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VOORWOORD 

Beste mensen, 

Hopelijk heeft u een fijne Kerst en een goed begin 
van het jaar mogen meemaken.   

Terwijl ik dit schrijf staat de krant vol met informa-
tie over de Coronavaccins die nu overal worden 
toegediend. 

Het is fijn om te weten dat alle 65+’ers onder onze 
leden in ieder geval vooraan zullen staan in de 
vaccinatieschema’s. Het is nog niet echt duidelijk 
wanneer we allemaal beschermd zijn en wanneer 
de maatregelen weer wat zullen versoepelen. We 
wachten af en blijven optimistisch.  

In de dagen voor 
Kerst hebben al 
onze leden en 
gastleden (ook 
die buiten Hel-
mond)  een heer-
lijke Kaneel cake 
en de Ouderen-
kalender ontvan-
gen.  

Hopelijk heeft u 
ervan genoten en 
beleeft u veel  
plezier met het 
dagelijks gebrui-
ken van de ka-
lender. 

We hebben erg veel hartverwarmende bedankjes  
en 

Kerstgroeten mogen ontvangen van diverse van 
onze leden. Namens het bestuur: hartelijk bedankt 
daarvoor. 

Omdat de Coronamaatregelen nog steeds van 
kracht zijn kan het uiteraard voorkomen dat u hulp 
nodig heeft van wat voor soort ook. 

In dat geval kunt u altijd onze ledenzorg of een van 
de bestuursleden benaderen. Zie voor telefoon-
nummers en emailadressen de achterzijde van 
deze nieuwsbrief. We zullen dan doen wat we kun-
nen. 

Veel leesplezier toegewenst. 

De redactie. 

 

KENNISMAKEN MET PASTOOR PIETER 
SCHEEPERS. 

In veel perso-
neelsbladen 
is een rubriek 
opgenomen 
onder de titel: 
‘wie is wie’, of 
‘even kennis 
maken 
met….’  

In die rubrie-
ken, die nog 
vele andere 
namen ken-
nen, wordt 
een nieuw 
personeelslid 
voorgesteld 
aan de rest 
van de werk-
nemers.  

We lezen dan vaak wat de nieuweling in voorgaan-
de banen heeft gedaan, hoe de gezinssituatie is 
en wat de hobby’s zijn. We krijgen een beeld van 
de nieuwe collega. 

Enigszins in die trant kan ik u vertellen dat ik op 19 
december 1971 het levenslicht zag in de Palm-
houtstraat in Mierlo-Hout. Een paar jaar later ver-
huisden we naar de Heeklaan en heb samen met 
mijn jongere broer Rob een zeer gelukkige jeugd 
gehad.  

Nog steeds wonen mijn ouders aan de Heeklaan 
en dat vind ik reuze- fijn!   

Velen zullen mij misschien nog wel kennen als 
misdienaar; lector; lid van het jongerenpastoraat of 
lid van de parochievergadering.  

Op 1 september 1996 begon ik aan mijn stage in 
de parochies Leuth en Ooij & Persingen, gelegen 
in de Ooijpolder bij Nijmegen. In datzelfde jaar 
werd ik op 9 november tot diaken gewijd en de 
priesterwijding volgde op 24 mei 1997. Mijn Eerste 
Heilige Mis mocht ik vieren in de Luciakerk.  

Daarna werd ik op 1 oktober 1999 benoemd tot 
pastoor in Geffen en Vinkel en zes jaar later tot 
pastoor van de parochies H. Willibrordus en de H. 
Caecilia in Berkel-Enschot. Deze parochies gingen 
samen met Udenhout en Biezenmortel op in de 
nieuwe fusie-parochie H. Paus Johannes XXIII en 
daarvan werd ik op 1 september 2012 de eerste 
pastoor. 

Op 1 december 2015 kwam mijn benoeming tot 
pastoor van de Franciscusparochie Asten-
Someren.  
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En vanaf 1 januari 2021 jl. pastoor van de Heilige 

Damiaan de Veuster-parochie; een kans die ik 

maar eens in mijn leven krijg. Ik zal – samen met 

diaken René de Weerd; diaken Dudley Martina, 

met de nieuwe pastoraal werkster; en met onder-

steuning van diaken Ton Schepens, het pastoraat 

behartigen.  

Dat houdt in dat ik, samen met de vele vrijwilligers, 

de liturgie verzorg, de contacten onderhoud, de 

mensen die dat aangeven zal bezoeken. Mijn eer-

ste uitgangspunt daarbij is dat we alles hetzelfde 

houden zoals het nu is, in zoverre dat inpasbaar is 

met mijn andere taken.  

Een ander uitgangspunt is dat de parochie, de ge-

loofsgemeenschap, diverse verantwoordelijkheden 

kent. Ik zal daarbij het pastorale deel voor mijn re-

kening nemen. Daar waar het gaat om verzekerin-

gen, bouwactiviteiten, restauratie en herstelwerk-

zaamheden, daar zijn weer anderen voor verant-

woordelijk.  

Zo verdelen we het geheel van taken binnen en 

buiten de geloofsgemeenschap met elkaar en kan 

ieder aangesproken worden op eigen kwaliteiten. 

Mocht u mij willen spreken, dan ben ik te bereiken 

via de vaste telefoon: 0492-522930 of per mail: 

pastoor@damiaanhelmond.nl  

Ik hoop dat we zo de Damiaanparochie samen 

kunnen opbouwen en richting kunnen bepalen 

voor de toekomst. 

Een hartelijke groet van pastoor Pieter 

Scheepers . 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevrouw M. Nelis-

sen ,mevrouw T.M. van den 

Bulk-Burghoorn, 

de heer A.C.M. van den Bulk. 

Wij verwelkomen de nieuwe leden en hopen hen, 

zo snel als het kan, op onze bijeenkomsten of in 

onze clubs te mogen begroeten. 

OVERLEDEN 

Mevrouw P.M. Coort- Verhoe-

ven , mevrouw M. v.d. Kam-

v.d. Crommenacker . 

 

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de 

familie en vrienden. We wensen hen veel sterkte 

toe om dit verlies te kunnen verwerken. 

ACTIVITEITEN FEBRUARI  

Er zijn in februari vanwege de verlengde lockdown 

geen activiteiten. 

LAMBERT EN RIA JACOBS 65 JAAR GE-

TROUWD  

Lambert en 

Ria hebben 

elkaar in 

1951 ont-

moet in het 

park van 

Helmond. 

 

Op 14 ja-

nuari 1956 

traden de 

heer Lam-

bert Jacobs 

en me-

vrouw Ria 

Beekmans 

voor  de 

wet in het 

huwelijk.  

 

Op 17 ja-

nuari volg-

de de ker-

kelijke inzegening. 

Lambert 89 en Ria 85 wonen nog steeds zelfstan-

dig, met af en toe hulp van derden redden zij zich 

best. In oktober 2017 zijn zij verhuisd van de Sma-

ragdstraat naar een appartement in Houtvoort te 

Mierlo-hout, waar zij het reuze naar hun zin heb-

ben. 

Naast hun 3 kinderen heeft het echtpaar 11 klein-

kinderen en 13 achter kleinkinderen. Vele jaren 

hebben zij zich  ingezet als vrijwilliger o.a. bij Al-

phonsus, collecteren en het bezorgen van de 

Houtvonken. 

Lambert zijn grootste hobby is eten, niemand 

kookt er lekkerder dan zijn Ria. Ook houdt hij er-

van om een puzzeltje te maken. 

Ria houdt van bloemen, kookt graag en vindt het 

leuk om te winkelen. Beiden kijken uit naar het 

voorjaar zodat ze samen weer op hun balkon kun-

nen gaan zitten. 

Helaas is door de uitbraak van corona en de geno-

men maatregelen alles beperkter geworden. Dit 

heeft een grote impact op hun sociale contacten 

en zoals bij velen valt dat hun zwaar. Ondanks dit 

genieten zij van elkaar. 

Het nog altijd gelukkige paar is van plan nog vele 

jaren samen vol te maken. 

De kinderen. 
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GEDICHT 

(ingezonden door Greet Meulendijks) 

 

Wat houd ik van de wind 

Het waait, ik hoor de wind!! 

Het ruisen, het golven, het aanzwellen en zachter 
worden door de bladeren van de bomen. 

Ik voel de wind, de frisse bries langs m’n huid Mijn 
haar dat wappert langs mijn wangen. 

Ik zie de wind, de takken die zwiepen en zwaaien 
het blaadje dat naar beneden dwarrelt, voor mijn 

voeten landt. 

Ik speel met de wind, een grote regenjas aan en 
vangen die wind en hangen, hangen tot je bijna 

valt en dan jezelf weer opvangen!! 

Wat houd ik van de wind! 

 
KOERSBAL 

KBO-St. Lucia zou graag een Koersbal club gaan 
oprichten als daar onder de leden belangstelling 

voor is. In het artikel hieronder treft u informatie 
aan over de historie van Koersbal en een simpele 
uitleg over de spelregels. Hoe u zich kunt aanmel-
den kunt u zien aan het eind van het artikel.  

De redactie. 
 

Geschiedenis 

Koersbal is reeds 5000 jaar voor onze jaartelling 
door de Egyptenaren gespeeld met een kegel en 
stenen ballen.  

De sport breidde zich in allerlei vormen uit over de 
wereld. Bekende varianten zijn, naast bowls zelf, 
jeu de boules (Frankrijk), bocce (Italië) en bolle 
(Denemarken). Curling is weer een wintervariant 
van bowls en is vooral in Canada en de Scandina-
vische landen populair. 

Bowls is zeer populair in het Verenigd Koninkrijk 
en de voormalige koloniën. In Southampton ligt de 
oudste nog in gebruik zijnde "green", deze dateert 
van 1299. Bowls wordt zowel binnen als buiten 
gespeeld. 

Introductie 

Koersbal en Jeu de boules zijn aan elkaar verwan-
te sporten die geschikt zijn voor alle leeftijden.  

Er wordt gegooid met speciale ballen die niet pre-
cies rond zijn en waarvan het zwaartepunt niet in 
het midden zit waardoor de bal een slingerende 
beweging krijgt, de zogenaamde curve.  

De koersbal moet zo dicht mogelijk bij de 'jack', 
een kleine witte bal, terechtkomen. 

Doordat koersbal geen zware inspanning vereist, 
kan de sport tot op hoge leeftijd  worden gespeeld.  

Meestal wordt koersbal informeel gespeeld in ge-
zelligheidsclubs, verzorgingshuizen en buurtcen-
tra.  

Zo heeft u samen een leuk tijdverdrijf en kunt u 
meteen een competitieve sport beoefenen.  
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Heeft u na het lezen van dit artikel belang-

stelling voor Koersbal dan kunt u zich alvast 

opgeven bij het secretariaat telefoon: 06 

30853736 ; email: secretariaat@kbo-stlucia.nl  

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

De redactie. 

COMPUTERHULP 

Voor vragen/problemen met uw com-

puter, laptop, smartphone kunt u wel 

coördinator Herman Nieweg bellen: 

tel: 06 38319793  

VAN DE BESTUURSTAFEL 

In januari is er geen bestuurs-

vergadering geweest. 

 

 

JAARVERSLAG REPAIR CAFE 2020 

Het jaar 2020 wat 
inmiddels achter 
ons ligt is niet zo 
soepel verlopen als 
we hadden gewild.  

Echter we mogen 
niet klagen over het resultaat dat we met zijn allen 
hebben bereikt.  

Resultaat 2020:  

Totaal aan opdrachten ontvangen:       106 

Niet kunnen repareren:                           24 %
Deels kunnen repareren:                          8 %
Gerepareerd                                           74 % 

Mijn inziens een mooi resultaat. Ik neem de vrij-
heid enkele bijzonderheden te vermelden.  

Vermeldingswaardig is dat Flip van de 15 aange-
boden naaimachines er 13 heeft kunnen repare-
ren. Onze naaisters Annie en Yvonne hebben 19 
reparaties aangeboden gekregen en hebben alles 
kunnen repareren.  

Kortom, 
ondanks 
dit afgelo-
pen jaar 
met vele 
hindernis-
sen heb-
ben we 
een accep-
tabel resul-
taat neer 
kunnen 
zetten. 

Ik hoop jullie zo spoedig mogelijk te kunnen be-
richten wanneer we onze activiteiten weer kunnen 
starten. Ik bedank alle vrijwilligers hartelijk  voor 
hun inzet het afgelopen jaar en hopelijk tot gauw. 

Als de Coronabeperkingen zijn opgeheven gaat 
het repaircafe weer open op de onderstaande da-
gen. 

Zaterdag      20 februari   11.00 tot 15.00 uur 

Donderdag     4  maart    13.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag       20 maart      11.00 tot 15.00 uur 

Donderdag       1 april        13.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag        17 april        11.00 tot 15.00 uur 

Donderdag     29 april         13.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag           8 mei          11.00 tot 15.00 uur 

Donderdag     20 mei          13.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag           5  juni           11.00 tot 15.00 uur 

Donderdag      17 juni             13.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag             3 juli             11.00 tot 15.00 uur 

Donderdag        15 juli             13.00 tot 16.00 uur 

Vriendelijke groet, Coördinator Repaircafé KBO – 
St. Lucia. Adriaan van Veggel 
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen 
elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de 
oplossing. 

AASETER 

AGEREN 

ALBINO 

BEULEN 

BEWEGING 

BORDES 

CREATINE 

DAGVLINDER 

DELER 

DOKKEN 

DONATIE 

DOORKOMEN 

DRIEBANDEN 

EICEL 

GAREN 

GOKJE 

GRIET 

HIAAT 

HOGESCHOOL 

HORIG 

INBOETEN 

IRRITANT 

KOETSJE 

KORAN 

KRUISBOOG 

LEESWOEDE 

MELKDISTEL 

NABLOEI 

NOTIE 

ONTZAG 

ONZIN 

PANTYKOUS 

PARDON 

PASEN 

PERSEN 

PICOBELLO 

PIOEN 

REGAAL 

SANITAIR 

STORTBUIEN 

TOTAAL 

ZUINIGHEID 

WOORDZOEKER 
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ONZE NIEUWSBRIEF KONTAKT GESPONSORD 

Beste lezers,  

Met ingang van dit 
blad zijn wij begonnen 
met sponsoren te vin-
den die de uitgave 
van ons blad Kontakt 
financieel ondersteu-
nen.  

Het is onze bedoeling 
om 8 sponsoren te 
vinden die het moge-

lijk maken om ons ledenblad in de huidige vorm uit te 
kunnen blijven geven. Als wij er 8 hebben zullen deze 
een vaste pagina in ons blad gaan innemen.  

Tevens verschijnen de sponsoren het hele jaar op onze 
website. 

Door de lockdown i.v.m. corona is het momenteel moei-
lijk om sponsoren te vinden. Makelaarskantoor Adriaan 
van den Heuvel is de eerste die ons blad gaat steunen.  

Hun vermelding vind u ergens in dit blad tussen de tek-
sten. Als u bedrijven weet die ons blad zouden willen 
steunen dan kunt dit doorgegeven aan de redactie. Deze 
zal  dan contact opnemen met deze bedrijven om te kij-
ken of wij tot een sponsorovereenkomst kunnen komen.  

Met 8 sponsoren is ons blad verzekerd van een kleurrijke 
toekomst. 

De redactie. 

 

ALLE SUPPORTERS BEDANKT ! 

Hierbij dank ik alle supporters 
voor de vrijwillige donatie voor 
fietsgroep 3. 

Mede naar aanleiding van onze 
oproep in ons vorige Kontakt en 

publicatie in de weekkranten de Traverse en de Loop is 
het beoogde bedrag ruimschoots gehaald.  

Hartelijk dank aan alle supporters voor jullie bijdragen. 
We gaan nu als bestuur aan de slag om de groepen te 
bemensen en voldoende uit te rusten zodat we zo snel -
als Covid het toelaat -weer kunnen gaan fietsen en dan 
niet met twee maar met drie groepen.  

Ik kijk er naar uit, u ook?   

Albert Coppens, penningmeester 

DIGITALE VRAGEN? VRAAG OM HULP! 

Deze week ontvangt u bij dit blad ook een aparte kaart. 
Hierop wordt uitgelegd hoe u via whatsapp kunt beeld-
bellen. Zo kunt u bellen met uw familie of vrienden, terwijl 
u ze ook kunt zien via de telefoon.  

Vooral met deze strengere coronamaatregelen kan dat 
heel fijn zijn. Deze kaart krijgt u normaal gesproken als u 
deelneemt aan een bijeenkomst van ‘Koffie met een Ta-
blet’ 

 

. 

 

 

Snapt u het beeldbellen nog niet helemaal, 
of heeft u andere vragen over de computer, 
tablet, telefoon, e-mail of internet? Vraag 
dan om hulp! 

Waar kan ik de komende weken terecht met 
digitale vragen? 

Wanneer de strengere maatregelen weer 
worden versoepeld, zijn er ook mogelijkhe-
den om fysiek vragen te stellen of om te oe-
fenen met het internet. Dan kunnen we ook 
weer van start gaan met het project ‘Koffie 
met een Tablet’, waar u in de wijk tijdens 
een gezellige bijeenkomst wat kunt leren 
over digitale mogelijkheden, zoals het ver-
sturen van foto’s en reserveren via het inter-
net. 

Nu dit nog niet kan, is er nog steeds hulp 
beschikbaar op de volgende manier: 

• Digiwijzer Bibliotheek Helmond—
Peel . Telefonisch spreekuur. Van 
maandag t/m vrijdag  van 10.00 uur tot 
13.00 uur kunt u gratis telefonisch al 
uw digitale vragen stellen aan de me-
dewerkers van Bibliotheek Helmond-
Peel.  Maak een afspraak via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl of bel 
naar: 0492 522 220 

• Digi-hulplijn (0800 1508) Van maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 
uur kunt u ook bellen naar de Digi-
Hulplijn met uw digitale vragen. Bel 
hiervoor gratis naar 0800 1508 

NB. De DigiHulplijn is een gezamenlijk initia-
tief van maatschappelijke organisaties (Het 
Nationaal Ouderenfonds, SeniorWeb en de 
Koninklijke Bibliotheek), private partijen 
(VodafoneZiggo en ContactCare) en de Alli-
antie Digitaal Samenleven.  
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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 15 februari 2021 inleveren/opsturen 

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

Oplossing puzzel  Sneeuwketting   

WEERSPREUKEN FEBRUARI 

Februari is nooit zo goed, 

of het vriest een voet en sneeuwt een hoed.  

 Als februari de muggen zwermen, 

moet men in maart de oren wermen.  

Blazen de muggen in februari alarm, 

houd dan in maart de oren warm.    
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