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VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER 

Beste mensen, 

Zoals bekend zijn alle activiteiten 

van KBO-St. Lucia vanwege het 

Coronavirus tot nader order uit– 

gesteld. 

De regering heeft besloten om 

per 1 juni en vervolgens weer 

per 1 juli de Corona maatregelen 

te versoepelen (alleen als het 

Coronavirus onder controle 

blijft). 

In het bestuur hebben we overlegd hoe we zouden 

kunnen omgaan met de verruimde regels. We zijn 

tot de conclusie gekomen dat we het beste met zijn 

allen kunnen bezien wat - binnen de grenzen van 

de maatregelen- mogelijk is in plaats van nu te be-

sluiten voor het hele jaar alle activiteiten stil te leg-

gen.  

We zijn van mening dat we met dat laatste onze 

leden geen dienst bewijzen!  

We zijn dan ook als bestuur samen met alle coördi-

natoren van onze clubs en met de activiteitencom-

missie aan het bezien wat er nog wel georgani-

seerd kan worden.  

Zodra er weer activiteiten (wellicht niet op 

de oude manier, maar met enkele aan-

passingen) kunnen plaatsvinden zullen 

we u hierover informeren. 

Piet Maas, 

Voorzitter. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019/-2020 

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 20 mei 

jongstleden besloten dat de Jaarvergadering/

algemene ledenvergadering dit jaar zal plaatsvin-

den op 15 oktober 2020. Over de wijze waarop de 

vergadering plaatsvindt wordt u tijdig geïnformeerd. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

Op vrijdag 24 april 2020 vond de jaarlijk-

se ‘lintjes- regen’ plaats. Een dag waarop 

Koninklijke onderscheidingen door het 

hele land worden uitgereikt. 

Zo ook in Mierlo-Hout.  

Joke van Eemeren is hierbij benoemd tot lid in de 

Orde van Oranje-Nassau. 

Joke is sinds 2019 het jongste lid ( 51 jaar) van 

KBO-St. Lucia en zet zich al ruim 25 jaar in voor 

Mierlo-Hout. Met name als voorzitster van de com-

missie Verkeer heeft ze veel voor de wijk betekend. 

Ze was nauw betrokken bij de plannen van de re-

novatiewerkzaamheden  aan  de Mierloseweg. 

Daarnaast is Joke actief voor de jeugd in de wijk.  

Jaren geleden nam ze het initiatief voor de Minor-

frisfeesten. 

Ze collecteert voor de Hart-stichting en sinds  2014  

is  ze  penningmeester van de wijkraad. Joke Van 

Eemeren is benoemd  tot  Lid  in  de  Orde  van 

Oranje-Nassau. 

Foto: Cofoto 

Joke, namens het bestuur van KBO-St. Lucia van 

harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. 

 

LEEFTIJDSOPBOUW 

Leeftijdsopbouw van onze leden per 13 mei 2020: 

.  

Vraag en aanbod 

Bent u op zoek naar iets (bijv. dat speciale boek), 

wilt u iets (gratis) aanbieden, wilt u iets ruilen of le-

nen (geen geld natuurlijk).  

Leeftijd Aantal Percentage 

50-55 1 0,14 

55-60 12 1,66 

60-65 27 3,72 

65-70 107 14,78 

70-75 199 27,49 

75-80 154 21,27 

80-85 123 16,99 

85-90 71 9,81 

90-95 27 3,73 

95-100 3 0,41 

totaal 724 100 
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Dan kunt u met de redactie van deze nieuwsbrief 

redactie@kbo-stlucia.nl of telefoon: 0492-528198 

contact opnemen. 

 

De redactie zorgt er dan voor dat uw vraag of aan-

bod in deze nieuwsbrief komt. 

Wel graag doorgeven: voor- en achternaam, woon-

plaats en telefoonnummer . De redactie behoudt 

zich het recht voor om inzendingen te weigeren. 

 

Ingekomen is het volgende 

bericht. 

 

“Wie heeft er interesse in het 

afgebeelde  harmonium.  

 

Het harmonium  behoort tot de familie van de ac-

cordeon en de mondharmonica”. 

 

Het harmonium kan gratis afge-

haald worden. Heeft u interesse 

neem dan contact op met de re-

dactie. Telefoon (0492-528198). 

 

OVERLEDEN 

 

Mevrouw A.G.E. v.d. Zee, me- vrouw M.M. van der 

Burgt-van der Steen  

 

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de 

familie en vrienden. We wensen hen veel sterkte 

toe om dit verlies te kunnen verwerken. 

 

 

RIJBEWIJSKEURING  

 

Als u de leeftijd van 75 hebt bereikt en uw rijbewijs 

moet verlengen, moet u een medische keuring on-

dergaan- en dat vervolgens elke vijf jaar.   

De kosten van zo’n keuring variëren van € 45,-  tot 

het officiële landelijke tarief van € 76,60. Als lid van 

onze vereniging krijgt u op verschillende locaties 

korting op uw rijbewijskeuring. De prijs ligt dan rond 

€ 30,-. 

Hieronder is aangegeven bij welke rijbewijskeu-

ringsartsen in Helmond u korting krijgt. 

De heer G.H.M. Bouten, Vivaldilaan 1, 5707 RA  

Helmond. Contact :   0492 - 541 248 of 

g.bouten@chello.nl  Prijs  € 30,- 

Gezondheidscentrum Brandevoort De Plaetse 98, 

5708 ZJ  Helmond . Contact :    085 – 488 36 16 

Prijs 75+ B/E € 35,- ; medisch B/E € 55,- ;C/D/E 

€55,-   

Stichting LEV groep, Penningstraat 55, 5701 MZ  

Helmond. 

De Stichting LEV groep is dagelijks bereikbaar voor 

afspraken en informatie tussen 09.00 uur en 17.00 

uur via 088 - 232 33 00.  Prijs  75+ € 40,- ; C/D/E € 

60,- ; klein rijbewijs (medisch) tot 75 jaar € 40,-. 

Heeft u problemen met het CBR. Neem dan contact 

op met E Mostert van KBO-Brabant: emailadres: 

emostert@kbo-brabant.nl. 

KBO- Brabant heeft rechtstreekse contacten met 

het CBR !!! 

NB. De keuringsartsen nemen zoveel mogelijk 

maatregelen om de verspreiding van COVID-19 

(coronavirus) tegen te gaan. Zo lang het verant-
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Gelukkig kunnen we u melden dat dit gelukt is en 

dat de kascontrolecommissie de stukken inmiddels 

gecontroleerd en goedgekeurd heeft. 

 

Ondanks het nadelig saldo over 

2019 van circa € 3.000, - is de 

financiële positie van de vereni-

ging gezond te noemen. 

 

 

Tijdens de ledenvergadering zullen we natuurlijk 

alle informatie aan u verstrekken. Wel kunnen we 

aangeven dat het bestuur gaat onderzoeken hoe 

we het negatieve resultaat van 2019 om kunnen 

zetten naar een positief resultaat voor 2020.  

 

Een flinke uitdaging maar met een voltallig en ge-

motiveerd bestuur moet dit lukken. 

 

Contributie  

 

De contributie voor 2020 is voor de leden die een 

machtiging hebben afgegeven ondertussen van de 

rekeningen afgeschreven en voor de leden zonder 

machtiging zijn de acties om de contributie te innen 

in gang gezet.  

 

Wees ervan bewust dat leden die hun ziektekosten-

verzekering VGZ via KBO- Brabant hebben afge-

sloten deze contributie kunnen declareren.  

 

Zo is uw lidmaatschap gratis. 

 

Helaas moeten we de contributie voor 2021 met 

een euro verhogen naar € 22,50 omdat de bijdrage 

aan KBO- Brabant met een euro omhooggaat. 

 

Jarenlang hebben de lokale besturen er alles aan 

gedaan om dit te voorkomen, maar er viel bij KBO- 

Brabant niet verder te bezuinigen zonder conces-

sies te doen aan de geleverde kwaliteit en dien-

sten.  

Albert Coppens (Kandidaat penningmeester),  Piet 

Maas (Voorzitter) 

  

CORONA NIEUWS 

Dit is het positieve nieuws 

Het coronavirus is verschrikkelijk. Desondanks 

brengt het ook wat positieve dingen met zich mee. 

Denk bijvoorbeeld aan de saamhorigheid ; iedereen 

voelt dat we in hetzelfde schuitje zitten en dat dit 

een probleem is dat wij met zijn allen aan moeten 

pakken. 

Daarnaast wordt de dankbaarheid voor de zorg 

meer erkent dan ooit.  

Tot slot ontvangen de kwetsbare groepen steun 

van alle kanten. Heb jij zelf ook positieve dingen 

ervaren tijdens de corona-crisis?  

Laat het de redactie weten. 

 

1. Meer saamhorigheid: Iedereen helpt elkaar 

Zo snel als het coronavirus zich verspreidt, zo snel 

ontstaan via sociale media hulpgroepen voor per-

sonen die de deur niet uit kunnen. En dat is bijzon-

der. We zien nu een enorme stijging in saamhorig-

heid, terwijl we juist minder sa-

men kunnen zijn. Volgens een 

onderzoek van het Rode Kruis 

blijkt dat 81% van de Nederlan-

ders boodschapen doen voor 

mensen die dat niet kunnen. 

2. Grote waardering voor de zorg 

Zorgverleners zijn stuk voor stuk allemaal toppers. 

Deze groep moet altijd gewaardeerd worden, maar 

in de tijden van het coronavirus wordt dit gevoel 

aanzienlijk versterkt.  

Je hebt waarschijnlijk wel de filmpjes voorbij zien 

komen: in verschillende landen zoals ook in ons 

land werd er massaal geapplaudisseerd voor me-
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Zoek elkaar op via de telefoon. Een telefoonge-

sprek wordt als heel prettig  ervaren zo hebben we 

gemerkt.  

Op het moment dat je ergens mee zit of tegen aan 

loopt kun je te allen tijde iemand van het bestuur, 

iemand van de werkgroep ledenzorg of een van 

onze vrijwillige ouderenadviseurs bellen. 

Zij staan voor u klaar om u te helpen. Telefoonnum-

mers vindt u altijd in onze nieuwsbrief KONTAKT. 

De gegevens van het bestuurslid ”Ledenzorg en 

Maatschappelijke Inzet “Minie van Kilsdonk zijn: 

a.vankilsdonk3@chello.nl  telefoon. 0492-543878 

Het bestuur en de ledenzorg mogen trots zijn 

op onze leden maar bovenal mogen die leden 

heel trots zijn op zichzelf.!!! 

4. De CO2-uitstoot gaat aanzienlijk omlaag 

Door het coronavirus neemt de uitstoot af van 

schadelijke stoffen. Dit is oa. vanwege het stilleg-

gen van de industrie. Daarnaast is het erg rustig op 

de wegen, rijden er minder treinen en vliegen er 

minder vliegtuigen. Onderzoekers zien nu sterke 

afnames van de CO2 

uitstoot in de lucht. Is 

dat niet even fijn voor 

het milieu? 

5. Je hebt eindelijk 

genoeg tijd voor an-

dere dingen 

Nu je aan huis gekluisterd zit, wordt je werk en je 

sociale leven abrupt aan de kant geschoven.  

Je kunt natuurlijk elke dag uitslapen, je favoriete 

Netflix-serie kijken of alle boeken uit je boekenkast 

uitlezen.  

Maar ook als je vrij bent kun je je tijd nuttig beste-

den.  

Je kunt nu eindelijk in alle rust je kast opruimen, de 

tuin gaan spitten en je muren gaan verven. Alle-

maal klusjes die bleven liggen, tot nu!!. 

De redactie. 

 

WEBSITE KBO-ST. LUCIA  

Vanaf januari heeft onze vereniging een compleet 

nieuwe website die 24 uur per dag voor u beschik-

baar is. De website bevat alle actuele informatie die 

u  kunt raadplegen.  

Als de Algemene ledenvergadering in maart was 

doorgegaan had u een demonstratie gekregen van 

onze website. Omdat die vergadering niet is door-

gegaan , geven we u hierbij de nodige uitleg. 

Onze website is bereikbaar via www.kbo-

stlucia.nl. De website heeft 8 tabbladen waaronder 

alle gegevens zijn weggeschreven. 

Over ons: 

Hier vind u de gegevens over KBO-St. Lucia, het 

bestuur en wat een lidmaatschap inhoudt. 

Nieuws:  

Hier vind u de meest actuele nieuwsberichten. On-

der aan ziet u Archief staan. Als u hier op klikt krijgt 

u oudere nieuwsberichten te zien. 

Agenda: 

Onder het tabblad agenda vind u onze activiteiten 

per maand, een jaaroverzicht en een overzicht van 

alle aangeboden activiteiten. 

Albums: 

mailto:a.vankilsdonk3@chello.nl
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Nieuwsbrief: 

Onder nieuwsbrief vind u alle uitgaven van onze 

nieuwsbrief “Kontakt” van de laatste 2 jaar. Ook 

vind u hier een link naar de uitgaven van het KBO 

blad “ONS”. 

EERSTE HELMONDSE “BLIJF THUIS BINGO” 

Alle zeven Jumbo supermarkten 

in Helmond en Wijkmanage-

ment Helmond houden in sa-

menwerking met Rooijakkers 

Party & Events, Omroep Hel-

mond en Ditisonzewijk.nl vanaf 

31 mei de eerste Helmondse ‘Blijf thuis bingo’. 

Deze organisaties organiseren belangeloos dit on-

line evenement, waarvan de opbrengst bedoeld is 

voor een Helmonds goed doel.  

Mooi meegenomen is dat de inwoners van Hel-

mond een zinvolle besteding van de zondagmiddag 

kunnen krijgen. Bovendien gaan ook organisaties in 

Helmond er iets aan overhouden.  

De bingo wordt live uitgezonden vanuit het TOV-

gebouw aan de Azalealaan. Omroep Helmond ra-

dio en Ditisonzewijk.nl via www.faceboook.com/

ditisonzewijk.nl zorgen voor de rechtstreekse uit-

zending, Jumbo voor de kaartverkoop en Wijkma-

nagement Helmond coördineert het allemaal.  

De prijzen die met de online bingo te verdienen 

zijn, worden gekocht bij plaatselijk lokale onderne-

mers. Organisaties die gekozen zijn als goed doel 

zijn o.a. KBO kring Helmond. De bingo’s vinden 

iedere zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 

plaats. Meer informatie zie www.blijftuisbingo.nl. 

Kaarten zijn te koop bij de zeven Jumbo winkels in 

Helmond, de kosten zijn per kaart € 2.00,-. In totaal 

gaat het om waardebonnen ter waarde van € 1200 

aan prijzengeld. De bonnen zijn te besteden bij di-

verse lokale ondernemers in Helmond. Elke deel-

nemer kan na afloop van de bingo de kaart inleve-

ren in speciaal daarvoor bestemde bussen in een 

van de zeven Jumbo filialen.  

 

GEDICHT. 

 

ALLEEN 

 

Alleen zijn betekent niet “eenzaam” 

Alleen zijn geldt niet als straf 

Alleen zijn met mooie gedachten 

Gedachten nemen niemand je af. 

 

Alleen zijn met dierbare doden 

Alleen zijn met de herinnering 

Aan tijden die lang reeds vervlogen 

Aan alles wat kwam en wat ging. 

 

Alleen, ongestoord in je kamer 

De dingen vertrouwd om je heen 

Een rustig en zuiver geweten 

Dan ben je gelukkig alleen. 

 

Wie zo het alleen zijn kan dragen 

Wie zo zich verzoent met zijn lot 

Die spreekt niet van eenzame dagen 

Die leeft in vertrouwen op God. 

 

Greet Meulendijks. 

 

NB. Heeft u ook een mooi gedicht? Stuur  

het op naar de redactie en het wordt geplaatst 

in een van de volgende nieuwsbrieven. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 

het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaag-

dier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14 aanslibbing 16 

wier 18 pausennaam 19 titel 20 nonsens 23 bij-

woord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 pl. 

in Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 34 reken-

opgave 36 een zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopu-

lier 40 soort koek 41 opstootje 42 papegaai 43 af-

slagplaats bij golf 44 hevig 46 tongstreling 48 ple-

zier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei 59 

oude lengtemaat 60 houten schaats 63 mijns in-

ziens 64 zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 68 vrou-

welijk dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 

metaal 73 naaktloper. 

Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 

vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8 nachtvogel 9 ge-

mene opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van 

Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17 soort 

20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkau-

wer 25 doorgang 28 ongeval 30 soort schaatsen 31 

reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 pl. in Gel-

derland 38 Bijbelse priester 42 afwezig 43 deel van 

Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 
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HEEFT U HULP NODIG? 

 

Heeft u hulp nodig? Denk daarbij 

aan bijvoorbeeld hulp bij het in-

vullen van uw belastingformulier, 

WMO-cliënt ondersteuning, hulp 

van een Vrijwillige Ouderen Advi-

seur, 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 20 juli 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 le-

denadministratie. 

WEERSPREUKEN JUNI/JULI 

 

Donderweer in juni maakt het koren dik. 

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: Albert Coppens 

telefoon: 06 20856733 

email: penningmeester@kbo-

stlucia.nl 

Bestuurslid Ledenzorg en Maat-

schappelijke Inzet: Minie van Kils-

donk a.vankilsdonk3@chello.nl te-

lefoon. 0492 543878 

 

Bestuurslid PR & Communicatie: 

Hans van Knegsel email: redac-

tie@kbo-stlucia.nl  

telefoon 06 12304586 

 

Ondersteuning:  

 

Ledenadministratie: Jan Snijders 

email: ledenadministratie@kbo-

stlucia.nl  telefoon: 0492 474555 

Oplossing kruiswoordpuzzel: Pioenrozen 
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