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VOORWOORD 

Beste mensen, 

Deze keer is de nieuwsbrief beperkter van om-
vang. De activiteiten liggen immers nog stil maar 
hopelijk komt het einde van de Lock down de ko-
mende maanden in zicht.  

Zodra we weer met meerdere mensen bij elkaar 
mogen komen zullen de activiteiten langzaamaan 
weer opgestart gaan worden. Nog even geduld. 

In deze korte nieuwsbrief treft u informatie aan 
over de 3 fietsclubs. Aan de fietsers het verzoek 
om aan te geven in welke groep men wil (blijven) 
fietsen. 

Ook informeren we u over wat KBO- Brabant als 
provinciale organisatie allemaal voor ons doet. 

De jaarvergadering is vooralsnog gepland op 25 
mei 2021 aanvang 13.00 uur. 

En nogmaals….schroom niet om ons te bellen als 
u ergens mee zit.  

En tot slot! Met Pasen heb-
ben we voor al onze leden 
een verrassing!!!! 

 

Een heel fijne Pasen 2021 
-en veel leesplezier toege-

wenst door het voltallige bestuur. 

De redactie. 

 

BESTE FIETSERS                                     

“Er gloort licht en hoop aan het eind van de tun-
nel”. 

Dat wordt vaker gezegd en ook wij hopen dat dit 
snel gaat gebeuren. 

Als de regering de maatregelen verder gaat ver-
soepelen en ook de horeca (terrassen) weer open-
gaan, dan gaan ook wij meteen met onze fiets-
groepen van start!  

Wij kunnen dan weer normaal doen wat we graag 

doen, namelijk fietsen.  

De voorbereidingen zijn in volle gang en tot onze 
tevredenheid kunnen we melden dat we zelfs met 
een derde groep gaan starten. 

Wij als bestuur hebben niet stil gezeten en hebben 
voor de derde fietsclub, een nieuwe coördinator 
gevonden in de persoon van Albert Coppens. Al-
bert is een ervaren fietser die 40 jaar bij toerclub 
“Aan de Wielen” uit Aarle-Rixtel heeft gefietst. 

Onze drie fietsgroepen zijn nu: 

Fietsgroep 1. 

De oudste fietsgroep onder leiding van Martien 
Verstijnen (tel. 06-57772715, email: mverstij-
nen@hotmail.com )  “Samen op de Pedalen”” 
heeft 28 leden, als iedereen weer meegaat.   

Zij fietsen ongeveer 15 km per uur en hebben twee 
afstanden een korte en een lange tocht. De korte 
rit, ongeveer 35 km, vertrekt op woensdagmiddag 
om 13.30 uur bij de Geseldonk en om ongeveer 
16.30 uur is men weer terug.  

De lange tocht (1x per maand) is ongeveer 65 km 
lang, vertrekt ook bij de Geseldonk en de start is 
om 09.30 uur. Ook hier zijn we terug om 16.30 uur.  

Halverwege is er een sanitaire stop en rusten we 
even uit op een terras. Deze groep heeft al een 
maximaal aantal leden en aanmeldingen worden 
op een wachtlijst geplaatst. 

Fietsgroep 2. 

Fietsgroep 2 staat onder leiding van Jan van Gin-
kel ( tel. 06 21176884, email: vginkelj@gmail.com)  

Zijn groep fietst iets sneller ongeveer 17 km per 
uur. De afstanden zijn wat groter en net als in 
groep 3 : 40 en 70 km. Fietsgroep 2 fietst  op 
donderdag . Vertrektijden volgen nog. 

Fietsgroep 3. 

De nieuwe fietsgroep onder leiding van Albert 
Coppens ( tel. 06 20856733, email: penningmees-
ter@kbo-stlucia.nl) heeft volgens onze registratie 
ook al zo’n 20 leden . Fietsgroep, 3  fietst ook op 
woensdagmiddag met een gemiddelde snelheid 
van 17 km.per uur. De lengte van de ritten be-
draagt evenals in fietsgroep  2 ongeveer 40 km 
voor de korte ritten en ongeveer 70 km voor de 
lange ritten.  

Natuurlijk is e.e.a. afhankelijk van het weer en de 
omstandigheden. De groep vertrekt voor de korte 
rit om 13.00 uur bij de Geseldonk en zo rond half 
vijf hoopt men terug te zijn. De lange rit wordt een 
keer per maand verreden.  

De lange tochten vertrekken om 10.00 uur en men  
is ook omstreeks 16.30 uur terug. Ook hier neemt 
men tijd voor een sanitaire stop en een terras.  Na-
tuurlijk zullen we e.e.a. aanpassen als de groep 
daar behoefte aan heeft. 
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Nu is de vraag van het bestuur en de coördinato-
ren : “wie blijft in welke groep fietsen of wil zich 
afmelden“?  

We vragen u dit zo snel mogelijk kenbaar te 
maken bij Uw coördinator. Graag ook aangeven 
of u al een geel KBO-fietshesje heeft. Bewegen is 
gezond.  

Groetjes, Hans Stienen 

 

WIJZIGING VAN UW BANKREKENING, ADRES, 

EMAIL,TELEFOONNUMMER ed. 

 In onze ledenadministratie 
worden naast uw adresgege-
vens ook uw e-mailadres en 
telefoonnummer vastgelegd.  

Bij toestemming voor auto-
matische incasso is ook uw 

IBAN-rekeningnummer opgeslagen.   

Naast uw adresgegevens wordt ook een accurate 
weergave van uw e-mailadres van groeiend be-
lang omdat we steeds vaker per mail of per tele-
foon communiceren om kosten te besparen. Hier-
bij willen wij u dan ook vriendelijk verzoeken 
om bij verandering van adres, e-mail of tele-
foonnummer dit door te geven aan onze leden-
administrateur.  

Bij de automatische incasso van de contributies 
komt het nog regelmatig voor dat leden van bank-
instelling zijn veranderd zonder dat dit aan onze 
ledenadministratie of aan de penningmeester door 
is gegeven. Dat geeft veel extra werk. Ook hier-
voor het vriendelijke verzoek om bij verandering 
van uw IBAN-bankrekeningnummer dit meteen 
door te geven aan onze ledenadministrateur of 
onze penningmeester.  

Het telefoonnummer en e-mailadres van onze le-
denadministratie en van de penningmeester treft u 
in de colofon van elk “Kontakt “aan. 

Het bestuur 

WAT DOET KBO-BRABANT VOOR ONS? 

In het vorige “Kontakt “ schreven we dat we jaar-
lijks een substantieel 
deel van uw contribu-
tie moeten overmaken 
aan KBO- Brabant en 
dat we daar in dit  

“Kontakt” op terug zouden komen.  

Wat we op dat moment niet wisten was dat er in 
de ONS van maart een bijlage “Onsje” zat waarin 
het ging over het onderwerp: “Wat doet KBO- Bra-
bant” voor u?”  Dat hoeven we dus niet over te 
doen, want in deze bijlage is het allemaal perfect 
weergegeven.  

Toch willen we graag nog wat extra’s toevoegen 
over zaken die in de folder niet zijn vermeld.       
Zo levert of regelt KBO- Brabant naast het ge-

noemde in de folder nog de volgende zaken:  

• Stelt een digitaal ledenadministratiesysteem 
ter beschikking en regelt de ondersteuning. 
Het systeem registreert perfect onze leden-
gegevens en is een perfect hulpmiddel voor 
het incasseren van contributie of bijdragen 
voor de gym of de schilders club; 

• Een digitaal boekhoudsysteem waardoor het 
regelen van de financiën een stuk eenvoudi-
ger en overzichtelijker is geworden. Ook 
hiervoor is ondersteuning beschikbaar; 

• Ook onze website wordt gemaakt in de ma-
ster dat aangeleverd is door KBO- Brabant 
en maakt het voor ons eenvoudiger om onze 
eigen website actueel en aantrekkelijk te 
houden. Ook de training voor de webbeheer-
ders verzorgt KBO- Brabant; 

• KBO- Brabant regelt voor alle afdelingen de 
BUMA/Stemra zaken zodat de afdelingen 
hier geen bijdrage moeten betalen als ze 
muziek en dergelijke bij hun activiteiten orga-
niseren. Dat zou voor de afdelingen over be-
hoorlijke bedragen gaan en een forse admi-
nistratie betekenen; 

• De activiteiten van alle kringen (dus ook van 
Kring Helmond) worden in belangrijke mate 
door KBO- Brabant gefinancierd. 

Verder wordt het beleid en aanpak van KBO- Bra-
bant van onderaf aangestuurd.  

Elke afdeling heeft een vertegenwoordiging in 
KBO-Kring Helmond. Hiervan zijn twee vertegen-
woordigers betrokken bij het regionaal overleg 
(primair voorbereiden van de Algemene Vergade-
ring) en participeren in de algemene vergadering, 
welke twee keer per jaar gehouden worden. In de-
ze vergadering wordt het beleid en financiering 
van KBO- Brabant vastgelegd.  

Het bestuur van KBO- St. Lucia vindt dat KBO- 
Brabant onze bijdragen dubbel en dwars waard 
zijn.  

Het bestuur. 
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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 19 april 2021 inleveren/opsturen en ik 

plaats het in onze nieuwsbrief .“Kontakt.” 

 

WEERSPREUKEN APRIL 

 Wil april toch niet vertrouwen, hij is en blijft 

de ouwe. 

Nu lacht hij met zonnegloren, 

dan smijt hij hagelstenen om de oren.  

In april mag je met permisse, 

nog kottekes (kuiltjes) in d'ijsbaan pisse.   

April maakt de bloem en mei bekomt de roem. 
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