


VOORWOORD 

Beste mensen, 

Wij zijn nu aangekomen in de periode van begin-

nende vakanties en zeker niet minder belangrijk de 

versoepeling van coronamaatregelen. Het organi-

serend team van de seniorenvakantieweek heeft- 

door de onzekerheid over de coronamaatregelen-

voor 2021 het bestuur geadviseerd dit jaar af te 

zien van deze week. Gelukkig zijn door de versoe-

peling van de coronamaatregelen weer veel activi-

teiten opgestart en is De Geseldonk gelukkig weer 

voor ons beschikbaar. 

Ik maak me echter bezorgd over de huidige ver-

spreiding van het virus en het hierdoor donkerrood 

kleuren van Nederland op de coronakaart van Eu-

ropa. Een oproep aan alle leden is dan ook: 

• Houd je aan de huidige maatregelen met be-

trekking tot het houden van de onderlinge 

afstand van 1,5 meter en  

• Was regelmatig uw handen. 

Gelukkig hebben nagenoeg alle leden de gelegen-

heid gehad en zijn dan ook volledig gevaccineerd. 

Maar bovengenoemde maatregelen blijven vol-

gens het RIVM en de overheid nodig. 

Ik wens jullie allemaal toe een gezonde en fijne 

vakantieperiode met goed maar ook weer niet te 

warm weer. 

Piet Maas  

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevrouw G.G.M.C. 

Evers, mevrouw W.A.M. 

Drouen- Dekkers, me-

vrouw T.A.M. Bosch-

Kuypers, de heer L.W.J. 

van Bussel   

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 J.E. Heessels-

Koper, de heer J. 

Gehring, mevr. M.A.J. 

van Es-Jacobs, de heer 

R.F.L. Hornikx, mevr. 

J.L.M. van den Boogaart  

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de 

familie en vrienden. We wensen hen veel sterkte 

toe om dit verlies te kunnen verwerken. 

NAJAARSREIS KBO-ST.LUCIA 

De activiteitencommissie heeft de najaarsreis dit 

jaar georganiseerd op 9 september 2021. 

Inschrijven voor deze najaarsreis kan op : 

MAANDAG 30 AUGUSTUS van: 

10.00 - 10.30 in de Westwijzer 

10.45 - 12.00 in de Geseldonk 

13.30 - 14.00 in het Brandpunt. 

De prijs voor deze dagtocht bedraagt € 70,00 

(contant te betalen) voor leden 



Bij de reissom is inbegrepen:  

• vervoer per luxetouringcar 

• koffie met iets lekkers ‘s ochtends 

• Hollandse koffietafel met kroket als lunch 

          twee excursies 

• een 3  gangendiner als afsluiting 

 

 

 

 

 

 

Meer in-

formatie over deze reis kunt u lezen in de flyer die 

bij dit “Kontakt” is gevoegd. 

Door de Corona beperkingen kunnen slechts  53 

passagiers definitief worden ingeschreven. De 

meerdere aanmeldingen worden op een reserve-

lijst geplaatst. NB. IN DE BUS is het VERPLICHT 

om een mondkapje te dragen, daarbuiten niet.  

Met vriendelijke groet, 

De reiscoördinatoren van de activiteitencommis-

sie: Henk Giebels, telefoon 0492-522328; Toon 

Verhees, telefoon 06 24 66 17 05 

 

BLOEMSCHIKKEN 

Mits de nu geldende 

maatregelen m.b.t. 

Corona niet verande-

ren, kunt u donder-

dag 02 september 

a.s. weer deelnemen 

aan het bloemschik-

ken.  

U dient hiervoor een 

platte/ronde schaal 

mee te brengen. 

Aanvang: 10.45 

uur!!!! 

De prijs bedraagt € 

10,00.  

 

U kunt zich tot de zaterdag voorafgaand tot 17.00 

uur aanmelden door een enveloppe met € 10,00, 

voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer 

in de brievenbus van Dr. Klompélaan 27 te doen of 

Brigitte te bellen   06-12059942 

NB. We houden ons aan de richtlijnen aan van 

de Geseldonk (RIVM). 

LAATSTE MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVEN 

VOOR DE MUSICAL THE SOUND OF MUSIC!!! 

U kunt zich nog aanmelden vóór zondag 1 au-

gustus a.s. door een mail te sturen naar Gairthy 

Exalto-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 re-

keningnummer NL43 RABO 0123 8028 06 t.n.v. 

KBO-St. Lucia o.v.v. “Musical. 

PS. Dit is de laatste inschrijfmogelijkheid. De 

inschrijving is pas formeel als er betaald is. 

Datum:7 november 2021.  Plaats: Mainstage – 

Brabanthallen in Den Bosch. Verzamelen: 10.30 

uur parkeerplaats Savant Alphonsus, Hoofd-

straat 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 



START SEIZOEN VAN TWEE VAN DE KBO 

FIETSCLUBS. 

Fietsgroep 1 “Samen op de Pedalen” 

Nu een aantal corona maatregelen zijn vervallen 

en iedereen is gevaccineerd  kunnen we starten 

met seizoen 2021.  

Op woensdagoch-

tend 23 juni was de 

openingsbijeen-

komst.  

Er waren 22 van de 

26 leden aanwezig. 

Na de koffie met 

vlaai opent Martien 

Verstijnen  (coördinator van deze fietsclub) de bij-

eenkomst en heet iedereen welkom.  

We hebben elkaar een jaar niet gezien en nu mo-

gen we weer gezamenlijk gaan fietsen.  

Er zijn nu drie fietsgroepen en een vierde is in op-

richting. Fietsgroep 1 had 29 leden, er zijn 3 af-

meldingen zodat we nu 26 leden hebben. Vervol-

gens werd het reglement en rittenschema doorge-

nomen. We fietsen in dit ingekorte seizoen 11 kor-

te tochten (30 km) en 2 lange tochten (60 km).  

Nogmaals komt de SOS kaart met hulpgegevens 

aan de orde. 

De bijeenkomst werd na beantwoording van vra-

gen afgesloten. 

Op woensdag-

middag 30 juni 

om 13:30 was de 

start bij de Gesel-

donk van de eer-

ste korte tocht. 

Het weer was 

wisselvallig.  

 

Tijdens de tocht hebben we enkele korte buien 

gehad. We vertrokken met 20 personen naar Nue-

nen.  

De route was door Mierlo over de Luchense heide 

langs het Wolfsven naar het kanaal. Bij knooppunt 

77 rechtsaf en langs de Collse watermolen, 

strandbad Eeneind naar het Park in Nuenen voor 

de terraspauze.  

De versnapering (warm en koud) werd besteld en 

genuttigd. Daarna ging de tocht verder over Pa-

penvoort door de Stiphoutse bossen terug naar 

Mierlo-Hout. De totale lengte van de tocht was 27 

km. Dat het een voorspoedig en mooi fietsseizoen 

wordt voor iedereen. 

Martien Verstijnen (coördinator fietsgroep “Samen 

Op de Pedalen”) 

Fietsgroep 2 “De Vrolijke Trappers” 

Omdat er een behoorlijk aantal leden op de wacht-

lijst voor het fietsen stonden is het bestuur op zoek 

gegaan naar een coördinator die de begeleiding 

van de nieuwe fietsgroep op zich wilde nemen.  

Omdat aanmeldingen hiervoor achterwege bleven 

heeft bestuurslid Albert Coppens dit op zich geno-

men, totdat een goede vervanger gevonden is.  

Deze groep startte met een informatieve bijeen-

komst waarin de wensen geïnventariseerd werden 

en de gezamenlijke spelregels en afspraken wer-

den vastgelegd.  

Op 16 juni zou men van start gaan, maar de eer-

ste tocht werd vanwege de temperaturen van 

meer dan 30 graden afgelast conform de overeen-

gekomen afspraken.  

Zo werd het 23 juni waarop voor deze groep  de 

eerste tocht verreden werd. Met een heel dozijn 

fietsers werd via allerlei binnenwegen koers gezet 

naar Nederwetten in een prettig tempo van 16-17 

kilometer per uur.  

 

Na afloop was men goed te spreken en kreeg de 

coördinator diverse complimenten.  



Helaas werden we net voor we thuis kwamen ver-
gast op een stevige regenbui in Mierlo. Maar nie-
mand smolt hiervan en opgewekt kwamen we 
weer thuis.  

Woensdag 7 juli was het prima fietsweer en zelfs 
enkele nieuwe leden meldden zich voor de groep.  

Zo konden we met 19 personen beginnen aan het 
rondje de Mortel. Omdat de terras rustplaats onge-
lukkig in de route paste vroeg Albert wat de keuze 
van de groep was. Voor een keer werd besloten 
om dan maar twee keer te pauzeren.  

Ondanks deze twee pauzes kwamen we netjes om 
5 uur weer bij de Geseldonk aan en hadden 43 
kilometer afgelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ja, ondertussen werd ook stevig gebrainstormd 
over een naam voor onze groep. Uiteindelijk be-
sloten we om als “De Vrolijke Trappers” door het 
leven te gaan. Mocht u zich nog aan willen melden 
voor deze groep dan kan dat, maar op het moment 
van schrijven zijn er nog slechts twee plaatsen vrij.  

Bij meer aanmeldingen wordt u op een wachtlijst 
geplaatst.  

Albert Coppens (coördinator fietsgroep “De 
Vrolijke Trappers”) 

WANDELCLUB DE HOUTSE LOPERS WEER 

GESTART MET DE MAANDAGAVONDWANDE-

LING. 

Beste wandelaars, 

Maandagavond 5 juli zijn we weer gestart met de 

maandag wandeling.  

We starten iedere maandag om 18:45 op de par-

keerplaats tegenover IJssalon Nemanja. 

Coördinator KBO-St Lucia wandelclub “De 

Houtse Lopers” Jo Beelen 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Op donderdag 15 juli jl. 

was er  een bestuursver-

gadering waar we weer 

fysiek aanwezig waren. 

Onderwerpen die aan bod 

zijn gekomen:   

Financiën: zie het artikel van onze penningmees-

ter in dit Kontakt.  

Wat betreft de activiteiten: de meeste clubs zijn 

weer opgestart.  

De wandelclub is op de maandagavond weer ge-

start , het bloemschikken begint weer op  2 sep-

tember en de eerste maandag in september start 

ook het Seniorenkoor weer. 

De najaarsbusreis wordt dit jaar georganiseerd op 

9 september a.s. Het jaarfeest wordt dit jaar ge-

houden op 28 oktober a.s. aanvang 13.30 uur. 

De Kerstbijeenkomst wordt dit jaar gehouden op 

15 december a.s. aanvang 13.30 uur. 

De subsidie voor het koersballen is aangevraagd.. 

Zodra de toezegging binnen is kan worden over-

gegaan tot aanschaf van het benodigde materiaal. 

De activiteitencommissie is druk bezig met oa.de 

voorbereiding van bovenstaande grote bijeenkom-

sten en met een bedrijfsbezoek.   

Het bestuur zoekt nog een of twee bestuursleden . 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur. 



ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO-ST. 

LUCIA OP 2 SEPTEMBER  

Het bestuur van KBO -  St. Lucia organiseert op 

donderdag 2 september a.s. haar algemene le-

denvergadering over het verenigingsjaar 

2020/2021 in de Geseldonk. Aanvang van de 

vergadering: 14.00 uur. Zaal open om 13.30 

uur. 

Normaal zou deze vergadering in maart hebben 

plaatsgevonden. Helaas verstoorde corona toen 

onze plannen. Wij hopen nu wel een jaarvergade-

ring te kunnen houden. Het aantal inschrijvingen 

wordt bepaald door het aantal aanwezigen die er 

op het moment van de vergadering in de Gesel-

donk in één ruimte aanwezig mag zijn. 

U kunt zich aanmelden via mail: secretaris@kbo-

stlucia.nl of telefonisch bij de secretaris 06-

30853736. Als u naar de vergadering komt 

dient u zich aangemeld te hebben, en uw lid-

maatschap pas bij u te hebben. 

AGENDA JAARVERGADERING 

Agendapunt 1: Opening            

Agendapunt 2: Mededelingen   

Agendapunt 3: Vaststellen verslag 2019/ 2020 

Agendapunt 4: Jaarverslag secretaris 

Agendapunt 5: Financieel verslag 

Agendapunt 6: Verslag kascontrolecommissie 

Agendapunt 7: Bestuursverkiezing 

Agendapunt 8: Begroting 2020 

Agendapunt 9: Benoeming Kascontrolecommissie 

Agendapunt 10: Jubilea 

Agendapunt 11: Rondvraag 

Agendapunt 12: Sluiting 

JAARVERSLAG 2019/2020 

1. De voorzitter opent de uitgestelde vergadering 

van maart ( i.v.m. corona maatregelen kon deze 

niet door aan). De agenda wordt goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen: het afgelopen jaar zijn er 13 le-

den overleden. Hier wordt één minuut stilte voor 

gehouden. 

 

3.Verslag van de Algemene Ledenvergadering 

van 21 maart 2019: daar is een foutje ingeslopen. 

De 12,5 jarige jubilarissen krijgen geen bloemen, 

maar één pen.  Verder zijn de notulen goed ge-

keurd. 

 

4.Jaarverslag 2019/2020 van de activiteiten 

Het afgelopen verenigingsjaar is een druk jaar ge-

weest, dit zowel voor bestuurdersleden als de vrij-

willigers. De vereniging telt op 10 maart 753 leden  

incl. ereleden en gastleden. Totaal zijn er in deze 

afgelopen periode 65 nieuwe leden ingeschreven. 

VAN DE PENNINGMEESTER 

Bijna alle financiële zaken van onze KBO proberen 

we zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen omdat dit 

makkelijker en betrouwbaarder is voor zowel de leden 

als voor het bestuur.  

Omdat al het geldverkeer nu eenmaal geldt kost heeft 

het bestuur hierover wat afspraken gemaakt. Dit om-

dat elke transactie bij de bank apart betaald moet 

worden en het bestuur vindt dat extra kosten niet ten 

laste van de overige leden van KBO-St. Lucia mogen 

komen. 

Zo wordt vanaf 01-07-2021 de contributie voor nieuwe 

leden uitsluitend d.m.v. automatische incasso geïnd. 

Er volgt geen terugbetaling van de contributiegelden 

omdat o.a. de afdracht aan KBO- Brabant berekend 

en betaald wordt aan de hand van het ledenbestand 

op 1 januari van het betreffende jaar.  

Voor bestaande leden die niet met automatische in-

casso werken geldt vanaf 1 januari een toeslag van 

€2,50 op de contributie. Voor nieuwe leden is een 

machtiging voor het innen van de contributie verplicht. 

Ook voor de vaste activiteiten zoals bijvoorbeeld de 

gym- en schilderclub geldt, dat de betreffende contri-

butie via de verplichte incasso wordt geïnd. Terugbe-

taling van betaalde contributie kan alleen met aftrek 

van de gemaakte kosten en met aftrek van € 2,50 ad-

ministratiekosten.  

De te betalen bijdragen voor incidentele activiteiten 

worden door de activiteitencommissie, in overleg met 

de penningmeester, vastgesteld en getracht wordt om 

de activiteiten kostendekkend te laten zijn. De enige 

wijziging hierop is als het bestuur een additioneel bud-

get heeft vastgesteld voor de betreffende activiteit.  

De activiteiten zijn primair voor onze leden maar soms 

is het wenselijk/noodzakelijk om introducees toe te 

staan.  

De prijs die de introducees betalen is altijd het bedrag 

dat de leden betalen plus 10%. Terugbetaling van be-

taalde bijdragen kan alleen met aftrek van de ge-

maakte kosten (soms kan dat dus 100% zijn) en met 

€ 2,50 administratiekosten.  

Albert Coppens, penningmeester 



 

         Helaas zijn er ook 13 leden overleden. 

• De wekelijkse en maandelijkse activiteiten zijn 

vermeld in  “Overzicht activiteiten” en te vinden op 

de website.  Buiten de reguliere activiteiten  zijn 

door diverse vrijwilligers o.a. georgani-

seerd:Nieuwjaarsinloop 

• Eind mei de mooie voorjaarreis naar Duitsland, 

met een boottocht over de Rijn 

• 80+  middag 

• Sr. Vakantieweek 

• Medio september : najaar reis :een rondvaart op 

de Vecht en daarna een bezoek aan het Glasmu-

seum in Leerdam 

• Toertocht 

• Jaarfeest 

• Kerstviering 

• Bijeenkomst met de Brandevoortse-leden om te 

horen wat deze leden voor wensen hebben 

• Dansen gestart in maart met de mogelijkheid om 

maandelijks in de Geseldonk gaan te dansen 

• KBO/Savant diner 

• Lezing: hoe om te gaan met verlies en rouw 

• Wens ambulance 

• Musical: Anastasia 

• Bezoek aan de DAF 

• Bezorgen van ONS en KONTAKT 

Al deze activiteiten hebben dank zij de inzet van al 
onze vrijwilligers plaats kunnen vinden. Dank je wel 
aan alle vrijwilligers voor jullie belangeloze inzet 

6. Financieel jaarverslag 2019/2020 . Door de voor    
zitter wordt e.e.a .toegelicht. De inkomsten en uitga-
ven kloppen. Afdracht KBO Brabant wordt volgend 
jaar € 1,00 per persoon verhoogd 

6. Verslag kascontrolecommissie : deze wordt door 
Ton Diris toegelicht. Hij heeft samen met Louis Vro-
lings 10 maart j.l. de administratie bij Piet Maas ge-
controleerd en goed bevonden. Hij vraagt applaus 
voor de goedkeuring van de jaarcijfers. 

7.Bestuursverkiezing 

Als nieuwe penningmeester wordt voorgedragen Al-
bert Coppens. Als nieuwe bestuurder wordt voorge-
dragen: Ton van de Meulenhof. Zittende bestuur-
ders: Adriaan van Veggel en Hans van Knegsel wil-
len hun periode verlengen. De leden geven d.m.v. 
applaus hun toestemming. 

8.  Begroting 2020/2021 door Albert Coppens toege-
licht. Er zijn geen vragen. 

9.  Kascontrolecommissie. De kascontrolecom-
missie bestaat uit: Martien Maas en Louis 
Vrolings met als reserve  Ton Diris. Ton Di-
ris  verlaat de commissie. Jos v.d. Moosdijk 
wordt de nieuwe reserve. 

10.   Toelichting website door Ton Meulenhof: de 

            website is te vinden op:  

            https://www.kbo-helmondstlucia.nl/ 

 

11.  Dit jaar hebben wij 2 jubilarissen met 25 
jaar lidmaatschap, deze hebben thuis inmid-
dels de daarbij behorende bloemen ontvan-
gen. 

 Tevens hebben wij 22 jubilarissen van 12,5 
jaar lidmaatschap. Degene die zich afge-
meld hebben voor deze vergadering heb-
ben één pen thuis ontvangen, voor de aan-
wezige jubilarissen ligt deze pen op hun ta-
fel.  

12. KBO’er van het jaar. 

 Deze keer is massaal gestemd voor Frits 
Verlijsdonk. De daarbij behorende attentie 
wordt door de voorzitter aan Frits overhan-
digd . 

 Het bestuur zal zich beramen of de KBO’-er 
van het jaar in de toekomst op dezelfde ma-
nier kan blijven doorgaan. 

13. Rondvraag 

 Hier wordt geen gebruik van gemaakt 

14.  Stuiting van de vergadering. 

https://www.kbo-helmondstlucia.nl/


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 9 augustus 2021 inleveren/opsturen 

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

 

WEERSPREUKEN  AUGUSTUS 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus eerste week heet en laf,  

veel wintersneeuw wacht af.  

Noordenwind in augustus opgestaan,  

brengt standvastig weder aan. 

Als augustus zonder regen henen gaat, 

de koe mager voor de kribbe staat.  

Begin augustus heet, 

lang en wit het winterkleed  
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