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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER  
EN REDACTIE 

Beste mensen, 

De Coronamaatregelen zijn weer versoepeld. Op 
pagina 10 van deze nieuwsbrief informeren we u 
daarover.  

Doordat weer veel mogelijk is nu de 1,5 afstand 
houden is komen te vervallen kan de activiteiten-
commissie die al veel activiteiten had voorbereid 
deze samen met het bestuur ten uitvoer gaan 
brengen. 

Hiernaast ziet u de activiteiten van oktober weer-
gegeven. Daarnaast zijn ook al veel (nieuwe) acti-
viteiten voor november voorbereid. We informeren 
u in deze nieuwsbrief ook over de nieuwe zorg en 
ondersteuning door de gemeente van kwetsbare 
inwoners. Meer direct hulp verlenen en minder 
burocratie is de uitgangspunt. 

Wilt u de Koepelkerk in Lierop met ons bezoeken 
of wilt u naar klassieke muziek leren luisteren? 
Misschien wilt u wel lid worden van de fotoclub die 
we willen oprichten. Over dit en nog veel meer 
leest u alles in deze goed gevulde nieuwsbrief. 

En als laatste: u en uw vrienden, kennissen en fa-
milie gaan toch ook stemmen op onze senioren-
vereniging in het kader van de RABO club support 
aktie!? 

Piet Maas en Hans van Knegsel. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevrouw H.C.P.M. 
Raijmakers-van der Vel-
den, de heer L.M.M. 
Raijmakers, de heer 
W.J. Verbakel, mevrouw 
S. In ’t Veld-van de 
Berg, mevr. M van den 
Bedum - Bakker  

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 T.M. Noten-

van Mullekom  

 

Onze gevoelens van 

medeleven gaan uit 

naar de familie en vrien-

den. We wensen hen 

veel sterkte toe om dit 

verlies te kunnen verwerken. 

 

AKTIVITEITEN OKTOBER 

7 oktober   10.45– 12.30 uur Bloemschikken 
   (Geseldonk) 

12 oktober  10.00-12.00 uur  Koffieochtend 
   (Geseldonk)  

13 oktober  13.30 uur. Etentje buiten de deur
   (De Barrier) 

14 oktober   10.00-12.00 uur    Bestuursver-
   gadering (Geseldonk) 

14 oktober           13.00 - 15.00 uur Repair café 
   (Geseldonk) 

20 oktober  10.00-12.30 uur Computerinloop
   (Brandpunt) 

20 oktober  13.30- 16.00 uur Computerinloop
   (Geseldonk) 

28 oktober  10.00-12.00 uur Koffieochtend 
   (Geseldonk)  

28 oktober   13.30-16.30 uur Jaarfeest  
   (Geseldonk) 

BLOEMSCHIKKEN 

Op donderdag 7 oktober 
a.s. kunt u weer deelnemen aan 
het bloemschikken volgens de 
huidige Corona maatregelen. U 
dient hiervoor een platte ronde 
schaal of kom mee te brengen. 

Aanvang: 10.45 uur!!! De prijs 
bedraagt € 10,00. 

U kunt zich tot de zaterdag voor-
afgaand aan de datum 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. 

Met vriendelijke groeten, Brigitte. 

KOFFIEOCHTEND  

Het aantal koffieochtenden per maand is uitge-
breid. Voortaan is het de 2e 
dinsdag in de maand en de 
4e donderdag in de maand 
koffieochtend. 

Op dinsdag 12 oktober a.s. 
van 10.00 – 12.00 uur - en 
donderdag 28 oktober a.s. 
van 10.00 – 12.00 uur bent 

u weer van harte welkom voor de  koffieochtend in 
wijkhuis de Geseldonk te Mierlo- Hout.  

Kom eens gezellig langs om een praatje te maken, 
koffie te drinken of bijvoorbeeld een kaartje te leg-
gen of een ander spelletje te doen. Er zijn ook al-
tijd enkele bestuursleden aanwezig. Een kopje kof-
fie/thee kost slechts € 0,50.  



 3 

ETENTJE BUITEN DE DEUR  

Iedere 2e woensdag 
van de  maand van ok 
tober t/m maart  is er 
weer “Etentje buiten de 
deur” in “Eetcafé de 
Barrier”. De aanvang is 
telkens om 13.30 uur.  

 Deze keer is het etentje 
op woensdag 13 oktober a.s. De kosten zijn € 
17,50 p.p. waarvoor u een drie gangen diner krijgt. 
Degenen die hieraan deel willen nemen graag op 
de zondag voorafgaand aan de datum vóór 20.00 
uur een enveloppe in de brievenbus te doen op  
het adres  Dircxken van  Meghenstraat 4 t.n.v. J. 
Geubbels.  

In de enveloppe het  bedrag voor het etentje bij-
sluiten  alsmede een briefje met vermelding van 
naam en aantal personen, adres en telefoonnum-
mer. 

REPAIR CAFE KBO-ST. LUCIA 

Op 14 oktober a.s. 
van 13.00-15.00 uur 
kunt u weer terecht bij 
het Repaircafé KBO-
St. Lucia in de Gesel-
donk.  Het repaircafé 

van 28 oktober vervalt ivm het jaarfeest.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl 
of repaircafe@kbo-stlucia.nl of  telefoon 0492—
841112. 

 

COMPUTERHULP INLOOP  

Op de derde woensdag van de 
maand (deze maand op 20 ok-
tober a.s. van 10.00 uur-12.30 
uur in Brandpunt en van 13.30-
16.00 uur in de Geseldonk ) is 
er weer computerhulp inloop in 

de Geseldonk. 

Heeft u  problemen met uw apparaat of - met een 
programma dat u beter wilt leren kennen dan kunt 
u bij ons terecht. Ook bestaat er de mogelijkheid 
om u in overleg persoonlijke begeleiding te geven 
over een  onderwerp ( bijvoorbeeld de werking 
van een programma,,uw smartphone) al gelang 
waar uw interesse naar uitgaat.   

Contactpersoon: Herman Nieweg.Telefoon:06-
38319793 email: kbo.hjnieweg@upcmail.nl  

 

HET JAARFEEST VAN KBO-ST. LUCIA IS OP 
28 OKTOBER 2021 

Gelukkig kan ons  gezellige jaarfeest dit jaar ge-
woon doorgaan. Uiteraard met inachtneming van 

de geldende Coronamaatregelen waarover u el-
ders in dit “Kontakt “kunt lezen.       

Het jaarfeest is voor leden gratis.  

Voor niet leden is het jaarfeest ook toegankelijk en 
voor hen hebben we zelfs een speciale aanbie-
ding.  Als u als niet lid wilt deelnemen betaalt u  
€ 14,50  

Als U zich opgeeft voor het feest en U schrijft zich 
op dat moment ook in als lid van KBO-St. Lucia 
dan betaalt u voor 2021 nog slechts € 1,50 per 
maand,- contributie!.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

13.00 uur: zaal open. 

13.30 uur: Aanvang van het programma met kof- 

  fie/thee en een plak roombotercake. 

14.30 uur : Aanvang van de muziek. 

15.00 uur : Pauze. 

Loterij: tijdens de pauze worden loten verkocht 
voor de prijs van € 0,50 per lot of 6 loten voor € 
2,50). Na de pauze wordt rondgegaan met diverse 
hapjes.  

16.00 uur : Aanvang loterij. 

16.30 uur : Sluiting van de  

                   feestmiddag. 

Inschrijven voor het jaar-
feest kan op de volgende dag: 

Dinsdag 12 oktober 2021: 

• van 10.00-10.45 uur in de Westwijzer  
         (Helmond West). 

• van 11.00-12.00 uur in de Geseldonk  
              (Mierlo-Hout). 

• van 14.00-14.45 uur in het Brandpunt  
             (Brandevoort). 

U ontvangt bij de inschrijving een toegangskaartje. 
Op de dag zelf ontvangt u bij inlevering van Uw 
toegangskaartje 2 consumptiebonnen.  

Leden vergeet uw pasje niet! 

Het jaarfeest wordt muzikaal opgeluisterd door 
amusementsgezelschap "De Notenkrakers Hel-
mond".                                                  

mailto:vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:repaircafe@kbo-stlucia.nl
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mogelijk niet deelnam aan de najaar reis voor-
noemd: 

• Corona (angst) 

• Inhoud van het reis programma 

• Onvoldoende waar voor je geld (te duur) 

• Een andere reden 

U kunt uw mening over de reis doorgeven aan 
de redactie (email: redactie@kbo-stlucia.nl) of 
een briefje bij de reactie in de brievenbus doen. 
Adres redactie: Hoofdstraat 70, Mierlo-Hout. 

Ook overige suggesties waar we ons voordeel 
mee kunnen doen zijn welkom. 

RONDLEIDING DOOR DE KOEPELKERK IN 
LIEROP op 11 NOVEMBER A.S. 

Op 11 november kunnen we in Lierop de Neo-
gotische koepelkerk bezoeken. De kerk van de 
Heilige Naam Jezus is een rooms-katholieke 
kerk aan de Offermanstraat 3.  

De kerk is in 1892 ge-
bouwd naar een ont-
werp van de in Roer-
mond wonende Duitse 
architect Carl Weber. 

Een deskundige gids 
verzorgt de rondlei-

ding. 

Aanvang rondleiding: 13.30 uur. Kosten € 1,- 
pp. Plaats van vertrek: De Luciakerk in  Mierlo- 
Hout. We vertrekken:   

• 12.45 uur per fiets en voor hen die met 
 de auto gaan: 

• 13.00 uur per auto.  

Hij/zij die wil rijden graag even doorgeven aan 
ondergetekende 

U kunt zich tot en met 3 november telefo-
nisch aanmelden bij Paula van de Rijt. Tel 06 
26 87 56 54.  

Na de excursie kunnen we onszelf verwen-
nen  (op eigen kosten)  in  Herberghe “De Co-
eckepanne”.Groetjes van Paula van de Rijt 

MUSICAL THE SOUND OF MUSIC 

Nog een kleine maand en dan is t zover! 

Hieronder treft u de belang-
rijkste gegevens aan voor 
degenen die zich hebben 
aangemeld. 

 

 

Datum:    zondag 7 november 2021 

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

Vertrek:    10.45 uur 

Naar:     Mainstage – Brabanthallen in Den Bosch 

 

Aanvang musical: 12.00 uur.  

Duur van de musical: tot ± 14:45 uur. Terug in Mierlo-
Hout: ± 17.00 uur. De tickets worden in de bus uitge-
reikt. Indien gewenst kunt u een lunchpakket meene-
men. 

Volgens de laatste persconferentie van 21 september 
2021 gelden de volgende regels bij een bezoek aan het 
theater: 

• een coronapas laten zien (als je volledig gevacci-
neerd of hersteld  bent van corona) of een nega-
tieve test van maximaal 24 uur oud laten zien 

• je identiteitskaart laten zien in combinatie met één 
van bovenstaande regels 

• in het openbaar vervoer is een mondkapje ver-
plicht (wordt bij het instappen in de bus uitgereikt). 

Zorg er dus voor dat dit alles in orde is, want het 
zou zonde zijn als u daar staat en niet naar binnen 
mag. Komt u op tijd want de bus vertrekt stipt op tijd! 

Mochten er voor 7 november veranderingen komen, dan 
krijgt u op tijd van mij een persoonlijke mail. 

Gairthy Exalto 
 

ENQUETE NAJAARSREIS 

Op 9 september jl. was de najaarsreis georganiseerd. 
Op het programma stonden 2 mooie excursies (CHV 
museum en een demonstratie klompenmaken) en ver-
der waren bij de prijs van €70,- inbegrepen: vervoer per 
luxetouringcar, koffie met iets lekkers , Hollandse koffie-
tafel en een 3  gangendiner als afsluiting. 

Vanwege te weinig aanmeldingen is deze reis niet door-
gegaan. Graag zouden we van u willen weten waarom u 
zich niet hebt opgegeven voor deze reis zodat we ons 
voordeel daarmee kunnen doen bij volgende reizen. 

Als u aan deze enquête deelneemt maakt u kans op 
een prijs die bestaat uit een korting van 25% van de 
kosten voor een volgende busreis van seniorenver-
eniging KBO- St. Lucia. Hierna volgen een aantal mo-
gelijke redenen waarom u   
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VOORAANKONDIGING KERSTVIERING IN 
WIJKHUIS DE GESELDONK 

Het bestuur vindt het fijn dat we- dankzij de organi-
satie ervan door de activiteitencommissie- u dit 
jaar weer kunnen uitnodigen om gezamenlijk de 

Kerstviering te beleven. 

De Kerstviering vindt dit jaar plaats op  
woensdagmiddag 15 december in 
wijkhuis de Geseldonk. 

Tijdens de Kerstviering wordt volgens 
goed gebruik een heerlijke lunch ge-

serveerd en is er weer een muzikaal kerstoptreden 
van een artiest. Ook zal pastoor Pieter Scheepers 
niet ontbreken en zal ook het door de familie van 
Asten aangeboden varken verdeeld worden.  

Noteer deze dag al vast in uw agenda of op de 
kalender. 

In de Nieuwsbrief van november krijgt u aanvullen-
de informatie. 

 

OPRICHTEN FOTOCLUB 

Onlangs kregen we de vraag van enkele leden of 
het mogelijk is om binnen onze vereniging een fo-
toclub op te richten. 

Uiteraard willen we als bestuur al onze medewer-
king verlenen om zo’n fotoclub mogelijk te maken. 

Dus: 

Vind u het  leuk om foto’s te maken? (dat kan bijv. 
via uw IPhone, IPad , smartphone of fototoestel). 

Lijkt het u leuk om dit 1x per maand samen met 
andere mensen doen? 

Dan willen wij graag 18 november a.s. om 14:00 
uur in de Geseldonk, met alle belangstellenden in 
gesprek. 

U kunt daar dan bespreken wat uw wensen zijn.. 

Heb je interesse? 

Meld je dan voor 11 november a.s. aan  bij on-
ze secretaris .  
Dat kan via email: secretaris@kbo-stlucia.nl of 
telefonisch 06-30853736 

RABOBANK CLUB SUPPORT AKTIE 

De clubsupport aktie van Rabobank 
Helmond gaat binnenkort van start.  

U kunt stemmen van 4 tot en met 24 
oktober.  

Stem dan op KBO- St. Lucia en stimuleer ook uw 
kinderen, buren, vrienden en kennissen om op 
KBO-St. Lucia te stemmen.  

We kunnen de gelden goed gebruiken om mooie 
dingen te doen voor onze leden.  

Om te kunnen stemmen moet u wel lid zijn van 
de Rabobank. Het ilidmaatschap is gratis en dit 
kunt u eenvoudig zelf regelen via de app.  

Als u lid bent kunt u 
vanaf genoemde data 
stemmen.  

Meer informatie vindt u 
in de Rabo app of op 
rabo.nl/clubsupport.  

Doen! 

 

 

HELMONDS GOUD VOOR ALLE SENIOREN 

VAN HELMOND 

Helmonds Goud: is hét programma voor Hel-
mondse senioren. Het bevat oa. bewegingsoefe-
ningen, interviews met bekende en onbekende 
helmonders, reportages over interessante onder-
werpen, historische beelden van- en verhalen over 
Helmond. 

In mei 2021 is dit programma gestart door “DITIS 
HELMOND”. 

Wanneer wordt dit programma uitgezonden? 

Dit programma is gericht op de senioren van Hel-
mond en is dagelijks om 10.00 uur, 14.00 uur en ‘s 
avonds tussen 18:00-20:00 uur te zien. 

Waar wordt dit programma uitgezonden? 

Elke week komt er een nieuwe uitzending van Hel-
monds Goud op Helmond TV en online. DitisHel-
mond tv is te vinden op Ziggo kanaal 36, KPN ka-
naal 1429, Breedband Helmond kanaal 130, Tri-
Ned kanaal 503, Plinq IP tv-zender 559, T-Mobile 
kanaal 768. 
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GOED BEZOCHTE ALGEMENE LEDENVERGA-
DERING OP DONDERDAG 2 SEPTEMBER 
2021. 

Donderdag 22 september jl. was de jaarlijkse Al-
gemene Ledenvergadering van KBO-St. Lucia. 

Er was voor deze uitgestelde vergadering van 
maart 2021 , ondankis het feit dat de Coronamaat-
regelen nog golden, mooie opkomst van maar 
liefst 79 leden. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij binnenkomst werd de dia-film “KBO-ST. LUCIA 
2020/2021” getoond. De dia film bevatte een groot 
aantal foto’s van activiteiten die we in het vereni-
gingsjaar 2020/2021  hebben georganiseerd.  

Nadat iedereen zichzelf van koffie of thee en een 
plakje cake had voorzien 
opende de voorzitter 
Piet Maas de vergade-
ring. Hij heette een ieder 
van harte welkom. Hier-
onder treft u het verslag 
van de jaarvergadering 
aan. 

Jaarverslag t.b.v. de jaarvergadering 2 septem-
ber 2021  (2020 / 2021) 

1.De voorzitter opent de - i.v.m. corona -
uitgestelde vergadering van maart. Voor deze ver-
gadering hebben zich 79 leden aangemeld. 

2.Mededelingen: het afgelopen jaar zijn er 14 le-
den overleden. Hier wordt één minuut stilte voor 
gehouden. 

3.Verslag van de Algemene Ledenvergadering 
van 15 oktober 2020.  Het verslag wordt puntsge-
wijs doorgenomen en is akkoord bevonden. 

ONZE GYMCLUB 

Dat KBO-St. Lucia veel activiteiten organiseert is u 
ongetwijfeld bekend. De meeste van deze activiteiten 
worden georganiseerd door onze fantastische vrijwil-
ligers die deze activiteiten met hart en ziel organise-
ren.  

Om de bin-
ding met het 
bestuur te 
verankeren is 
aan elke 
groep een 
bestuurslid 
gekoppeld. 
Zo is onder-
getekende 

o.a. verantwoordelijk voor onze gymclub. Als penning-
meester zorg ik samen met Rita van der Velden (de 
vrijwillige coördinator van de gymclub) dat de contri-
butie geïnd wordt, de trainster betaald wordt en last 
but not least de subsidie aangevraagd wordt bij de 
LEV-groep.  

Maar omdat ik ook als aanspreekpunt wil fungeren 
ben ik op vrijdag 23 juli eens op bezoek gegaan bij de 
gymclub. Er vielen mij twee (eigenlijk drie) zaken met-
een op.  

De sfeer was erg ontspannen en er wordt flink ge-
buurt onder elkaar. Het tweede was dat er (buiten mij-
zelf) geen enkele man aanwezig was. Dat daar echt 
wel behoefte aan is bleek wel uit het feit dat ik meteen 
uitgenodigd werd om mee te doen. Ik was daar helaas 
niet op gekleed en ik kon maar even blijven omdat ik 
andere verplichtingen had (smoesjes?). Maar het zegt 
wel iets.  

Nu kan ik wel uit ervaring spreken omdat ik een be-
hoorlijke tijd bij KBO-Brouwhuis wekelijks heb meege-

daan aan een soortgelijk gympro-
gramma. Ik kan jullie verzekeren 
dat je je daar beter door gaat voe-
len en dat het daarnaast ook ge-
woon heel gezellig is.  

Door dat samen te doen ben je ook 
eerder genegen om ook echt we-
kelijks te gaan en dat het niet bij 
goede voornemens blijft.  

Dus mannen (maar ook andere 
vrouwen zijn nog welkom) kom 

eens kijken, doe eens een keer op proef mee ,dan 
word je vanzelf enthousiast en word je beloond met 
een betere conditie.  

Iedere vrijdagmorgen wordt er afwisselend en onder 
professionele begeleiding gewerkt om uw conditie te 
verbeteren. De bijeenkomsten worden afgesloten met 
een kopje koffie of thee en een gezellig gesprek. 

U kunt zich aanmelden bij Rita van der Velden: tel. 
0618886751 mail: ritavandervelden@live.nl of bij de 
penningmeester Albert Coppens, mail: penningmees-
ter@kbo-stlucia.nl. Kom op mannen, meld je aan!
Albert Coppens Penningmeester KBO-St.Lucia 
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4. Jaarverslag 2020/2021 van de activiteitencom-
missie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn in 2020 begonnen met de nieuwjaar inloop 
op 3 januari in de Geseldonk.  

Op 21 januari hebben 30 deelnemers een bezoek 
gebracht aan de DAF fabrieken. 

De opening van de excursie werd gestart met een 
introductiefilm waarna werd afgesloten met een kop-
je koffie en gestart met de daadwerkelijke rondlei-
ding. Een bijzondere leerzame en interessante rond-
leiding. 

Op 26 maart hebben we een Savant 3-gangen diner 
gehouden wat volgens de reacties -zoals gewoonlijk 
-weer bijzonder goed was verlopen. Maar tot op he-
den hebben we dit nog niet kunnen hervatten. 

Op 27 maart heeft er een voorlichtingsmiddag plaats-
gevonden met als thema “Houdt je hart gezond en 
zorg voor een goede voeding”. Het was een leerza-
me middag. 

In mei ,juni en juli hebben we geen activiteiten kun-
nen organiseren voor grote partijen. Dit was “een 
ange stille tijd”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 17 september hebben we  onder strikte voor-
waarden een najaar reis kunnen houden naar het in 
en om het kasteel Daelenbroek in Herckenbosch . Te 
oordelen naar de bevindingen was dit toch een dag 
die veel  plezier had verschaft. In de laatste 3 maan-
den van 2020 hebben we vanwege de coronapande-
mie geen acties meer kunnen ondernemen. 

Aanvulling door de voorzitter: 

Begin 2022 komt er een beurs “Op je gezondheid”. 
De Seniorenvakantieweek wordt i.v.m. de verbou-
wing van Alphonsus vanuit De Geseldonk georga-
niseerd. 

5.Financieel jaarverslag 2020/2021 .  

Door de penningmeester wordt e.e.a. toegelicht. 
De begroting van 2021/2022 wordt doorgenomen. 
Opmerking hierbij: de contributie van 2022 wordt in 
december 2021 afgeschreven. Dit i.v.m. de af-
dracht aan KBO Brabant 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Verslag kascontrolecommissie . 

Dit wordt door Louis Vrolings toegelicht. Hij heeft 
samen met de heer Martien Maas de administratie 
bij de penningmeester gecontroleerd en goed be-
vonden.  

7.Bestuursverkiezingen. Hans Stienen treed tus-
sent tijds– om persoonlijke redenen– af. Hans 
wordt bedankt en krijgt een bos bloemen uitgereikt 
door de voorzitter. Minie van Kilsdonk wil nog een 
periode doorgaan en wordt- onder applaus- herko-
zen. 
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RIJBEWIJSKEURINGEN CBR IN HELMOND 
 
Een medische keuring voor het verlengen van 
uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder 
bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) 
gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medi-
sche reden een arts moet bezoeken van het CBR. 

 
Automobilisten 
kunnen zich via 
Regelzorg in de 
Stichting LEV 
Groep op vrijdag 
29 oktober en vrij-
dag 26 november 
medisch laten 

keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.  

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 
42,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 
jaar is de prijs € 62,00. 

Afspraak maken: een afspraak voor het spreek-
uur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: ge-
makkelijk en snel via onze websi-
te : www.regelzorg.nl  of tijdens kantooruren via 
de afsprakenlijn: 088 2323 300. 

Voor het laten invullen van een oogarts rapport 
gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u 
ons (Regelzorg: tel.088 2323300) 

De Procedure 

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de 
gaten en begin 5 maanden voor deze datum met 
het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook me-
disch gekeurd moet worden.     

De eerste stap is het kopen en invullen van een 
Gezondheidsverklaring. 

 Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- 
of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsver-
klaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of 
via RegelZorg.    
 

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet 
u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. 
Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag 
(soms meer dan één), die de keuringsarts moet 
invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak 
maken voor de keuring. 

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn 
aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formu-
lieren digitaal voor u in en versturen deze direct 
naar het CBR.  Meer informatie over de procedu-
re leest u op de website van Regelzorg. 

 

Heeft u problemen met het CBR. Neem dan 
contact op met KBO-Brabant , Edith Mostert: 
emostert@kbo-brabant.nl. KBO- Brabant heeft 
rechtstreekse contacten met het CBR!!! 

8. Kascontrolecommissie . De nieuwe kascom- 

missie bestaat  uit: Martien Maas en Jos van de  

Moosdijk Reserve Martien van der Velden.  

 

9. Jubilarissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar hebben de heer en mevrouw van Vlerken hun 
25 jarig lidmaatschap behaald. De daarbij behorende 
bloemen zullen bij hun thuis worden gebracht. Te-
vens hebben wij 39 jubilarissen met een 12,5 jarig lid-
maatschap. Deze jubilarissen ontvangen een pen-
nenset. Afwezige jubilarissen zullen deze  pennenset 
thuis ontvangen. 

10. Rondvraag 

1.      Is er een mogelijkheid om aan Luistervil-
la”  (cursus luisteren naar klassieke muziek) deel 
te nemen? Dit wordt onderzocht. 

2. Kan er geregeld worden dat we naar het  EDAH  
museum gaan? Dit neemt de activiteiten com-
missie mee. 

3.. Kan er geregeld worden dat we naar het Speel-
orgel museum gaan? Dit neemt de activiteiten 
commissie mee. 

4. Kan er geregeld worden dat we naar het JaVis-
ser  museum gaan? Neemt de activiteiten com-
missie mee. 

5.  Koersbal set kost € 1.500. Waarom tellen julie €  
2.400,00? Antwoord: omdat we 2 sets willen 
aankopen. Gebruik maken van HelmondWest? 

6. De Wethouder van Deutekom Stichting heeft een 
potje voor financiële ondersteuning.   Waar-
om wordt hier geen gebruik van gemaakt?  Ant-
woord: gaat de penningmeester uitzoeken  

7.  KBO-Savant dineer gaat dat door? Antwoord: Ja. 

8.    Etentje  buiten de deur?  Start in het na jaar. 

9.   Repaircafe: wanneer start dat weer? Is gestart. 

10. Wanneer start Jeu de boules? Dit wordt 2022.Is 
er nagedacht over Jeu de boules baan in Hel-
mond West? Nee, maar gaan we alsnog doen 

11. Stuiting van de vergadering. 
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GRATIS INTRODUCTIE BIJEENKOMST LUISTER-
CURSUS KLASSIEKE MUZIEK VOOR HELMOND-
SE KBO-LEDEN. 

 

U houdt van kunst en cul-
tuur? Bent op zoek naar 
inspiratie, verdieping? De 
luistercursussen klassieke 
muziek van “Luistervilla” 
vertonen al jaren een 
groeiende belangstelling.  

Wilt u weten hoe het er 
aan toe gaat in zo'n les: 
kom dan geheel vrijblij-

vend een kijkje nemen tijdens de speciaal voor 
Helmondse KBO-leden georganiseerde introduc-
tie-bijeenkomst! Deze bijeenkomst is gratis toe-
gankelijk. 

In een luistercursus betreedt u in een ontspannen 
sfeer de rijke wereld van de klassieke muziek en 
leert u bewuster te luisteren. U hoeft er geen muzika-
le achtergrond voor te hebben of noten te kunnen 
lezen. Er is slechts één vereiste: laat u verwonderen. 
Uw oren zullen opengaan.  

Onlangs maakten een tiental leden van KBO-St. Lu-
cia de introductiebijeenkomst van Luistervilla mee in 
Roermond. Zij werden zo enthousiast dat contact is 
opgenomen met de cursusleider Maurice Wiche .  

Deze is bereid om nu met name voor leden van KBO
-Kring Helmond een gratis introductiecursus te 
houden welke (bij voldoende belangstelling 
(minimaal 20 personen) gevolgd wordt door een 8 
delige cursus. Met de kring Helmond is overleg 
gaande over eventuele financiële ondersteuning.  

Datum van de introductie cursus: 9 november 
van  16.00-18.00 uur  

Locatie: Nog nader vast te stellen. 

Entree gratis. 

Aanmelden kan via: email: 
h.vanknegsel@chello.nl of door een briefje in de 
brievenbus te doen op Hoofdstraat 70, Mierlo-
Hout. Graag uw telefoonnummer en emailadres 
vermelden. 

Als u na de introductiecursus de Luistercursus wilt 
volgen noteert u dan alvast de cursusdata ; telkens 
op een dinsdag  te weten 7-12, 11-1, 8-2, 8-3, 5-4, 
10-5, 7-6, 5-7  en telkens van 16.00-18.00 
uur.Meer info: kijk op www.luistervilla.nl NB. We-
tenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat klassie-
ke muziek de nodige positieve effecten op het brein 
heeft. Zo stellen wetenschappers van de Universi-
teit van Californië dat naar Mozart luisterende her-
senactiviteit tot wel 60% verbetert. Niet dat jeIQ 
omhoog schiet na beluistering van “Eine kleine 
Nachtmusik”, maar mensen zijn geconcentreerder 
en kunnen hun taken beter uitvoeren. De verklaring 
hiervoor is dat de opbouw van die muziek over-een 
komt met patronen die de hersenen ook volgen. 
Het brein voelt zich op z’n gemak en stelt zich 
open.  Uit: Vrij (weekendmagazine De Telegraaf), 
d.d. 01-04-2017 . 

 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 

Door het statutaire vertrek in 2022 van onze voor-
zitter en enkele andere bestuursleden (die in 
2021/2022 zijn vertrokken /gaat vertrekken) zijn 
weop zoek naar versterking van ons bestuur.We 
vragen dan ook uw hulp bij het vinden van be-
stuursleden. De invulling van de bestuursfuncties 
gebeurt in nauw overleg met degenen die zich als 
kandidaat aanmeldt. Zodoende kunt u als bestuurs-
lid de dingen doen die u leuk vindt en/of goed 
kunt.Maatwerk dus. En ons motto: besturen bij 
KBO-St. Lucia doen we samen!  

Mocht u zelf iets voelen voor een bestuursfunctie 
bij ons of kent u een geschikt iemand, neemt u dan 
contact met de voorzitter Piet Maas op via email 
voorzitter@kbo-stlucia.nl of telefoon 06-22374593. 
Graag gaan we met eventuele kandida-ten onder 
het genot van een kop koffie of iets an-ders hier-
over in gesprek.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur KBO-St. Lucia. 
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HORECA OPEN MET CORONA TOEGANGSBE-
WIJZEN (Bron: Rijksoverheid) 

1,5 meter afstand hou-
den is per 25 septem-
ber niet meer verplicht. 

Bij bezoek aan plekken 
waar het drukker 
wordt, zoals in cafés, 
restaurants en sport-

kantines, heb je een corona-toegangsbewijs no-
dig.  

Vanaf 25 september 2021 hebben ondernemers in 
bijvoorbeeld horeca en cultuur te maken met het 
coronatoegangsbewijs. 

Voor onze KBO activiteiten zijn de volgende lo-
caties waar je een coronatoegangsbewijs nodig 
hebt van toepassing: 

Het coronatoegangsbewijs geldt voor de gasten 
van de volgende gelegenheden:  

• horeca (eet- en drinkgelegenheden), inclu
 sief locaties met een eet- of drinkgelegen
 heid als onderdeel van de locatie, zoals een 
 koffiebar in een winkel, sportkantine, restau-
 rant, hotel. Buitenterrassen zijn uitgezon-
 derd;  

• evenementen (zowel binnen als buiten, met 
 én zonder vaste zitplaats);  

• publiek bij een professionele sportwedstrijd; 

• bioscoop; theater; concertzalen; poppodia.  

Zo werkt het coronatoegangsbewijs 

Stap 1 Ga naar de CoronaCheck-app.  

Stap 2 Login met DigiD of vul de ophaalcode in. 

Stap 3 Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of 
testbewijs op. 

Stap 4 Als je bewijs is opgehaald, krijg je een 
unieke QR-code. Dit is je coronatoegangsbewijs. 

Stap 5 Toon je coronatoegangsbewijs en je identi-
teitsbewijs op de locatie waar een corona -
toegangsbewijs verplicht is. 

Liever een papieren coronatoegangsbewijs?  

Ga naar CoronaCheck.nl/print. 

Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs?  

Laat je uiterlijk 24 uur van tevoren gratis testen via 
testenvoortoegang.nl 

Wanneer mag een bezoeker doorlopen? 

De bezoeker mag doorlopen als: 
-    de scanner groen kleurt; en 
-    het ID overeenkomt; en  
-    de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.  

NB. Zodra bovenstaande maatregelen veranderen 
informeren we u daarover,zo snel als mogelijk is. 

BERICHT VAN DE GEMEENTE HELMOND 

Vanaf 2018 hebben soci-
ale teams onder aanstu-
ring van de gemeente 
Helmond de zorg en on-
dersteuning voor kwets-
bare inwoners uitge-
voerd. 

In januari 2021 is besloten om de uitvoering van zorg 
en ondersteuning door sociale teams buiten de ge-
meente te positioneren. Daarom start vanaf 2022 een 
nieuwe organisatie in Helmond die deze taak op zich 
gaat nemen: Stichting Sociale Teams Helmond.  

Stichting Sociale Teams Helmond is een samenwer-
king van Sterker sociaal werk, Bijzonder Jeugdwerk 
en Vincent van Gogh. Het college van B&W heeft na 
een zorgvuldige procedure de opdracht definitief ge-
gund aan de drie partijen die samen Stichting Sociale 
Teams gaan vormen.  

Onder die vlag gaan zij in opdracht van de gemeente 
zorg en ondersteuning bieden, om deze nog dichter 
bij de inwoners van Helmond te brengen. 

De gemeente blijft er voor zorgen dat kwetsbare 
inwoners de juiste hulp en ondersteuning krijgen 
en iedereen in Helmond kan meedoen, rondkomen 
en vooruitkomen. 

Meer direct hulp verlenen, minder bureaucratie.  

De huidige teams hebben zich de afgelopen jaren in-
gezet om de best mogelijke hulp te bieden en de ba-
sis gelegd voor een verandering van de werkwijze. 
Het is de bedoeling dat meer inwoners vanaf 2022 
meteen hulp krijgen. Dichtbij de inwoners: in de wij-
ken, buurten, bij de huisartsen en op scholen. Inwo-
ners kunnen straks bij Stichting Sociale Teams Hel-
mond rekenen op directe ondersteuning. Geen bu-
reaucratie of onderzoeken voor een indicatie, maar 
meteen hulp. 

Is er meer of andere hulp nodig, bijvoorbeeld als meer 
problemen tegelijk spelen, dan wordt voor- en in over-
leg met de inwoner een verwijzing voor specialistische 
hulp geregeld.  

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de zorg en 
ondersteuning aan de Helmondse inwoners, alleen 
haar rol verandert van uitvoerder naar opdrachtgever.  

Alle inwoners van jong tot oud kunnen vanaf janu-
ari 2022 terecht bij Stichting Sociale Teams Hel-
mond voor brede basisondersteuning.  

De sociale teams focussen zich op het begeleiden 
van inwoners in hun directe leefomgeving, thuis of 
bijvoorbeeld op school.  

Het bekende nummer 14 0492 #2, de huidige toe-
gang tot zorg en ondersteuning van de gemeente, 
blijft ook bestaan.  

Inwoners kunnen net als nu daar terecht voor concre-
te hulpmiddelen, gehandicaptenparkeerkaart, woning-
aanpassing en hulp in het huishouden (poetshulp). 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 14 gard 16 eindbe-
drag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 28 slee 30 
eerste kwartier 31 populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een zeker ie-
mand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude Testament 50 vanwege 51 motorschip 53 kraan 54 
verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 59 ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 tochtje 63 eiken-
schors 65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier 70 kracht 71 sieraad. 

Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8 troef-
kaart 9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17 bedevaartplaats 18 
leemte 20 bijnaam 23 Japans bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika 35 pausennaam 36 
grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel 45 seinalfabet 46 hobby-
ist 47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook 55 lidwoord 61 Engels bier 62 korte snelle beweging 64 
einder 65 grote papegaai 67 daar 69 laagtij. 

Kruiswoordpuzzel 
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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 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 17 oktober 2021 inleveren/opsturen 

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

Oplossing Puzzel:  Thuiswerken 

 

WEERSPREUKEN  OKTOBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is oktober warm en fijn,  

het zal een scherpe winter zijn; 

maar is hij nat en koel,  

’t Is van een zachte winter ’t voorgevoel.  

Oktober brengt ons wijn en zonnige dagen, 

maar ook jicht en andere plagen. 

Een koude oktober, een zachte nieuwjaarsmaand. 
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