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VOORWOORD 

 
Beste mensen, 

Gelukkig blijft het aantal besmettingen met Corona 
stevig dalen. Hopelijk zet deze trend door zodat 
we mogelijk weer op een normalere manier van de 
zomer kunnen genieten. 

Zodra het kan gaan we weer met onze activiteiten 
aan de slag. U wordt daar tijdig over geïnformeerd. 
We zitten als bestuur overigens niet stil als het 
gaat om uitbreiding van ons activiteitenaanbod.  

We bereiden op dit moment het oprichten van de 
Koersbal club voor. Subsidies zijn/worden aange-
vraagd en met de Geseldonk worden afspraken 
gemaakt. Ook kan er gestart worden met een 
Kookclub: “Samen koken en Samen eten” .U leest 
er meer over in deze nieuwsbrief.  

Op 7 november gaan we met  de bus naar de Bra-
banthallen in Den Bosch voor de Musical “The 
Sound of Music” . En zodra het kan komt de activi-
teitencommissie weer bijeen om het jaarprogram-
ma 2021/2022 in te vullen. 

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

Veel leesplezier toegewenst en hopelijk kunnen 
we genieten van een mooie junimaand !!. 

De redactie. 

 

OVERLEDEN 

De heer  M. v.d. Eijnden  

Onze gevoelens van 
medeleven gaan uit naar 
de familie en vrienden. 
We wensen hen veel 
sterkte toe om dit verlies 
te kunnen verwerken. 

 

 

MET KBO-ST. LUCIA NAAR DE MUSICAL THE 
SOUND OF MUSIC!!! 

The Sound of Music vertelt het verhaal van Maria, 
die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven 
en de opdracht krijgt van Moeder Overste om als 
gouvernante te werken bij de familie Von Trapp.  

Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kin-
deren van kapitein Von Trapp onder een te streng 
regime leven. Wanneer de kapitein een tijd van 
huis is laat Maria de kinderen weer opbloeien 

Zoals eerder vermeld volgt nu meer informatie:In 
eerste instantie heb ik 2 data gereserveerd; naar 
aanleiding van het aantal geïnteresseerden ( 
ca.60) is gekozen voor 7 november. 

 

Datum:   7 november 2021 

Plaats:    Mainstage – Brabanthallen      
    in Den Bosch 

Verzamelen:   10.30 uur parkeerplaats 
Savant Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout 

Vertrek:   10.45 uur 

Aanvang musical: 12.00 uur 

Duur van de musical: tot ± 14:45 uur  

Terug in Mierlo-Hout: ± 17.00 uur 

De prijs is nu vastgesteld op € 70,00 per persoon 
(inbegrepen zijn arrangement theater, busvervoer, 
reisverzekering, fooi chauffeur en mondmaskers). 

U kunt zich aanmelden vóór zondag 1 augus-
tus a.s. door een mail te sturen naar Gairthy Exal-
to-Moniz, e-mail: p.exalto@chello.nl  In de mail 
graag uw naam en de voorletters vermelden. 

Het bedrag van € 70,00 kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL43 RABO 0123 8028 06 
t.n.v. KBO-St. Lucia o.v.v. “Musical. 

De inschrijving is pas formeel als er betaald is. 

Let op: degenen die hun interesse eerder ken-
baar gemaakt hebben, moeten zich nu wel defi-
nitief aanmelden. Zij staan bij definitieve aan-
melding bovenaan de lijst! 

 

MUSEUM TOPSTUKKEN BIJ U THUIS. 

In onze nieuwsbrief van mei boden we u het gratis 

magazine “TOT ZO” met afbeeldingen en beschrij-

vingen aan van topschilderijen uit diverse Musea 

in ons land. 
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Een aantal leden bestelden het magazine al.  

Er zijn nog exemplaren van het magazine te 
bestellen.  Het magazine is echt de moeite 
waard! 

Een van de afgebeelde schilderijen bijvoor-
beeld is het hierboven weergegeven “PORTRET 
VAN EEN STEL” van Frans Hals (ca.1582-1666) 
dat in de eregalerij van het Rijksmuseum hangt.  

Per schilderij vindt u in het magazine een beschrij-
ving van het tafereel op het schilderij; bijvoorbeeld: 
wie schilderde het, wanneer, wat wil de schilder 
ons vertellen, wat zie je allemaal als je het schilde-
rij goed bekijkt. 

Hieronder treft u als voorbeeld de kijktips aan bij 
“Portret van een stel” (waarschijnlijk Isaac Massa 
en Beatrix van der Laan)  

“Het elegante kapje op Beatrix’ hoofd wordt op zijn 
plaats gehouden door een oorijzer, dat zichtbaar in 
haar wang drukt. Aan de imposante plooikraag, 
zoals die van Beatrix, kon je iemands status afle-
zen. Zo’n kraag moest spierwit blijven en het was-
sen en stijven ervan was enorm veel werk. De 
glimlach gold in de 17e eeuw als onnozel. Op de 
vele burgerportretten uit die tijd komen dan ook 
zelden lachende mensen voor. Maar Beatrix trekt 
zich hier niets van aan”. 

Als u een (gratis) exemplaar thuis wilt ontvangen 
kunt u dit  bestellen via de redactie.  

Stuur een email naar redactie@kbo-stlucia.nl  
of stop een briefje met uw naam en adres  in de 
brievenbus van de redactie : Hoofdstraat 70, 
Mierlo Hout en het  Magazine wordt bij u thuis 
afgegeven.  

OPRICHTEN KOOKCLUB: SAMEN KOKEN EN 
SAMEN ETEN 

Op verzoek van onze leden is het bestuur nage-
gaan of we als seniorenvereniging KBO-St. Lucia 
een kookclub kunnen oprichten. 

Na onderzoek van de mogelijkheden hiervoor zijn 
we er in geslaagd om een locatie met kok te vin-
den die het ons mogelijk maakt  met een kookclub 
te starten. 

In Wijkhuis de Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in 
Helmond kunnen we - wanneer dat weer is toege-
staan - met ondersteuning van kok Peter gebruik 
gaan maken van de keuken van de Westwijzer. 

Bij voldoende belangstelling kunnen we dus star-
ten met de kookclub van KBO - St. Lucia.  

Hieronder treft u nadere  Informatie over de toe-
komstige kookclub aan: 

•  Groepsgrootte : 8 personen per keer; 

•  Mogelijke kooktijden: wekelijks: woensdag en 
vrijdag vanaf 18.00 uur en dinsdag- en donder-
dag s’ middags; 

•  Het koken gebeurt onder begeleiding van de 
ervaren kok Peter; 

•  De klaar te maken gerechten worden in overleg 
met de groep be-
paald; 

•  Ingrediënten 
worden door de 
kookclubleden zelf 
meegebracht; 

•  De klaarge-
maakte gerechten 
kunnen in de 
Westwijzer gege-
ten worden of mee 

naar huis genomen worden. Een eventuele 
partner kan in de Westwijzer mee eten; 

We laten de gebruikte ruimte in opgeruimde toe-
stand achter. 

 Heeft U interesse in de kookclub?  Dan kunt u 
zich aanmelden bij de secretaris Joke van de 
Moosdijk telefoon: 06 30853736 of email: secreta-
riaat@kbo-stlucia.nl   

mailto:secretariaat@kbo-stlucia.nl
mailto:secretariaat@kbo-stlucia.nl
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KBO-ST. LUCIA LEDEN KONINKLIJK ONDER-
SCHEIDEN 

LINTJESREGEN 

Twaalf keer maakte burgemeester Elly Blanksma-
van den Heuvel op maandag 26 april een Helmon-
der blij met een koninklijke onderscheiding. Twee 
van de gedecoreerden zijn lid van onze senioren-
vereniging en verdienen het – vanwege hun in-
spanningen – om hier in ons “ KONTAKT “ de no-
dige aandacht te krijgen. 

Jan Dijstelbloem (79)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Dijstelbloem © Gemeente Helmond  

Op tal van plekken is Jan Dijstelbloem een graag 
geziene gast. Bij muziekvereniging Unitas is hij al 
sinds 1992 penningmeester, hij was actief bij de 
ondernemersvereniging in Mierlo-Hout en daar-
naast is hij vrijwilliger in Brandevoort. Dijstelbloem, 

als Lid toegetreden tot de Orde van Oranje-
Nassau, is verder bekend als fotograaf. Hij maakt 
onder meer foto‘s voor weekkrant De Loop, man-
nenkoor Lambardi, KBO St. Lucia en Bernadette 
Helmond, Stichting Monumenten Mierlo-Hout en 
de Stichting Fokpaardendag Lierop. Ook is hij 
sinds 2011 actief bij Sinterklaasstad Helmond. 

Cor van Rijsingen (63) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor van Rijsingen © Gemeente Helmond  

Cor van Rijsingen is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Hij spant zich al ruim 25 jaar 
lang in voor ‘zijn’ wijk Mierlo-Hout. Van Rijsingen is 
al meer dan 18 jaar bestuurslid van de plaatselijke 
ondernemersvereniging en al 14 jaar voorzitter.  

Daarnaast is hij actief voor de Werkgroep Mier-
loseweg, carnavalsvereniging De Houtse Klup-
pels, de wijkraad en de klankbordgroep van Kans-
rijk Mierlo-Hout.  

Verder organiseert Van Rijsingen show- en zwets-
avonden, ouderenmiddagen en is hij betrokken bij 
de wekelijkse papierinzameling. 

 

Het bestuur van Seniorenvereniging KBO-
ST.LUCIA feliciteert Jan en Cor van harte met de 
aan hen toegekende onderscheiding. 

Het bestuur 
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BESTE FIETSVRIENDEN 

Zoals in het Kontakt van mei is aangegeven zijn 
onze coördinatoren helemaal gereed met het voor-
bereiden van het fietsseizoen en staan ze te pope-
len om zo snel mogelijk weer te kunnen gaan fiet-
sen.  

Waar we op wachten is dat we met meer dan 2 
personen aan een tafeltje mogen zitten op het ter-
ras. Als dat mogelijk is zullen we van start gaan. 
De verwachting is dat dit half juni wordt toege-
staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De coördinatoren zullen hun leden meteen infor-
meren over de exacte startdatum. De coördinator 
van fietsgroep 2 (Albert) zoekt nog naar een mo-
gelijkheid om vooraf met de leden bij elkaar te ko-
men om de wensen te inventariseren, afspraken te 
maken, kennis te maken en de hesjes uit te delen. 
De fietsgroepen 1 en 3 gaan dit seizoen zonder 
bijeenkomst vooraf van start. 

Onderstaand nogmaals het overzicht en oproep 
zoals we dat ook vorige maand al gepubliceerd 
hebben: 

Fietsgroep 1 o.l.v. Martien Verstijnen is vol en 
nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst.  

Fietsgroep 2 o.l.v. Albert Coppens, hier is nog wat 
ruimte voor nieuwe leden. 

Fietsgroep 3 o.l.v. Jan van Ginkel, ook hier is be-
perkte ruimte voor enkele nieuwe leden.  

Omdat we ook een behoorlijke reservelijst hebben 
voor het fietsen met een snelheid van ongeveer 15 
kilometer per uur zoals in fietsgroep 1, zijn we op 
zoek naar een of meerdere vrijwilliger (s) die de 
coördinatie van deze nieuwe fietsgroep 4 op 
zich willen nemen.   

Aanmelden kan via het secretariaat of via penning-
meester@kbo-stlucia.nl 

Zorg dat uw fiets in or-
de is en de batterijen 
vol zijn.  

U kunt dan meteen na 
de oproep meefietsen.  

 

 

 

Actief in Mierlo -Hout, Brandevoort 

en Helmond- West.  

4 redenen om lid te worden: 

•   Belangenbehartiging 

•  Heel veel activiteiten 

•  Vrijwilligerswerk 

• Collectiviteitskorting & voordeel  

 

Kortom een heel fijne en gezellige Seniorenvereni-

ging waar iedereen boven de 50 jaar welkom is. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Op 12 mei jl. was er een  be-

stuursvergadering (via Skype) 

waarin o.a. de volgende onder-

werpen zijn besproken: 

• Ledenbestand per 1 mei: 671 betalende le-

den;  

• Koersbal: subsidie wordt aangevraagd; ook 

overleg met de Geseldonk; 

• Mooie belangstelling voor de musical The 

Sound of Music; 

• Oprichten kookclub; 

• Wanneer mogelijk weer activiteiten opstar-

ten: hopelijk vanaf juni weer schilderen, wan-

delen, fietsen, gym, jeu de boules en koffie 

ochtend  etc.; 9 september jaarvergadering, 

vanaf oktober weer grotere groepen bijeen; 

Jaarfeest in oktober (alles onder voorbe-

houd)  
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Ik zocht Mario thuis op om een foto voor in het 
blad te maken en had een gesprek met hem .  

Ik sprak Mario met “u” aan maar daar wilde hij 
niets van weten.” Je kunt me gewoon tutoyeren, 
gewoon “ je “zeggen alstublieft.” Mario zette de 
muziek in de kamer met zijn Laptop wat zachter 
zodat we elkaar goed konden verstaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario vertelde dat het laatste verhaal in het boek 
over zijn belevenissen van vroeger ging. Er wordt 
beschreven dat hij in de Boterstraat in Mierlo-Hout 
is geboren als oudste van twaalf kinderen ; tien 
jongens en twee meisjes. “Een oud boerderijke 
met een zandpad ervoor. We hadden niks: geen 
riolering, geen stromend water, laat staan elektrici-
teit.” 

In het boek wordt verder beschreven dat door een 
granaatinslag in de oorlog de zijgevel van hun 
boerderijtje werd weggeslagen. De granaathuls 
kwam op zijn bedje terecht.  

Er wordt heel mooi beschreven hoe het met Mario 
en het gezin waartoe hij behoorde verder is ver-
gaan in en na de oorlog. Ook dat er in en na de 
oorlog tijdens de kerkdienst stiekem borreltjes 
door kerkgangers werden gedronken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek is verkrijgbaar bij Boekhandel DE GAN-
ZEVEER in Helmond. 

De redactie. 

BOEK  “HELMOND IN 100 STUKSKES” 

- vuilnis met verhalen uit de eerste hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons lid Mario van der Zanden heeft meegewerkt aan 

het boek “Helmond in 100 stukskes”. dat eind 2020 

werd uitgegeven door Kunstkwartier Helmond i.s.m. 

Heemkundekring Helmond, Stichting Lang Leve Cul-

tuur, Hart voor Ouderen en Erfgoedhuis Eindhoven  

In ‘Helmond in 100 stukskes, vuilnis met verhalen’ 

geven verhalenvangers en ooggetuigen samen leven 

aan de verhalen van vuilnisbelt vondsten. Het project 

is de winnaar van de Grote Archeologieprijs 2019. 

‘Bijzonder om te zien hoe archeologie ook op lokaal 

niveau een maatschappelijke meerwaarde creëert’, 

aldus de Grote Archeologieprijs-jury.  

Een oude vuilnisbelt in Helmond bleek een heuse 

schatkamer. De stadsarcheoloog en vrijwilligers von-

den er onder meer luizenkammen, fietsbelasting-

plaatjes, emaillen pollepels, maar ook botten van kip-

pen en konijnen. 

Voor het project Helmond in 100 stukskes delen ou-

deren hun verhalen achter deze objecten uit de voor-

oorlogse crisisjaren, de bezetting tijdens de Tweede 

Wereldoorlog en de wederopbouw.  

Een van die ouderen die benaderd is om een verhaal 

over vroeger in dit boek te vertellen is ons lid Mario 

van der Zanden. Mario schreef het 100e verhaal. 
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KRUISWOORDPUZZEL 

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

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 Europeaan 19 een zeker 
iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 
31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 
krap 42 deel v.d. week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 gras-
maand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 66 irriteren 67 cachot 
68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige uitwas 7 Gedepu-
teerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 
lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsin-
strument 33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 
tennisterm 49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinafscheiding 56 Euro-
peaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 
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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 18 juli 2021 inleveren/opsturen en ik 

plaats het in onze nieuwsbrief .“Kontakt.” 

Oplossing puzzel: Gazonmaaier 

WEERSPREUKEN JUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op juni komt het aan, of de oogst zal bestaan.  

Waait in juni de noordenwind over het land, 

dan krijgt de boer veel koren in het land.  

Als in juni vocht en koude kwelt, 

dat wis voor 't hele jaar niets goeds voorspelt.  

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
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