredenheid. 
 

(Max Ehrmann)   
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EEN GOED BEZOCHTE VRIJWILLIGERS BIJEENKOMST 
 
Tijdens de 'Nationale Vrijwilligers dag' - jaarlijks op 7 december - worden landelijk vrijwilligers in 
het zonnetje gezet. Ook regionaal krijgen veel vrijwilligers extra aandacht. Gemeentes en 
organisaties zetten hun vrijwilligers in het zonnetje door ze te huldigen of te onderscheiden. 
Het is een jaarlijkse traditie dat ook onze vereniging haar vrijwilligers bedankt. Op 6 december jl. 
had ons bestuur  dan ook alle  vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in de 
Geseldonk. 

 
Piet Maas de voorzitter heette de 
ca. 80 aanwezige vrijwilligers van 
harte welkom en bedankte hen  
voor hun inzet  die ze het 
afgelopen jaar weer geleverd 
hebben. “Dank zij jullie inzet zijn 
we al jaren  een bloeiende- en 
actieve vereniging” aldus de 
voorzitter. “Inmiddels hebben we 
ca. 1 vrijwilliger op de 10 leden!”. 
 
Voor iedere vrijwilliger lag er een 
“Bedank kettinkje” klaar dat door 
de gemeente/Lev groep  was 
aangeboden. 
 

 
De voorzitter vertelde verder dat er nog steeds 
chauffeurs welkom zijn die leden die niet goed meer 
ter been zijn kunnen vervoeren naar onze 
activiteiten. 
Ook is er behoefte aan “tuinmannen en/of 
tuinvrouwen” die bij hulpbehoevende leden de tuin 
eens een kleine onderhoudsbeurt geven. Het kost 
niet veel werk en levert veel voldoening op. Mensen 
die interesse hebben kunnen zich opgeven bij Piet 
Maas. 
 
We hebben op dit moment ook 2 HUBA’s (Hulp bij Belasting aangifte) en een 3 tal VOA’s 
(Vrijwillige Ouderen Adviseurs)  “De HUBA’s kunnen mensen helpen bij het jaarlijks invullen van 
hun belastingformulier. De VOA’s zijn mensen die een oudere helpt om de hulpvraag duidelijker 
te krijgen, of de achterliggende problematiek te signaleren. Het zijn vertrouwenspersonen die 

goed luisteren wat er aan de hand is. .  
Cliëntondersteuners - die we nog niet 
hebben- helpen mensen met een zorg- of 
hulpvraag de weg te vinden in het woud 
aan regelingen voor zorg en welzijn. Ook 
kunnen zij de administratie van een 
oudere weer op orde brengen.  
 
De opleidingen voor deze drie soorten 
“hulpverleners” zijn gratis en worden door 
KBO- Brabant op een voortreffelijke wijze 
verzorgd. 
Wilt u wat betekenen voor de medemens 
(of kent u zo iemand) meldt u dan aan bij 
mij” aldus de voorzitter. 
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Het was verder een erg gezellige middag waar aan de 
diverse tafels met elkaar gepraat werd en waar na de koffie 
met vlaai nog van enkele consumpties en snacks genoten 
kon worden. 
 
Met een mooi dankwoord van de voorzitter werd de middag 
afgesloten. 
 
Hans van Knegsel. 

 
 
LEDENZORG  
 
Wist u dat  

• Als u slecht ter been bent, u door een van onze vrijwillige 
chauffeurs kunt worden opgehaald om naar een van onze 
activiteiten te komen. U hoeft slechts contact op te nemen 
met de coordinator van de desbetreffende activiteit Die 
coordinator staat vermeld bij de activiteit.. Anders kunt u 
contact opnemen met de voorzitter van de 
activiteitencommissie Adriaan van Veggel  telefoon: 0492 
841112 / 06 28085461; email: vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl   

• Als uw inkomsten flink gedaald zijn u wel eens in aanmerking zou kunnen komen voor de 
voedselbank? U zou dan eens contact op kunnen nemen met afdeling Sociale Zaken 
Helmond, telefoon: 140492. 

• Er een landelijke luisterlijn bestaat die dag en nacht een luisterend oor biedt voor 
iedereen die ergens mee zit of als u iets leuks kwijt wil en er is niemand in de buurt om dit 
te delen. telefoon 040 21255660. 

 
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 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 of via telefoonnummer 0492-543878  

mailto:vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:a.vankilsdonk3@chello.nl
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AUTOMATISCHE VERLENGING RIJBEWIJZEN VAN 75 PLUSSERS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om de gigantische keuringsachterstanden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR) weg te werken, is besloten om per 1 december de rijbewijzen van 75-plussers 
automatisch met een jaar te verlengen. Ouderen hoeven alleen een gezondheidsverklaring 
in te vullen. Ruim  86.000 ouderen mogen nu blijven rijden tot er een besluit is genomen over 
hun rijvaardigheid. Maar rijden in het buitenland is wel verboden. De politie in het buitenland heeft 
namelijk geen toegang tot het Nederlandse rijbewijzenregister en kan dus niet controleren of de 
persoon ook daadwerkelijk langer mag rijden. Voorzitter Leo Bisschops en enkele leden van 
KBO- Brabant werden hierover geïnterviewd door Hart van Nederland. Dit werd uitgezonden op 8 
december 2019. 
 
Het is verstandig op tijd de Gezondheidsverklaring in te vullen. Dat is vier maanden voordat 
uw rijbewijs verloopt. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan wordt geadviseerd om vijf 
maanden van tevoren de Gezondheidsverklaring in te vullen. Eerder invullen dan deze vier of vijf 
maanden heeft overigens geen enkele zin. Men komt niet eerder in aanmerking. 
Voor info of een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau  036-7200911 of u 
reserveert zelf een datum via www.rijbewijskeuringsarts.nl 
 
REMINDERS 
 
 
 
WIN EEN GRATIS VOORJAARSREIS VOOR 2 PERSONEN. 
 
LID WERFT LID ACTIE 

Als u een nieuw lid aanmeldt , dan kunt u 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 van het nieuwe lid komt te staan als degene die 
het nieuwe lid heeft aangemeld.  De “lid werft lid “ actie 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. 

GEVRAAGD NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Wilt u maatschappelijk actief zijn/blijven en bent u geïnteresseerd in een 
bestuursfunctie bij ons neem dan gerust contact op met onze voorzitter 
Piet Maas telefoon: 06 22374593, email: voorzitter@kbo-stlucia.nl of 
met secretaris Joke van de Moosdijk, telefoon: 06 30853736,  email: 
secretariaat@kbo-stlucia.nl  We zijn nog op zoek naar twee kandidaten. 
Het takenpakket van de deze functies wordt in goed overleg met evt. 
kandidaten samengesteld.  

Het bestuur.  

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
mailto:voorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:secretariaat@kbo-stlucia.nl
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LEESCLUB ZOEKT NOG LEDEN 

Enige tijd geleden is er een leesclubje opgericht dat om de zes weken bij elkaar komt in de 

huiskamer van gemeenschapshuis de Geseldonk. 

Het is een initiatief van Lenie Siebers. Het leek haar leuk om samen met andere personen die 

graag lezen een boek, dat in de tussenliggende weken thuis gelezen is, te bespreken. 

 

Dit gebeurt onder het genot van een 

kopje koffie of thee in de gezellige 

huiskamer van gemeenschapshuis 

de Geseldonk. De lat wordt zeker 

niet hoog gelegd.  

 

Een ieder mag op zijn eigen wijze 

zijn zegje doen, daar ook iedereen 

het boek op zijn eigen manier 

beleefd heeft.  

 

Dit zorgt vaak voor verassende 

gespreksstof. Vanuit verschillende 

invalshoeken wordt een boek belicht 

en het leuke hiervan is dat je dan 

dingen hoort waar je  in eerste instantie zelf niet aan gedacht had.  

Ook komen de karakters van het betreffende boek ruimschoots aan bod tijdens de 

boekbespreking en ook dat leidt soms tot verrassende conclusies. Buiten de karakters komt ook 

de betreffende auteur even aan bod. Wat bezielde deze persoon tot het schrijven van dit boek, 

wat is zijn of haar  achtergrond.  

 

Het is leuk en verhelderend om te merken hoe verschillende mensen een boek ervaren. En 

leerzaam bovendien. Dit alles gebeurt onder de bezielende leiding van Lenie Siebers, die als 

leerkracht werkzaam is bij OBS ‘ Hout, dus met de leiding zit het wel goed.  

 

De titels zijn heel divers en worden in onderling overleg gekozen. Alleen, ons clubje mag best 

nog wel wat groeien en mocht u na het lezen van dit stukje nou denken dat lijkt me wel wat, kom 

dan eens vrijblijvend langs. En ja, ook 

mannen zijn van harte welkom!  

 

De bijeenkomsten zijn altijd op een 

woensdagavond vanaf kwart voor acht. 

De eerstvolgende bijeenkomst is op 15 

januari 2020. Misschien raakt ook u 

geënthousiasmeerd en mogen we u als 

nieuw lid ontvangen. 

Coördinator van de leesclub is Lenie 

Siebers 

 

Met vriendelijke groet, 

Maaike.  
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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 28 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 JANUARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is januari nat, leeg blijft het vat. 
Draagt Nieuwsjaarsmaand een sneeuwwit kleed, dan is de zomer zeker heet. 
Heeft januari koude en droge dagen, dan zal in februari de sneeuw u plagen. 

 

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: 
Hans van Knegsel email: 
redactie@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 
Webmaster: Ton v.d Meulenhof, 
a.meulenhof@chello.nl 
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