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VAN DE VOORZITTER EN DE REDACTIE. 

Beste mensen, 

De zomer is alweer enige tijd ten einde en de 

herfst is officieel op 21 september jl. begonnen.. 

Op het moment dat dit “KONTAKT “gemaakt wordt  

is het  heerlijk nazomerweer. Het was wel een heel 

aparte zomer zo met  die 1,5 meter afstand, mond-

kapje op in de bus en ga zo maar door.  

Hopelijk komen we de herfst en winter met zijn al-

len goed door en kunnen we in het nieuwe jaar 

elkaar misschien weer een lekkere knuffel geven. 

In de vorige nieuwsbrieven melden we  al dat er 

weer de nodige activiteiten zijn opgestart. Ook in 

deze nieuwsbrief leest u daarover.  

Op 17 september jongstleden hadden we onze 

najaarsreis. Zo’n 26 leden hebben genoten van 

een fantastische dag in en rond kasteel Daelen-

broeck in Herkenbosch (Limburg). U leest een ver-

slag van deze dag in dit “KONTAKT”.  

Graag vragen we in deze nieuwsbrief uw aandacht 

voor de jaarvergadering / algemene ledenverga-

dering die op 15 oktober a.s in de Geseldonk 

gehouden wordt.  

De voorzitter en de redactie. 

ACTIVITEITEN OKTOBER/

NOVEMBER 

OKTOBER 

Do    1-10   10.45 uur: Bloemschikken (Geseldonk) 

Do    6-10    10.00 uur Koffieochtend (Geseldonk) 

Do    8-10   13:00-16:00 uur: Repaircafé   

  (Geseldonk) 

Do   15-10  14.00 uur: Algemene Ledenvergade-

  ring (Geseldonk)  

Do   24-10  11.00– 15.00 uur: Repaircafé  

   (Geseldonk) 

Wo  28-10 09.30 uur: Bestuursvergadering  

    (Geseldonk) 

NOVEMBER 

Di 3-11 10.00 uur Koffieochtend (Geseldonk) 

Do 5-11  10.45 uur: Bloemschikken (Geseldonk) 

Do   5-11 13.00-16.00 uur: Repaircafé   

   (Geseldonk) 

 

ALGEMENE LEDENVERGA-

DERING OP DONDERDAG 15 

OKTOBER 2020 

Op 15 oktober a.s vindt de Algemene Ledenver-

gadering (jaarvergadering) 2018/2019 van KBO-

St. Lucia plaats.  

De algemene ledenvergadering begint om 14.00 

uur en duurt tot ca. 15.30 uur  in wijkhuis De 

Geseldonk. De uitnodiging (agenda) en het Ver-

slag van de Algemene Ledenvergadering van don-

derdag 21 maart 2019 treft U in deze nieuwsbrief 

aan. 

Na de vergadering is er vanwege de Corona peri-

kelen geen informeel samenzijn. Wij heten u bij 

voorbaat van harte welkom ! De koffie staat klaar. 

Aanmelden alleen via het secretariaat. Zie de 

uitnodiging elders in deze nieuwsbrief. 

In verband met corona is de toegang in groepen. 

Als u zich heeft aangemeld krijgt u een brief waar-

in staat waar en hoe laat u zich moet melden. De-

ze tijden zijn strikt, als u er niet bent kunt u niet 

meer naar binnen, en plaatsen zijn op naam gere-

serveerd.U kunt dus niet gaan zitten bij wie u wilt. 

Met vriendelijke groet,                                         

Bestuur KBO-St. Lucia. 

 

REPAIR CAFE  KBO-

ST. LUCIA 

Op de donderdagen 8 

oktober en 5 november  

van 13.00 uur– 16.00 uur 

en op donderdag 24 oktober van 11.00-15.00 uur  

kunt u weer terecht bij het Repaircafé KBO-St. Lu-

cia in de Geseldonk. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Adriaan van Veggel, repair-

cafe@kbo-stlucia.nl of  telefoon 0492—841112. 

START WANDELGROEP “DE HOUTSE LO-

PERS” 

Beste wandelaars, 

Vanaf oktober gaan we weer van start met de 

wandelgroep.  

Er gaan wel enkele dingen veranderen. De maan-

dagavondwandeling vervalt voorlopig. In plaats 

daarvan beginnen we met een wandeling op vrij-

dagmiddag. Tevens hebben we nog de wandeling 

op woensdagmiddag.  

De woensdagmiddagwandeling start om 13:30 

uur op de parkeerplaats bij de Geseldonk. We 

wandelen 6 à 7 km, zonder horecastop onderweg. 

(rustig tempo) 
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De vrijdagmiddagwandeling start om 13:30 uur 

op de parkeerplaats bij de Geseldonk. We wande-

len 10 à 11 km, met onderweg een pauze. (hoger 

tempo). 

Na de wandeling kunnen we samen nog iets drin-

ken in de Geseldonk. 

We houden ons aan het protocol dat in verband 

met corona is opgesteld. We wandelen in een 

groep van maximaal 10 personen.  

De deelnemer aan de wandeling dient zich de dag 

voor de wandeling, ‘s avonds voor 20.00 uur, per 

mail aan te melden. Emailadres: dehoutselo-

pers@gmail.com   

Coördinator KBO-St Lucia wandelclub “De Houtse 

Lopers” Jo Beelen. 

RABOBANK CLUBSUPPORT AKTIE 

Zoals u inmiddels van ons gewend bent hebben 

we ons ook dit jaar als Seniorenver-

eniging KBO-St. Lucia  aangemeld 

voor de Rabo Club Support  Aktie 

In de Rabobank ClubSupport cam-

pagne beslissen leden van de Ra-

bobank over de verdeling van de door Rabo-

bank Helmond beschikbaar gestelde gelden!!! 

En jouw stem is geld waard.  

Hoe werkt het? 

Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die 

van 5 tot en met 25 oktober 2020 uitsluitend via 

internet uitgebracht kunnen worden.  

Dit gaat op een beveiligde manier.  

 

Hoe brengt u uw stem uit? 

Door in te loggen in de RABO app of op de websi-

te van de RABOBANK en via ‘Zelf regelen’ en ver-

volgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op 

Rabo Club Support.  

Een lid mag maximaal twee stemmen op een-

zelfde vereniging uitbrengen. Wil een lid alle 

stemmen gebruiken, dan zal hij/zij dus op mini-

maal twee verschillende verenigingen/stichtingen 

moeten stemmen.  

PS. 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 5 oktober  

a.s. kunt u dan op ons stemmen.   

Hoe meer stemmen wij ontvangen, hoe meer geld 

we krijgen  dat ten goede komt aan onze leden. 

Het is dus belangrijk dat jij dit deelt met jouw mede 

leden , vrienden en familie en kennissen.  

De opbrengst van vorig jaar: € 1279,68 
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NAJAARSREIS KBO-ST. LUCIA  

OP 17 SEPTEMBER JL. WAS FANTASTISCH!! 

 

Donderdag 17 September was het dan zover. De 

najaarsreis van onze Seniorenvereniging vond 

vandaag plaats. Rond de klok van negen uur wer-

den we “ingecheckt” door Paula van de Rijt (van 

de activiteitencommissie) die deze reis heeft geor-

ganiseerd.  

Bij het inchecken kreeg iedereen een mondkapje 

uitgereikt dat in de bus gedragen moest worden. 

Het was een bus geschikt voor 60 personen zodat 

we met 26 “reizigers” ruimte voldoende hadden. 

Iets over 10.00 uur kwamen we - na  de Clauscen-

trale bij Maasbracht en na Roermond  gepasseerd 

te hebben - aan bij  Kasteel Daelenbroeck in Her-

kenbosch (Limburg). We vonden de rit– slechts 

een uurtje rijden - wel prettig. 

Ontvangst 

Eenmaal aangekomen bij het Landgoed werden 

we welkom geheten door Maria Bonten. Maria die 

een historisch toeristisch bemiddelingsbureau 

heeft , heeft deze dag op het kasteellandgoed ver-

der voor ons geregeld. 

Koffie met Limburgse vlaai 

Omdat het zonnetje lekker 

scheen konden we buiten op 

het terras heerlijk in de zon 

genieten van koffie met een 

lekker stuk Limburgse vlaai.  

Oortje 

Voordat we het programma  

vervolgden kregen we allemaal 

een “oortje” waardoor we Ma-

ria, tijdens de rondleiding, goed konden verstaan. 

Een mooie vondst om dat “oortje” te gebruiken.  

Zo kon iedereen toch op ge-

paste afstand van elkaar blij-

ven. 

Historie 

“Landgoed Kasteel Daelen-

broeck te Herkenbosch da-

teert uit het begin van de 14e 

eeuw.  

Om precies te zijn gaat de 

geschiedenis van Daelenbroeck terug tot het jaar 

1311 “aldus Maria.“ 

Toen in het jaar 1707 het kasteel uiteindelijk werd 

toegewezen aan Jan Ernest van Rollingen, was 

deze door de procesvoering dermate berooid, dat 

er geen geld was om het kasteel volledig te res-

taureren.  

Hij besloot in de Voorburcht te gaan wonen en 

restaureerde deze met bouwmaterialen van de 

Hoofdburcht die hij sloopte. De kelders gebruikte 

hij als voorraadschuur”.   

Lunch, Rondleiding,Sissi 

Na de rondleiding kregen we een voortreffelijke 

lunch aangeboden .Na de lunch konden we de 

mooie omgeving nog verkennen en rond kwart 

over twee werden we verwacht in een ondergrond-

se zaal waar Maria Bonten een interessante pre-

sentatie over Sissi verzorgde. 

Terrasje 

Na de pre-

sentatie over 

Sissi gingen 

de meesten 

van ons ge-

zellig in het 

zonnetje zit-

ten genieten 

van een bier-

tje, kopje kof-

fie of iets fris.  

Terugreis 

Om 16.30 uur stond de bus weer klaar om in te 

stappen. Het was een erg fijne , goed georgani-

seerde en ontspannen dag geweest. Om 18.00 

uur kwamen we weer bij de St. Luciakerk in Mierlo

-Hout waarna ieder weer zijns weegs ging. 

Paula, nogmaals bedankt voor de voortreffelijke 

organisatie van deze dag. 

Hans van Knegsel. 
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 oktober 2020 

(verenigingsjaar maart 2019 / maart 2020) 

Geachte leden, 

Het bestuur van KBO-St. Lucia nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 

donderdag 15 oktober a.s. om 14.00 uur in Wijkhuis de Geseldonk, Cederhoutstraat 44, Mierlo-

Hout. S.v.p. uw lidmaatschap pasje meenemen. Aanmelden kan alleen per email of telefoon:  tele-

foon: 06 30853736 email: secretariaat@kbo-stlucia.nl 

De agenda voor deze jaarvergadering is als volgt:  

14.00-14.05 Opening, welkom en vaststellen agenda door de voorzitter Piet Maas 

14.05-14.10  Mededelingen, incl. 1 minuut stilte voor de overledenen  

14.10-14.15 Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019 

14.15-14.25 Jaarverslag 2019/2020 door de secretaris Joke van de Moosdijk, incl. verzoek suggesties 

voor nieuwe activiteiten. 

14.25-14.40 Financieel verslag 2019 door de voorzitter Piet Maas  

14:40-14.45  Verslag kascontrolecommissie  

14:45 -14.55 Bestuursverkiezing 

  Benoeming A.F. ( Albert) Coppens als nieuwe penningmeester  

Benoeming A.J.A. (Ton) van de Meulenhof als bestuurslid 

Aftredend  en herkiesbaar Adriaan van Veggel en Hans van Knegsel 

Vacatures, waaronder die van Voorzitter, waarin nog niet is voorzien. 

   Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 10 oktober a.s. schriftelijk aanmelden bij de secretaris, mevrouw 

Joke van de Moosdijk van der Zanden, Eikenwal 4a, 5706 LJ  Helmond. In de aanmelding dienen de 

persoonsgegevens te staan met toevoeging van een handtekeningenlijst van 5 KBO-leden die langer 

dan 1 jaar lid zijn, ter ondersteuning van de kandidaatstelling. 

14:55-15.00 Begroting 2020 door de Penningmeester  A.F.(Albert) Coppens 

15.00 15.05 Benoeming kascontrolecommissie  

15.05-15.15 Toelichting website door Ton van de Meulenhof  

 15.15-15.20 Jubilea: 

    12½-jarig lidmaatschap: 22 leden 

   25 jarig lidmaatschap: 2 leden 

   

15:20-15:25 Huldiging “KBO-er van het jaar 2019” 

15:25-15:30 Rondvraag 

15:30 Sluiting  

Het bestuur stelt uw aanwezigheid bijzonder op prijs. 

Met vriendelijke groet, 

KBO-St. Lucia   Joke van de Moosdijk van der Zanden  Secretaris 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 21 maart 2019 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter 
Donderdag 21 maart 2019 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van KBO-St. Lucia . 
Voorzitter Piet Maas opent de vergadering en verwelkomt iedereen. 
 
2. Mededelingen 
Er werd een minuut stilte gehouden voor deze overleden leden. 
 
3. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering donderdag 21 maart 2018  
Het verslag wordt zonder op - of aanmerkingen goedgekeurd. Hiervoor dank aan de secretaris.  
 
4. Jaarverslag 2018/2019 door de secretaris Gairthy Exalto-Moniz 
Het afgelopen verenigingsjaar is een druk jaar geweest voor zowel de bestuursleden als de vrijwilligers. 
De vereniging telde op 21 maart 2019, 701 leden inclusief  ereleden en gastleden. Totaal zijn er in de af-
gelopen periode 55 nieuwe en 10 gastleden ingeschreven. Helaas zijn er 15 personen overleden en heb-
ben 39 leden hun lidmaatschap opgezegd.  
Daarna volgt een reeks van gehouden activiteiten. 
De traditionele voor- en najaar reis die naar ieders tevredenheid is verlopen. Ook de activiteiten die vast in 
ons jaarprogramma zijn opgenomen zoals de 80+ middag, de bijeenkomst van onze nieuwe leden en de 
vrijwilligersbijeenkomst. Als hoogtepunt mag genoemd worden de senioren vakantieweek die dit jaar zijn  
10-jarig jubileum vierde. Het is alles bij elkaar een grandioos feest geworden. Ook steeds weer terugke-
rend ons jaarfeest en de kerstviering met de uitreiking van een stuk varkensvlees waren weer onderdeel 
van ons jaarprogramma. Als extra hebben we dit jaar een 2-tal musea uitstapjes gehad naar het Rijksmu-
seum en het van Goghmuseum waar ook lovende woorden over zijn gesproken. 
Samen met Savant Alphonsus is er het afgelopen jaar voor de 2e keer een toertocht georganiseerd. Bij   
Nelly van Asten hebben we een voortreffelijke middag gehad .Nelly heeft ons op een formidabele wijze 
verzorgd. Hiervoor nogmaals onze hartelijk dank. 
Ook wil ik onze clubs binnen onze vereniging niet ongenoemd laten, zonder deze clubs te noemen. Zij 
hebben binnen - en met hun clubs bijgedragen tot een mooi en gezellig verenigingsleven. 
Tot slot wordt een oproep gedaan om wijzigingen in bijvoorbeeld adres, telefoon en e-mail door te geven 
aan het secretariaat of aan de ledenadministratie. 
Na deze opsomming door onze secretaris vraagt zij of er nog vragen zijn. Blijkbaar was alles duidelijk 
want er werden geen vragen gesteld. Gairthy werd voor dit verslag bedankt met een hartelijk applaus. 
 
5. Financieel verslag 2018 door de penningmeester Rinus van Weert 
Rinus begint met de opmerking dat hij 10 minuten spreektijd heeft gekregen maar toch even de tijd neemt 
voor de mededeling dat hij gisteren is gekozen als lid van provinciale staten van de Provincie Noord-
Brabant. Hierna geeft hij aan de hand van een sheetpresentatie de cijfers en details van het afgelopen 
jaar weer en geeft hierover een uitgebreide toelichting. Vanuit de vergadering wordt één vraag gesteld die 
Rinus naar  tevredenheid van de vraagsteller heeft beantwoord. De voorzitter dankt Rinus voor zijn pre-
sentatie en uitleg. 
 
  
6. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestond uit Sjaak Wintjes, Louis Vrolings en reserve Ton Diris. Op 15 februari 
2019 hebben zij thuis bij de penningmeester Rinus van Weert, de financiële administratie, steekproefsge-
wijs gecontroleerd. Zij hebben alles in goede orde aangetroffen en stellen dan ook de ledenvergadering 
voor om de penningmeester en het voltallige bestuur decharge te verlenen van de gevoerde financiële 
boekhouding over het jaar 2018. De ledenvergadering ging hiermee akkoord. 
Ondertekend door: Louis Vrolings, Ton Diris en Sjaak Wintjes op 21 maart 2019 
Met dank aan de kascontrolecommissie en de penningmeester. 
 
7. Begroting 2020 door de penningmeester 
Rinus presenteert aan de hand van sheets de begroting en geeft uitleg over welke fondsen wij mogelijk 
kunnen gebruiken. Hij geeft uitleg over de Rabobank actie. Verder geeft hij aan wat de vermoedelijke ont-
vangsten en uitgaven  voor het komende jaar zullen zijn. 
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8 .  Benoeming kascontrolecommissie 
Sjaak Wintjes is aftredend.  Voor 2019/2020 bestaat de kascontrolecommissie uit Louis Vrolings en 
Ton Diris met als reserve Martien Maas. 
 
9. Toelichting programma 2019 
De voorzitter deelt nogmaals mede dat het bestuur een uitvoerend orgaan is binnen een vereniging en 
probeert uit te voeren wat de wil is van de leden. Vorig jaar gaf men aan te willen kienen, toen dit was ge-
regeld bleken er 2 leden te komen. De afgelopen tijd blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning van tuin-
onderhoud.  Oproep voor vrijwilligers, melden bij het secretariaat. Koffieochtenden  blijven bestaan 
 
10. Suggesties voor nieuwe activiteiten door de leden 
Vanuit de zaal komen de voorstellen om een yogaclub op te zetten en een bezoek te brengen aan ons 
nieuwe speelhuis. Deze voorstellen zullen door het bestuur in overweging worden genomen. 
Verder worden genoemd, dansen, zwemmen en meerdere niet nader te noemen onderwerpen. Deze zul-
len binnen het bestuur in overweging worden genomen. 
Hierna sluit de voorzitter dit agendapunt met het vriendelijke verzoek aan de leden om tijdens het lopende 
jaar met suggesties te komen en niet te wachten tot de volgende jaarvergadering.  
 
11. Ledenwerving 
Hans van Knegsel , bestuurslid. geeft met behulp van een presentatie uitleg over de ledenwerfactie van 
het afgelopen jubileumjaar met de slogan “Lid werft lid”. Elk lid wat een nieuw lid aanbracht kreeg een 
waardebon van € 5,00 en iemand die 5 nieuwe leden aanbracht kreeg ook nog eens een bedrag van        
€ 50,00 extra. Deze ledenwerfactie heeft ons 34 nieuwe leden opgeleverd zodat de winnaar van deze ac-
tie een extra  VVV-bon van € 50,00 ontvangt en tevens wordt genomineerd als KBO-er van het jaar 2018.  
De winnaars voor het jaar 2018 waren mevrouw T. v.d Konijnenberg en mevrouw D. Jeuken 
Het bestuur heeft besloten ook in 2019 een soortgelijke actie te houden in de periode van 1 mei tot  
1 november 2019. Hij of zij die 5 nieuwe leden werft krijgt een lunch bon van € 25,00.  
Op de bijeenkomst voor alle nieuwe leden in 2018 is een enquête uitgezet met een aantal vragen. 
Hans geeft een opsomming van de gestelde vragen en de daarop vermelde antwoorden. De antwoorden 
op de vragen waren zeer divers maar ze gaven een duidelijk beeld van wat de nieuwe leden aan wensen 
hadden, waarom men lid is geworden en of - en zo ja hoe men zelf aan KBO-St. Lucia als vrijwilliger een 
bijdrage wil leveren. Het was een zinvolle enquête waarvan we als vereniging zeker gebruik kunnen ma-
ken. Op de vraag van Hans of er nog vragen waren  werd niet gereageerd dus alles was duidelijk. 
 

12. Jubilea 
De voorzitter vraagt Jan van den Hurk naar voren te komen.. Piet deelt mede dat hij namens de KBO Bra-
bant een oorkonde mag uitreiken voor zijn inzet en de bewezen diensten.  
Hierna volgt de vermelding van het 12½  en 25 jarig lidmaatschap. 
 
13. Huldiging “KBO-er van het jaar 2018” 
De commissie heeft Gairthy Exalto gekozen tot KBO-er van het jaar 2018.  
 
14. Bestuursverkiezing 
De voorzitter zou om statutaire redenen  af treden. Piet  wil zich nog 1 jaar met een maximum van 3 jaar 
beschikbaar te stellen. De vergadering gaat akkoord. De secretaris treedt af, Joke van de Moosdijk heeft 
aangegeven deze taak over te willen nemen. Er blijven nog steeds 2 vacaturen voor het bestuur 
 
15. Rondvraaag. 
Geen vragen 
 
16. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen hartelijk voor zijn aanwezigheid en de getoonde belangstelling. 
 

Voorzitter, Piet Maas       Notulist, Adriaan van Veggel 
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Bestuurslid Ledenzorg en Maat-

schappelijke Inzet:  

Minie van Kilsdonk 

a.vankilsdonk3@chello.nl  

telefoon. 0492 543878 

Bestuurslid PR & Communicatie/

redactie “Kontakt “ Hans van 

Knegsel  

email: redactie@kbo-stlucia.nl  

telefoon 06 12304586 

Bestuurslid Contact Wijkraden 

Hans Stienen, 

email: j.stienen5@kpnmail.nl  

telefoon:0492-774108 en 06-

11105119.  

 

Bestuurslid Webmaster/redactie 

“Kontakt”  

Ton v.d Meulenhof,  

webmaster@kbo-stlucia.nl  

telefoon 06 53417529 

 

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 

Vicevoorzitter:  

Adriaan van Veggel  

telefoon: 0492 841112 / 06 

28085461 

email: vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl 

Ondersteuning:  

Ledenadministratie: Jan Snijders 

email: ledenadministratie@kbo-

stlucia.nl  telefoon: 0492 474555 

Ons-bezorging: Martien Verstijnen 

email mverstijnen@hotmail.com 

telefoon: 0492 524626 

HEEFT U HULP NODIG? 

Heeft u hulp nodig? Denk    

daarbij aan bijvoorbeeld hulp 

bij het invullen van uw belas-

tingformulier, WMO-cliënt on-

dersteuning, hulp van een Vrij-

willige Ouderen Adviseur, Rij-

bewijskeuring 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 Oktober 2020  inleveren/opsturen 

en ik plaats het in onze nieuwsbrief .“Kontakt.” 

        

WEERSPREUKEN OKTOBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is Oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter 

zijn. 

Is Oktober nat en koel, wordt de winter zacht en 

zwoel. 

Brengt Oktober vorst en sneeuw, men hoort des 

winters klaaggeschreeuw. 

mailto:a.vankilsdonk3@chello.nl
mailto:redactie@kbo-stlucia.nl
mailto:j.stienen5@knpmail.nl
mailto:webmaster@kbo-stlucia.nl
mailto:voorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:secretariaat@kbo-stlucia.nl
mailto:penningmeester@kbo-stlucia.nl
mailto:penningmeester@kbo-stlucia.nl
mailto:vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:ledenadministratie@kbo-stlucia.nl
mailto:ledenadministratie@kbo-stlucia.nl
mailto:mverstijnen@hotmail.com
mailto:info@vboh.nl
mailto:redactie@kbo-stlucia.nl
mailto:redactie@kbo-stlucia.nl

