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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER EN DE 

REDACTIE 

Beste mensen, 

Dat onze seniorenvereniging nog steeds veel aan-
trekkingskracht heeft blijkt wel uit het feit dat we  
weer 17 nieuwe leden kunnen verwelkomen. En 
een inschrijving voor het jaarfeest van maar liefst 
zo’n 200 leden is ook fantastisch!  En wat dacht u 
van al de activiteiten in november die u hiernaast 
ziet staan?  

Allen die in verband met  de RABO Club Support 
actie op ons stemden: bij voorbaat hartelijk dank. 
We zijn benieuwd welk bedrag we binnenkort voor 
onze vereniging ontvangen.  

Binnenkort hebben we ons Jaarfeest en Kerstfeest 
in de Geseldonk en ook zijn er andere activiteiten 
in de Geseldonk en in de andere wijkhuizen als 
Brandpunt en de Westwijzer. Ook gaan we op 7 
november naar de Musical in de Brabanthallen. In 
verband met bovenstaande vragen we uw aan-
dacht voor het volgende. 

Voor toegang tot al die gebouwen heeft u bij bin-
nenkomst nodig: 

• uw QR code op uw smartphone of een 
schriftelijke QR code (als u geen smartphone 
heeft); 

• alsmede uw identiteitsbewijs 
(identiteitskaart/ paspoort) . Een inentings-
bewijs of geel inentingsboekje is niet vol-
doende.  

Verder wensen u veel leesgenot toe en een pretti-
ge deelname aan onze activiteiten. 

Piet Maas en Hans van Knegsel. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevrouw C.M.J.H. Gruij-
ters-Blenckers, mevrouw 
G. Wichers, mevrouw 
J.M. van Bussel-van 
Duppen, mevrouw 
A.E.P.M. Ceelen-Bordat, 
mevrouw B.L. Schevers-

Verbakel, de heer M.G.C. Schevers, de heer O.M. 
Levens, mevrouw A.G.F. Schuller, de heer H.A.G. 
van Herwijnen, mevrouw H.L.J.M. van Herwijnen-
Thissen, mevrouw A. Kouwenberg, mevrouw 
M.E.F.P. van Roosmalen. E.J.E.M. Gubbels, 
P.F.H. van de Warrenburg, C.W.M. van de War-
renburg, G.P.M. Akkermans, F.A.M. Akkermans-
Knoops 

 

Wij verwelkomen de nieuwe leden en hopen hen 
op onze bijeenkomsten of in onze clubs te mogen 
begroeten. 

 

AKTIVITEITEN NOVEMBER 

4 november  10.00 uur. Bloemschikken  
    (Geseldonk) 

9 november  10.00-12.00 uur. Koffieochtend 
    (Geseldonk)  

9 november  13.30 uur. Etentje buiten de deur
    (De Barrier) 

9 november 16.00-18.00 uur. Introductie bij-
    eenkomst  “Luisteren naar  
    klassieke muziek” (Brandpunt) 

11 november 10.00-12.00 uur. Bestuursver-
   gadering (Geseldonk) 

11 november       13.00 - 16.00 uur. Repair café 
   (Geseldonk) 

11 november 13.30-15.00 uur. Bezoek aan de 
    Koepelkerk in Lierop 

11 november 15.30-18.00 uur. Kookclub  
    (Westwijzer) 

17 november  10.00-12.30 uur. Computerinloop
   (Brandpunt) 

17 november  13.30-16.30 uur. Computerinloop
   (Geseldonk) 

18 november 14.00-16.00 uur. Bijeenkomst 
   fotoclub (Geseldonk) 

25 november 10.00-12.00 uur. Koffieochtend 
   (Geseldonk)  

27 november 11.00-15.00 uur. Repair café 
   (Geseldonk) 

ETENTJE BUITEN DE DEUR  

Het etentje buiten de 
deur is in november op 
een dinsdag, te weten 
9 november a.s.  

Voorts iedere keer weer 
de 2e woensdag van de  
maand van oktober t/m 
maart. Het  “Etentje bui-

ten de deur” is in “Eetcafé de Barrier”.  

De aanvang is telkens om 13.30 uur. Noteert u ook 
alvast de data voor de rest van het seizoen te we-
ten: de woensdagen: 8 december, 12 januari, 9 
februari en 9 maart. 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. of bel dhr. J.Geubbels op tel.nr: 
0629155998. 

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

Het aantal koffieochtenden 
per maand is uitgebreid. 
Voortaan is het de 2e dins-
dag in de maand en de 4e 
donderdag in de maand 
koffieochtend. 

Op dinsdag 9 november a.s. van 10.00- 12.00 
uur - en donderdag 25 november 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.  

REPAIR CAFE KBO-ST. LUCIA 

Op 11 en 27 novem-
ber a.s. van 13.00-
16.00 uur resp.van 
11.00-15.00 uur kunt 
u weer terecht bij het 
Repaircafé in de Ge-

seldonk.   

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

COMPUTERHULP INLOOP  

Op de derde woensdag van de 
maand (deze maand op 17 no-
vember a.s.) van 10.00 uur-
12.30 uur in Brandpunt en van 
13.30-16.00 uur in de Gesel-
donk is er weer computerhulp 
inloop. 

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  onder-
werp ( bijvoorbeeld de werking van een program-
ma, ,uw smartphone) al gelang waar uw interesse 
naar uitgaat.   

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

BLOEMSCHIKKEN 

Donderdag 04 no-
vember a.s. kunt u 
weer deelnemen aan 
het bloemschikken.  

U dient hiervoor een 
taartschaal of platte 
ronde schaal mee te 
brengen.  
Aanvang:  10.00 

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 tel.nr. in de brie-
venbus van Dr. Klompélaan 27 te doen of Brigitte 
te bellen 06-12059942. 

Met vriendelijke groeten, Brigitte. 

RESULTATEN ENQUETE NAJAARSREIS 

Op 9 september jl. was de najaarsreis georgani-
seerd.  

Vanwege te weinig aanmeldingen is deze reis niet 
doorgegaan. In onze nieuwsbrief van oktober heb-
ben we de leden daarom gevraagd aan te geven 
waarom men zich niet heeft opgegeven voor deze 
reis , zodat we ons voordeel daarmee kunnen 
doen bij volgende reizen. 

Deelnemers aan de enquête maakten kans  op 
een prijs die bestaat uit een korting van 25% van 
de kosten voor een volgende busreis van senio-
renvereniging KBO- St. Lucia. 

Er zijn 4 reacties binnen gekomen van leden. Hier-
onder volgt de  samen-
vatting van de inhoud 
van de reacties waar we 
in de toekomst ons voor-
deel mee zullen doen. 

Reacties: 

• De inhoud van de 
reis plus kosten was geen reden om daar 
voorkeur aan te geven. 

• Ik zelf vond het een saaie reis, was er vanuit 
gegaan dat we een mooie reis zouden ma-
ken,  in een mooie omgeving en leuke uit-
stapjes. Maar dat was deze reis beslist niet 
volgens mij en andere leden. Vandaar ook 
de weinige belangstelling. Het is niet nega-
tief bedoeld maar voor inspiratie voor het 
volgend uitstapje. 

• Het leek me  wel een vermoeiende dag. Ik 
denk dat het teveel op een dag was, ik zou 
liever 1 maaltijd hebben en 1 excursie. Dat is 
beter te overzien en het drukt de kosten ook, 
want ik kan me voorstellen dat € 70 ,- op zich 
niet te veel is voor de geboden dag, maar 
het is wel een heel bedrag om in een dag uit 
te geven. 

Tijdens de bestuursvergadering van 14 oktober jl. 
is door loting mw. Verwijst als winnaar uit de bus 
gekomen. Mw. Verwijst krijgt dus eenmalig de hier-
voor bedoelde korting toegekend.  

Het bestuur. 
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KERSTVIERING IN DE GESELDONK 

Zoals in de Nieuwsbrief van oktober 2021 te 
lezen was, wordt de kerstviering gehouden op 
woensdag 15 december 2021 in wijkhuis de 
Geseldonk in Mierlo-Hout. 

Programmaoverzicht 

13.00 uur.  Zaal open. Jassen en rollators moe-
ten achtergelaten worden in de garderobe. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij toestaan 
dat een rollator mee naar de zaal genomen mag 
worden. Met uw ledenpas en ons betaalover-
zicht wordt aan de zaalingang geverifieerd of u 
aan uw betaalverplichting heeft voldaan. 

13.30 uur.  Openingswoord door de voorzitter 
Piet Maas, gevolgd door een kersttoespraak 
van pastoor Piet Schepers. 

14.00 uur.  Aanvang kerstlunch 

15.00 uur.  Optreden van conferencier/
tonprater Hans Verbaarschot.  Zijn grote passie 
is tonpraten en verhalen vertellen. Het liefst 
treedt hij op voor ouderen, bejaarden, senioren 
en licht dementerenden. 

15.30-15.45 uur. Korte pauze voor het bestellen 
van een drankje. 

15.45-16.15 uur. Vervolg optreden van Hans 
Verbaarschot. 

16.15 uur.  Afsluitingswoord door Piet Maas 

Bij het verlaten van de zaal worden de vlees-
pakketjes uitgedeeld. 

 

Aanmelden: 

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor deze 
kerstviering door €12,50 over te maken op 
rekeningnummer NL43 RABO 0123 8028 06 
t.n.v. KBO-St. Lucia o.v.v. “Kerstviering” en 
het lidmaatschapsnummer (zodat we zeker 
weten van wie de betaling afkomstig is). 

De inschrijving is pas formeel als er betaald   
is. 

 

MUSICAL THE SOUND OF MUSIC (HERINNERING) 

Nog een kleine twee we-
ken en dan is het zover! 

Datum: zondag 7 novem-
ber 2021 

Let op: de tijden zijn ver-
anderd. 

Verzamelen: 09.45 uur parkeerplaats Savant Alphon-
      sus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout 

Vertrek:     10.15 uur 

Naar:     Mainstage – Brabanthallen in Den Bosch 

(om 11.15 moeten we in den Bosch zijn ivm Corona 
controle) 

Aanvang musical: 12.00 uur.  

Duur van de musical: tot ± 14:45 uur. Terug in Mierlo-
Hout: ± 17.00 uur. De tickets en mondkapjes worden in 
de bus uitgereikt. Indien gewenst kunt u een lunchpak-
ket meenemen. 

Zorg er voor dat u de Coronarichtlijnen zoals in het 
voorwoord van deze nieuwsbrief aangegeven in 
acht neemt! 

Het zou zonde zijn als u niet naar binnen mag. Komt 
u op tijd want de bus vertrekt stipt op tijd! 

Gairthy Exalto 

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

Op 11 november 
kunnen we in Lier-
op de Neogotische 
koepelkerk bezoe-
ken. De kerk van 
de Heilige Naam 
Jezus is een rooms
-katholieke kerk 
aan de Offer-
manstraat 3.  

De kerk is in 1892 gebouwd naar een ontwerp van de in 
Roermond wonende Duitse architect Carl Weber. 

Een deskundige gids verzorgt de rondleiding. 

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 onderge-
tekende 

Er zijn al 13 aanmeldingen ontvangen.  U kunt zich tot 
en met 3 november nog telefonisch aanmelden bij Paula 
van de Rijt. Tel 06 26 87 56 54.  

Na de excursie kunnen we onszelf verwennen (op eigen 
kosten) in Herberghe “De Coeckepanne”. 

Groetjes van Paula van de Rijt 
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Mensen die contant willen betalen (liever niet) 
kunnen dat doen door het gevraagde bedrag 
met de benodigde gegevens in te leveren bij : 

Albert  Coppens Penningmeester Frans Joseph 
van Thielpark 141, 5707 BZ  Helmond;(tel.0492 
592166, of Paula van de Rijt, Wildenhoeve 1, 5708 
VG Helmond. (tel.06 26875654). 

Introducees betalen € 14,50. 

De sluitingsdatum voor de inschrijving is 6 de-
cember 2021. 

Let op. U krijgt in afwijking van voorgaande jaren 
geen papieren toegangsbewijs en op locatie wordt 
ook geen inschrijvingsmogelijkheid meer geboden. 

Neem uw ledenpas mee ! Met uw ledenpas en 
ons betaaloverzicht wordt aan de zaalingang ge-
verifieerd of u aan uw betaalverplichting heeft vol-
daan. 

Omdat de Corona beperkende maatregelen ver-
soepeld zijn kunnen veel leden een bijzondere 
kerstmiddag beleven. 

U bent van harte welkom. 

GRATIS INTRODUCTIE BIJEENKOMST LUIS-
TERCURSUS KLASSIEKE MUZIEK VOOR HEL-
MONDSE KBO-LEDEN (HERINNERING)  

Er hebben zich al 20 kandidaten aangemeld voor 
de introductiebijeenkomst “Luisteren naar klassie-
ke muziek”. Er is nog plaats! U kunt zich nog tot 6 
november opgeven 

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

Locatie: Brandpunt, Biezenlaan 29, Helmond 
(Brandevoort). 

Entree gratis. 

Aanmelden kan via: email: 
h.vanknegsel@chello.nl  

of door een briefje in de brie-
venbus te doen op Hoofdstraat 
70, Mierlo-Hout. 

Graag uw telefoonnummer en 
emailadres vermelden. 

AANDACHT VOOR ELKAAR 

Aandacht geven aan elkaar vinden wij bij onze 
seniorenvereniging heel belangrijk. 

Het lijkt ons dan ook een goed idee om vraag en 
aanbod-met betrekking tot elkaar eens een be-
zoekje brengen– eens op elkaar af te stemmen. 

Kortom: 
wie wil er graag eens een  bezoekje ontvangen? 

• kent u iemand die graag eens een bezoekje 
ontvangt? 

• wie zou graag eens bezoekje bij iemand  
willen brengen?  

U kunt uw wensen kenbaar maken bij ons be-
stuurslid Ledenzorg en Maatschappelijke Inzet:  
Minie van Kilsdonk a.vankilsdonk3@chello.nl  
telefoon. 0492 543878 

Soms horen we weleens dat een van onze leden 
al een tijdje ziek is of in het ziekenhuis ligt.  
 
Graag zouden we dit als bestuur op tijd horen  
zodat we er aandacht aan kunnen schenken.  
Schroom niet om Minie van Kilsdonk  te melden 
als u weet dat een van onze leden ziek is. Wij kun-
nen er dan in ieder geval voor zorgen dat er een 
kaartje gestuurd wordt . 

Het bestuur. 
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Vanwege corona zijn we pas gestart op 30 juni 
met een korte tocht. Het aantal leden is nu 25. Er 
waren 13 tochten gepland waarvan 2 afgelast dus 
11 gefietst (2 lange (gem. 64 km.) en 9 korte 
(gem. 31 km.). Het totaal aantal kilometers is 403 
en het totaal aantal deelnemers 204. Daarna wer-
den de foto’s van alle tochten gemaakt door Piet 
Vaalen op het scherm getoond. 

Al met al een geslaagde en gezellige middag als 
afsluiting van het seizoen 2021. 

Het nieuwe seizoen 2022 begint op de eerste 
woensdag in april (6 april) en we sluiten af op de 
laatste woensdag van september (28 september). 

Martien Verstijnen (coördinator) 

 

HOE KUN JE ZAKEN MET DE OVERHEID SNEL EN 
MAKKELIJK REGE-
LEN?  

In november gaan we 
kijken hoe je zaken met 
de overheid regelt op je 
mobiel of tablet. 

Vaak heb je hiervoor 
een DigiD nodig. Bij-
voorbeeld bij het aan-
maken van de Corona 
Check QR-code. En 
hoe maak je een af-
spraak op het gemeen-
tehuis. 

In november gaan we 
samen met u kijken hoe 

je dat eenvoudig kunt doen. 

Wanneer en waar: 

Donderdag 4 november: 10.00-12.00 uur in De Loop 
in Brouwhuis. 

Dinsdag 9 november: 15.00-17.00 uur in de Biblio-
theek in Helmond. 

Dinsdag 16 november: 15.00-17.00 uur in De Gesel-
donk in Mierlo- Hout. 

Donderdag 25 november: 15.00-17.00 uur in de Ark in 
Stiphout. 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. 

Dat kan telefonisch via de bieb 0492-522220 of via 
secretaris Kring Helmond 06-22616134. of via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/koffiemeteentablet. 

KBO-Kring Helmond. 

AFSLUITING SEIZOEN 2021 VAN DE FIETSGROEP 
“SAMEN OP DE PEDALEN”.  

Op woensdagmiddag 29 september  was de afsluiting 
van het fietsseizoen 2021. 

Volgens de traditie zouden we voor de liefhebbers om 
13:30 vanaf de Geseldonk starten voor een korte 
tocht. Vanwege het slechte weer is dit niet doorge-
gaan. 

Om 15:00 uur was iedereen aanwezig voor de koffie 
met vlaai. 

Martien Verstijnen als coördinator van de club verwel-
komde iedereen. Het seizoen is succesvol verlopen. 
Er zijn geen ongevallen en pechgevallen geweest. 
Martien bedankte iedereen die zich heeft ingezet voor 
het begeleiden van de tochten. 

De cijfers van het seizoen werden toegelicht. 
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MIERLO HOUT GAAT KOERSBALLEN 

Kom op dinsdag 16 november a.s naar de voor-
lichtingsbijeenkomst met demonstratie. 

Aanvang: 13.00 uur. 

Locatie: De Geseldonk. 

KBO-St. Lucia vindt het belangrijk dat haar leden uit 
zoveel mogelijk activiteiten kunnen kiezen om actief 
bezig te kunnen zijn en anderen te ontmoeten.  

Hiervoor organiseren zij veel  verschillende activitei-
ten. Na een verzoek van haar leden om koersbal mo-
gelijk te maken is onderzocht wat de kosten hiervan 
zouden zijn. Omdat met name de aanschafkosten 
het budget van KBO-St. Lucia ver te boven gingen is 
samenwerking gezocht met de Mierlo-Hout in Actie 
en Kansrijk Mierlo-Hout.  

Gezamenlijk besloten ze de kosten te delen en daar-
naast een subsidieaanvraag in te dienen bij “Voor de 
Ouderen”. Deze aanvraag werd positief ontvangen 
en gehonoreerd. Hierdoor was het mogelijk om de 
benodigde zaken aan te kopen. Afgesproken is dat 
de spullen opgeslagen en gebruikt kunnen worden 
bij de Geseldonk.  

Zo is koersbal niet alleen mogelijk voor de leden van 
KBO-St. Lucia maar ook voor andere geïnteresseer-
den uit Mierlo-Hout. Een groep leden van KBO-St. 
Lucia heeft al aangegeven met koersbal aan de slag 
te gaan. 

Om u meer inzicht te geven en ervaring te laten op-
doen met Koersbal zal op dinsdag 16 november 
een voorlichtingsmiddag georganiseerd worden in de  
Geseldonk. Naast tekst en uitleg over het spel be-
staat er dan de mogelijkheid om het koersbal zelf uit 
te proberen. De aanvang van de middag is 13.30 uur 
en de toegang is gratis voor alle geïnteresseer-
den. Natuurlijk wordt er een kopje koffie of thee aan-
geboden. Komt u ook kijken en ervaren of Koersbal 
iets voor u is? Dit is een gezamenlijk initiatief van: 

  

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Op donderdag 14 oktober jl. 
was er de maandelijkse  be-
stuursvergadering waarin o.a. 
de volgende onderwerpen zijn 
besproken: 

 

De avondwandelgroep is verzet van de maanda 
avond naar de vrijdagmiddag. 
Ledenbestand op 1 oktober: 696 betalende leden;  
Jaarfeest: circa 200 aanmeldingen 
Koersbal: 16 november informatiebijeenkomst  
en demomstratie.  
Luisteren naar klassieke muziek: inmiddels 20  
aanmeldingen binnen voor de introductiebijeen- 
komst. 
De kookclub gaat starten; er zijn ca.8 belangstel-
lenden. 
Het Kerstfeest op 15 december is voorbereid. 
Het KBO diner (voorheen KBO-Savant diner) word-
tin de toekomst twee keer per jaar in de Gesel-
donkgehouden.  

Enquete najaarsreis: mw. Verwijst heeft de prijs  

van 25% korting op een reis gewonnen. 

Het bestuur. 

VRAAG EN AANBOD 

Bent u op zoek naar iets (bijv. dat speciale boek), 
wilt u iets (gratis) aanbieden, wilt u iets ruilen of 

lenen (geen geld natuur-
lijk).  

Stuur uw oproep dan  
naar de redactie van deze 
nieuwsbrief (adres/ tel. ge-
gevens zie voorblad ) en 
uw vraag of aanbod  
wordt dan in deze nieuws-
brief opgenomen. Wel 
graag doorgeven: voor- en 

achter- naam, woonplaats en telefoonnummer De 
redactie behoudt zich het recht voor om inzendin-
gen te weigeren. 
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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 be-

lastingformulier, WMO-cliënt 

ondersteuning, hulp van een 

Vrijwillige Ouderen Advi-

seur, Rijbewijskeuring 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 november 2021 inleveren/opsturen 

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

 

WEERSPREUKEN  NOVEMBER 

November warm en fijn, 

het zal een strenge winter zijn. 

Als in november 't water stijgt, 

weet dat ge 't in de winter nog vaker krijgt. 

Houden de kraaien voor Allerheiligen school, 

zorg dan voor hout en kool.  
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