
   



 2 

VAN HET BESTUUR. 

Beste mensen, 

Deze week is er toch goed nieuws gekomen wat 

het Coronavirus betreft. Verschillende vaccins te-

gen het coronavirus zijn nu ontwikkeld en kunnen 

een einde maken aan de coronacrisis in Neder-

land. Als er een goed werkend - en veilig vaccin 

het groene licht krijgt van de regering, wordt er be-

gin 2021 gestart met de vaccinatie.   

Onze doelgroep (oa. 60 plussers) staat gelukkig 

hoog op de lijst om als eerste ingeënt te worden. 

Hopelijk breken er betere tijden aan maar voor-

zichtigheid blijft vooralsnog geboden (oa. 1,5 me-

ter afstand houden, vaak handen wassen, waar 

nodig een mondkapje op). 

We zien als bestuur met lede ogen aan wat deze 

tijd zonder onze prachtige activiteiten met onze 

leden kan doen. U kunt ervan op aan dat we als 

vereniging weer actief aan de slag gaan zodra het 

verantwoord kan.  

Hoewel de Kerstbijeenkomst dit jaar en 

(waarschijnlijk ook) de nieuwjaarsborrel in januari 

a.s niet doorgaan hebben we als bestuur besloten 

toch te bezien wat we kunnen doen rond Kerst/

Nieuwjaar. Wat dat is blijft nog even een verras-

sing. Veel plezier toegewenst! Bij het lezen van 

deze weer goed gevulde nieuwsbrief.! 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 

ACTIVITEITEN DECEMBER 

Bloemschikken : donderdag 17-12  10.45-

12.45( De Geseldonk). 

Computerinloop: voor vragen/problemen: bel co-

ördinator Herman Nieweg: tel: 06 38319793  

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevrouw A.W.J. van Lieshout-

van Rixtel en de heer A.T.H. 

van Lieshout 

Wij verwelkomen de nieuwe 

leden van harte en hopen u 

binnenkort op onze bijeenkomsten te mogen be-

groeten. 

OVERLEDEN 

De heer J.C.P. van de Ven  

en de heer L. Biemans  

Onze gevoelens van medele-

ven gaan uit naar de familie 

en vrienden. We wensen hen 

veel sterkte toe om dit verlies 

te kunnen verwerken. 

BLOEMSCHIKKEN 

Op donderdag 17 de-

cember a.s. kunt u 

weer deelnemen aan 

het bloemschikken in 

de Geseldonk. Aan-

vang: 10.45 uur. We 

gaan gezamenlijk naar 

binnen! 

Voor het verrassings 

Kerstbloemstuk dient u een platte vierkante of ron-

de schaal mee te brengen alsmede een lichtsnoer 

op batterijen. De prijs voor het bloemstuk is € 

10,00. Voor een lichtsnoer komt er € 2,50 extra 

bij.  

U kunt zich tot de zaterdag voorafgaand tot 17.00 

uur aanmelden door een enveloppe met € 10,00 

of  € 12,50 voorzien van uw naam, adres en tel. nr. 

in de brievenbus van Dr. Klompélaan 27 te doen of 

Brigitte te bellen 06-12059942 

We volgen de Corona richtlijnen van de Geseldonk 

(RIVM). Zie de gedragsregels elders in deze 

nieuwsbrief. 

HULDIGING FRITS VERLIJSDONK TOT KBO-

ER VAN HET JAAR 2019 

Beste KBO mensen. 

Op 15 oktober 

kreeg ik een te-

lefoontje van de 

heer  Piet Maas 

of het uitkwam 

dat hij mij even 

kon spreken. 

 Ik was bij mijn 

vriendin Toos 

Scheeper, maar 

dat was geen 

probleem. 

Ik denk “het gaat 

over boelen of 

sjoelen of hij had 

nog een adres voor een klusje”. 

De bel gaat en Piet staat aan de deur tot mijn ver-

rassing met een grote bos bloemen. 

Dus de vraag was: waar is dat nou voor nodig? 

Dat was omdat ik was gekozen tot KBO - er van 

het jaar 2019. Dit was inderdaad een grote verras-

sing. Daar had ik nog niet aan gedacht net zomin 

als aan het uur van mijn dood (hoop dat dat nog 

lang duurt).  
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Wij hebben Piet getrakteerd op een kopje koffie 

met een koekje want gebak was er niet in huis. Als  

ik het had geweten dan had hij een Bossche Bol  

gekregen. Ik voel we wel vereerd dat er zoveel 

mensen mij hebben voorgedragen. Ik wil dus ook 

iedereen bedanken die hieraan meegewerkt heb-

ben!  

Voor de klusjes heb ik al van iemand de naam ge-

kregen van “handyman”, dat vond ik wel leuk. 

Maar KBO-e r van 2019 dat hat ik niet verwacht. 

Een hele eer. Dus nog eens iedereen bedankt.  

De groetjes van de zeer vereerde Frits Ver-

lijsdonk  

 

EINDRESULTAAT RABOBANK CLUBSUPPORT 

ACTIE 2020 

 

De jaarlijkse clubsupportactie van de Rabobank 

leverde onze vereniging dit jaar het mooie bedrag 

op van € 1.029,06 euro.  

Hiermee stonden we als vereniging in de top 60 

van alle verenigingen in Peelland. Als KBO-

vereniging waren we op een na de beste van heel 

Peelland.  

Een mooie uitdaging voor volgend jaar. Nu stemde 

bijna 155 Rabobankleden op onze vereniging. 

Daarvoor onze hartelijke dank natuurlijk. Maar an-

derzijds een uitdaging om hier meer dan 200 stem-

mers van te maken voor het komende jaar.  

Wij als bestuur zullen er aandacht aan besteden 

en voorlichting geven hoe we dit kunnen realise-

ren. Nogmaals dank aan al degenen die op on-

ze vereniging hebben gestemd. 

Bestuur KBO-St. Lucia 

OPROEP VOOR EEN COORDINATOR FIETS-

CLUB KBO-ST.LUCIA. 

 

 

 

Beste mensen, 

Er zijn op dit moment bij de KBO-St. Lucia twee 

fietsclubs actief.  

Deze clubs hebben beiden het maximaal aantal 

leden. De belangstelling is zo groot dat een derde 

fietsclub kan starten.  

 

Het voordeel van een derde fietsclub is dat men-

sen die op de wachtlijst staan ook kunnen gaan 

fietsen. 

Voor deze derde fietsclub is wel een nieuwe coör-

dinator (man of vrouw) nodig. 

De taken van de coördinator komen er op neer dat 

hij als leider van deze fietsclub optreedt. Tevens 

zorgt hij voor enkele begeleiders uit de leden om 

de tochten veilig te laten verlopen.  

Wat doet de coördinator nog meer:  

hij is de voorzitter van de werkgroep die het ritten-

schema voor het seizoen vaststelt en het regle-

ment zo nodig aanpast; 

• hij houdt de ledenlijst actueel en houdt  toe-

zicht op de eigendommen van de fietsclub 

(hesjes, EHBO set en pechhulp); 

• hij spreekt leden- indien nodig- aan op onvei-

lig rijgedrag; 

• bij pech of een ongeval zorgt hij voor een 

correcte afhandeling (belt 112).  

De coördinator zorgt er ook voor dat er op het eind 

van het fietsseizoen  een verslag gemaakt wordt 

voor de nieuwsbrief “Kontakt”. Ook maakt -of laat 

hij van enkele activiteiten een verslagje voor de 

nieuwsbrief maken. De coördinator is verantwoor-

delijk voor de eindredactie van die artikelen.  

Heb jij belangstelling om een fietsclub te leiden 

neem dan contact op met het secretariaat van 

KBO-ST.LUCIA  (email: secretariaat@kbo-

stlucia of telefoon 06 30853736).  

Voor meer informatie over het coördinator-

schap kun je contact opnemen met  M. Verstij-

nen tel: 0657772715. 

De  fietsclub coördinatoren 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Beste leden van KBO-St.Lucia, 

Het nieuwe jaar klopt 

al weer aan de deur 

en daarmee is het 

weer tijd voor het in-

nen van de jaarlijkse 

contributie. Zoals tij-

dens de jaarvergade-

ring is aangegeven 

wordt de contributie 

voor 2021 met een 

euro verhoogd om-

dat we als bestuur 

een euro per lid meer af moeten dragen aan KBO- 

Brabant. Jarenlang hebben de lokale besturen er 

alles aan gedaan om dit te voorkomen, maar er 

viel bij KBO- Brabant niet verder te bezuinigen 

zonder concessies te doen aan de geleverde kwa-

liteit en diensten.  

De contributie wordt dan voor leden met een 

machtiging € 22,50. Voor gastleden (leden die 

ook al lid zijn bij een andere KBO) bedraagt de 

contributie hetzelfde als in 2020 € 11,50,-.  

 

Voor bestaande leden die nog niet met automati-

sche incasso werken geldt een uitzonderingsposi-

tie. De voorkeur is natuurlijk om ook over te stap-

pen naar automatische incasso maar als men dat 

niet wil, zullen de extra kosten van het innen van 

de contributie bij het lidmaatschap geteld worden.  

Hiervoor zal jaarlijks de prijs aan de kosten aange-

past kunnen worden. Voor 2021 geldt ( dus alleen 

als u geen automatische incasso wenst) hiervoor 

een verhoging van de contributie van € 2,50. De 

contributie voor 2021 geldt voor deze doelgroep 

dus € 22,50 plus € 2,50 is € 25,- .  

Als men alsnog een machtiging wil, zijn de machti-

gingsformulieren aan te vragen bij onze ledenad-

ministrateur (ledenadministratie@kbo-stlucia.nl of 

0492-474555)  of bij onze penningmeester 

(penningmeester@kbo-stlucia.nl of 0492-592166). 

 Wees ervan bewust dat leden die hun ziekte-

kostenverzekering VGZ via KBO- Brabant heb-

ben afgesloten deze kunnen declareren bij VGZ 

en daarmee is het lidmaatschap van KBO-St. 

Lucia gratis.  

De contributie wordt op 10 januari 2021 per incas-

so afgeschreven en degene die geen machtiging 

afgegeven hebben ontvangen bij de Ons van eind 

december een factuur om de contributie zelf over 

te maken.   

PS. Mocht u om de een of andere reden uw lid-

maatschap willen beëindigen (wat we niet hopen 

natuurlijk) wilt u ons dat dan vóór 1 december la-

ten weten. De contributie-afdracht aan KBO-

Brabant wordt namelijk bepaald door het aantal 

ingeschreven leden op 1 januari.  

Met vriendelijke groet, 

A.Coppens, Penningmeester KBO-St. Lucia. 

 

KBO-Brabant vraagt om informatie aan onze 

leden inzake rechtszaak pensioenen  

Zoals u wellicht weet, heb-

ben KBO-Brabant (125.000 

leden) en Stichting Pensi-

oenBehoud (1.000 done-

rende sympathisanten) een 

bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat 

aangespannen over de Pensioenwet die naar on-

ze mening strijdig is met de Europese pensioen-

richtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging 

opgelopen door reguliere wachttijden bij de recht-

bank en verlenging daarvan als gevolg van coro-

na, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de 

eerste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere in-

formatie over deze procedure verwijzen wij u naar 

de informatie op onze website https://www.kbo-

brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/  

Met het oog op de rechtszaak zouden we graag 

willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze 

seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbou-

wen of een pensioenuitkering ontvangen van een 

van de volgende fondsen: 

·        SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars) 

·        Pensioenfonds Detailhandel 

·        Pensioenfonds Metaal en Techniek 

·        Pensioenfonds van de Metalelektro 

·        Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer 

·        Pensioenfonds PNO Media 

Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van 

KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of meer 

van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan 

bij KBO-Brabant willen melden per e-mail 

(info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of telefo-

nisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gege-

vens uitsluitend om ons belang als eisers verder te 

kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blij-

ken. Graag vóór 26 november! 

Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van 

dienst zou willen zijn.   

Met vriendelijke groet, KBO-Brabant. 

https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/
https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/
mailto:info@kbo-brabant.nl
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GEDRAGSREGELS IN WIJKHUIS DE GESEL-

DONK  MIERLO-HOUT IVM.CORONA.. 

 

 

 

 

 

 

 

•Bij binnenkomst altijd mondkapje op en handen 

desinfecteren 

•Niet rondlopen zonder mondkapje 

•Ook naar de toilet met mondkapje op 

•Ook bij het verlaten van de Geseldonk: mondkap-

je op. 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf nu zullen we u in onze nieuwsbrieven de 

rubriek  “VAN DE BESTUURSTAFEL” opnemen. 

In die rubriek wordt u geïnformeerd over zaken die 

binnen het bestuur besproken zijn.  

In de bestuursvergadering van 28 oktober 2020 

zijn oa. besproken: 

1. De agenda voor de “Heidag” op 30 okto-

ber.  

De agenda bevatte de volgende onderwerpen: 

de bestuurssamenstelling , de begroting 2021, het 

activiteitenprogramma 2021, communicatie , doel-

stelling KBO-St. Lucia . 

In het “Kontakt” van januari as. informeren we u 

verder over deze dag. 

Wat de activiteiten betreft kan al wel gesteld wor-

den dat- hoezeer het bestuur dat betreurt - de 

Kerstbijeenkomst 2020 niet doorgaat en dat ook 

de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2021 naar 

verwachting niet door kan gaan. Een kleine com-

missie beziet op dit moment of - en zo ja wat we 

de leden zo rond de Kerst/Nieuwjaar toch kunnen 

bieden.  

2. Contributie 

Op de pagina hiernaast is een uitgebreid artikel 

aan dit onderwerp gewijd. De contributie is na vele 

jaren niet verhoogd te zijn, nu met een euro ver-

hoogd omdat we als bestuur een euro per lid meer 

af moeten dragen aan KBO- Brabant.  

3. Klein onderhoud van tuinen 

In 2019 zijn we gestart met het onderhoud van tui-

nen voor leden die vanwege hun gezondheid zelf 

niet meer in staat zijn hun eigen tuin (tje)  te on-

derhouden.  

Uit de ervaring die we tot nu toe hebben opgedaan 

is duidelijk geworden dat we met de beperkte 

menskracht die we hebben niet in staat zijn om  

groot tuinonderhoud te doen.  

We beperken ons dus tot het kleine tuinonder-

houd.  

Voor groot tuinonderhoud kan men proberen 

Kansrijk Mierlo Hout in te schakelen.  

Op dit moment hebben we één tuinman te weten 

Anton Kleyne. Het zou prettig zijn als Anton ver-

sterking krijgt van iemand die ook graag tuiniert.  

Neem gerust met  Anton contact op via  telefoon: 

06-17449725 of via email :  

hennykleyne@hotmail.com  

 

Tot zover een greep uit hetgeen besproken is 

in de bestuursvergadering van 28 oktober 

2020. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelderland 14 sufferd 16 

bergweide 18 een zeker iemand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse vrouw 27 

soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande 

kraag 39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze van 46 grote 

papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 

63 overdreven 64 lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig 73 

doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glorie 9 eve-

naar 10 assistent 12 dierenpension 14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 over-

dreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 28 propaganda 30 autocoureur 

31 hechtlat 33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 verzamel-

band 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 

61 plakband 62 Ierland 65 Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapengeluid. 

 

Kruiswoordraadsel 
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GEDICHT 

Geschreven door: Mevr. C. Schalks - van Lierop  

Een goede vriend spreekt met zijn hart 

Hij is draadloos verbonden  

Het lijkt soms wel verwant 

Daar is geen grens gevonden  

Soms lijkt iets heel ver weg  

De weg is tijdloos genomen  

Ga er dan vanuit  

Dan mag je daar van dromen ! 

———————— 

 LEVENSLIED  

(ingezonden door een van onze leden)  

Het leven is de snaar waarop men graag wil spelen 

Vol gevoel, brengt men dan de klank, die wij graag delen 

Het instrument, de klank voortbrengt en dat in het hart 

van velen 

De liefde tot het lied kwelen doet dan strelen 

De snaar die dan het loodje legt als getokkel van een 

specht 

Daar waar men die teveel gebruikt net als het leven, een 

gevecht 

Als levenssnaar is uitgespeeld door dan goed na te  

denken 

Wat over is van het levenslied beschouw dit, als ge-

schenken. 

Ingekomen artikelen, 

De hiernaast onderstaande gedichten zijn 

ingezonden door enkele van onze leden.  

Wilt u ook een keer een artikel, ervaring, ge-

dicht of wat dan ook in onze nieuwsbrief la-

ten opnemen? Schroom dan niet om het 

naar de redactie op te sturen of bij de re-

dactie in de brievenbus te doen. Bij voorbaat 

hartelijk dank. 

De redactie. 

 

AANVULLING OP KORTINGSLIJST 

Beste leden, 

In de nieuwsbrief van 

november was de Kor-

tingslijst bijgevoegd van 

het verenigde bonden-

overleg Helmond. 

De kortingslijst geeft 

aan bij welke zaken u 

als KBO-lid korting kunt krijgen. 

Inmiddels is er een aanvulling voor onze le-

den : een goede aanbieding bij een automa-

tiseringsbedrijf in de Mortel. Dit bedrijf kan 

ook bij u thuis komen als u dat wilt. Hieron-

der treft u de aanbieding aan die we u niet 

willen onthouden. 

Automatisering 

coMPjoeter, Oude Molenweg 22c, De Mortel. 

e-mail verkoop@compjoeter.nl, tel.0492-

842138, website: www.compjoeter.nl  

Korting op de volgende diensten: 

*APK onderhoudsbeurt voor € 25 i.p.v. € 40 

* virusscanner internetsecurity  voor € 20 

i.p.v. € 30 per jaar voor 3 apparaten 

* bij aankoop van nieuwe PC is de virus-

scanner gratis 

* Bij hulp aan huis krijgt u € 5 korting per uur  

( € 35 i.p.v. € 40) 

* verder leveren wij alleen hulp en onder-

steuning in onze winkel met 20% korting op 

de normale prijs.  
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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: 06-57772715.  

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 14 december 2020  inleveren/

opsturen en ik plaats het in onze nieuws-

brief .“Kontakt.” 

       WEERSPREUKEN DECEMBER 

 

 

 

 

 

 

   

December koel en nat, ledigt gans het korenvat  

December koud en in sneeuwgewaad, 

een jaar vol vruchtbaarheid verraad.  

Heeft men in december slechts vorst en slijk, 

dan worden de dokters rijk.  

 

Oplossing kruiswoordraadsel: Kleurenpracht 
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