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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER EN DE 
REDACTIE 

Beste mensen, 

Het jaar loopt weer ten einde. Als we terugblikken 
kunnen we tevreden vaststellen dat we dit Corona-
jaar gelukkig weer de nodige activiteiten hebben 
kunnen organiseren. Wat te denken van de prach-
tige Musical The Sound of Music in Den Bosch 
waar meer dan 70 leden van hebben genoten. 
Maar ook ons fijne jaarfeest in oktober waar meer 
dan 210 leden aan hebben deelgenomen. 

En dan nog niet te spreken van al onze clubs die 
weer gestart zijn en die weer veel onderlinge con-
tacten-, plezier en lichamelijke inzet hebben opge-
leverd. 

In december wordt vanwege gewijzigde verschij-
ningsdata  KBO - Brabant geen ONS bezorgd. De 
eerste ONS en KONTAKT in 2022 verschijnt om-
streeks 25 januari 2022.  

Binnenkort hebben we ons Kerstfeest in de Gesel-
donk waar u zich nog voor kunt opgeven. 

Voor toegang tot de gebouwen waar we onze acti-
viteiten hebben heeft u bij binnenkomst 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 ….blijf ge-
zond. 

Piet Maas en Hans van Knegsel. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevrouw E.J.M. Kweens-van der Vorst, mevrouw 
P.A.M. Vestjens-Nagel, me-
vrouw C.M. Veenstra-
Kuunders, mevrouw 
M.G.A.W. van Knegsel-
Donkers. 

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

OVERLEDEN 

Mevrouw P.E. Broeken-van Hal. 

Onze gevoelens van mede-
leven gaan uit naar de fa-
milie en vrienden. We wen-
sen hen veel sterkte toe om 
dit verlies te kunnen ver-
werken. 

 

 

AKTIVITEITEN DECEMBER 2021/JANUARI 2022 

7 december 16.00-18.00 uur. “Luisteren naar 
    klassieke muziek” (Brandpunt) 

8 december  13.30 uur. Etentje buiten de deur
    (De Barrier) 

9 december 10.00-12.00 uur. Bestuursver-
   gadering (Geseldonk) 

11 december       11.00 - 15.00 uur. Repaircafé 
   (Geseldonk) 

14 december  10.00-12.00 uur. Koffieochtend 
    (Geseldonk)  

15 december 13.00–15.00 uur Computerinloop
    (Geseldonk) 

15 december       13.00-16.30 uur. Kerstbijeen-                                     
    komst (Geseldonk) 

16 december  10.00 uur. Bloemschikken  
    (Geseldonk) 

19 januari    13.30-16.30 uur. Computerinloop
   (Geseldonk) 

23 december 10.00-12.00 uur. Koffieochtend 
   (Geseldonk)  

23 december 13.00-15.00 uur. Repaircafé  
   (Geseldonk) 

6 januari 2022 13.00-16.00 uur Repaircafé 
    (Geseldonk) 

6 januari   Bestuursvergadering (Brandpunt) 

7 januari  14.00-16.00 uur Nieuwjaarsin-
   loop (Brandpunt) 

11 januari  16.00-18.00 uur. “Luisteren naar 
    klassieke muziek” (Brandpunt) 

12 januari   13.30 uur. Etentje buiten de deur
    (De Barrier) 

13 januari  10.00 uur Bloemschikken  
   (Geseldonk) 

27 januari  14.00 uur. Bezoek Edah museum 
   en Draai en orgelmuseum (Loods 
   20) 

 

ETENTJE BUITEN DE DEUR  

 

Het etentje buiten de deur 
vindt in december op 
woensdag 8 december a.s. 
plaats  

Noteert u ook alvast de data 
voor de rest van het seizoen te weten de woens-
dagen: 12 januari, 9 februari en 9 maart.  

Het  “Etentje buiten de deur” is in “Eetcafé de Bar-
rier”. De aanvang is telkens om 13.30 uur.  De 
kosten zijn € 17,50 p.p. waarvoor u een drie gan-
gen diner krijgt.  
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Geïnteresseerden graag op de zondag vooraf-
gaand aan de datum vóór 20.00 uur een envelop-
pe 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 bijsluiten  
alsmede een briefje met vermelding van naam en 
aantal personen, adres en telefoonnummer. 
 

KOFFIEOCHTEND  

De twee koffie ochtenden in 
december zijn op: dinsdag 14 
december en donderdag 23 
december a.s.  

 

Telkens van 10.00-12.00 uur in wijkhuis de Gesel-
donk 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 23 decem-
ber a.s. van 11.00-
15.00 uur resp. van 
13.00-15.00 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 15 de-
cember a.s.) 13.30-16.00 uur in 
de Geseldonk is er weer compu-
terhulp inloop. 

 

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

BLOEMSCHIKKEN 

Op donderdag 16 december a.s. kunt u weer 
deelnemen aan het 
bloemschikken in wijk-
huis “de Geseldonk” 
volgens de regels van 
het RIVM (de Gesel-
donk). 

U dient hiervoor een 
platte/ronde schaal en 
theelichtjes mee te 

brengen. Aanvang:10.00 uur.  
De prijs bedraagt € 15,00. 

U kunt zich tot de zaterdag voorafgaand tot 17.00 
uur aanmelden door een enveloppe met € 15,00, 
voorzien van uw naam, adres en tel.nr. in de brie-
venbus van Dr. Klompélaan 27 te doen of Brigitte 
te bellen 06-12059942 

Noteer ook alvast donderdag 13 januari 2022 in 
uw agenda!!! 

Wat we dan gaan maken is nog niet bekend.  

Breng in ieder geval een platte ronde/vierkante 
schaal mee.  

Met vriendelijke groeten, Brigitte. 

KERSTVIERING IN DE GESELDONK 

Zoals in de Nieuwsbrief van oktober en november 
2021 te lezen was, wordt de kerstviering gehouden 
op woensdag 15 december 2021 in wijkhuis de 
Geseldonk in Mierlo-Hout.  Vanaf 13.00 uur is de 
zaal open. 

Aanmelden:  Tot uiterlijk 6 december a.s. 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. 

Mensen die contant willen betalen (liever niet) kun-
nen 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 be-
talen € 14,50. 

 

Let op. U krijgt in afwijking van voorgaande ja-
ren geen papieren toegangsbewijs en op loca-
tie wordt ook geen inschrijvingsmogelijkheid 
meer geboden. Neem wel uw ledenpas mee ! . 
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Terug in de bus hebben we nog wat nagepraat 
en bij thuiskomst gingen m`n schoondochter en 
ik wat eten bij Adelaars. Ook daar schoven nog 
een paar dames van de KBO aan en hebben we 
nog gezellig wat zitten kletsen. 

Een paar weken voor dit uitstapje hebben mijn 
man en ik ons opgegeven als lid en we kregen 
al gauw het maandblad KONTAKT thuis ge-
stuurd. Het lijkt ons leuk en we zijn voornemens 
om regelmatig mee op pad te gaan. 

Met vriendelijke groet, Francien Akkermans. 

 

VEEL BELANGSTELLING VOOR DE INTRO-
DUCTIEBIJEENKOMST “LUISTEREN NAAR 
KLASSIEKE MUZIEK” 

Op 9 november jl. was de introductie bijeen-
komst “Luisteren naar klassieke muziek” . De 

bijeenkomst 
was georgani-
seerd door de 
KBO-Kring Hel-
mond in over-

leg met de docent “Luistercursus klassieke mu-
ziek “Maurice Wiche. Er waren 25 belangstel-
lenden in Wijkhuis Brandpunt aanwezig. 

Na een korte inleiding vertel-
de Maurice dat hij in de ko-
mende 8 lessen aandacht 
besteedt aan een breed 
spectrum van de klassieke 
muziek namelijk van de mu-
ziek uit de Barokperiode tot 
muziek van gerenommeerde 
hedendaagse componisten.  

Er werd aandacht besteed aan een aantal com-
ponisten zoals Antonin Dvorák, Rachmaninov  
en Johannes Brahms.  

We luisterden naar prachtige muziekstukken 
van oa. voornoemde componisten en er werd 
over de achtergronden van de componisten en 
van de muziekstukken zeer interessant verteld.  

Maurice ver-
telde dat hij 
in de cursus 
van 8 lessen 
ook de nodi-
ge aandacht 
zal besteden 
aan diverse 
muziekin-
strumenten 

die in het orkest gebruikt worden.  

Deze keer was het de beurt aan de hobo en de 
althobo waarover bijzonder interessant verteld 
werd. 

Na afloop en enkele dagen erna gaven zo'n 16 
aanwezigen zich al op voor de cursus.  

WAT HEBBEN WE GENOTEN VAN THE SOUND OF 
MUSIC MUSICAL 

Er is mij gevraagd om een verslagje te schrijven over de 
leuke dag naar s` Hertogenbosch op 7 november jl. 

Onlangs zijn we lid geworden van de Seniorenvereni-
ging KBO St. Lucia en op 7 november was mijn 1e uit-
stapje. Al maanden terug heb ik contact gezocht met de 
vraag of we, m`n schoondochter en ik, mee mochten 
naar de musical “ The Sound of Music “ in den Bosch. 
We konden nergens meer aan kaartjes komen. Ik kreeg 
een positief antwoord ondanks het feit dat ik toen nog 
geen lid was.  

We verheugden ons erop en eindelijk was het dan zo-
ver. Op tijd bij de bus en instappen maar. Wat een luxe. 
Aangekomen bij de Brabanthallen toch `n incident. De 
chauffeur had een moeilijke ingang om op het parkeer 
terrein te komen en moest een paar keer in zijn achter-
uit om goed in te kunnen steken. Twee maal botste hij in 
zijn achteruit tegen een auto aan, die nog net achter 
hem door wilde rijden. We zagen het gebeuren en ieder-
een riep hem om te stoppen. De zijkant v.d. auto was 
flink ingedeukt, maar de passagiers kwamen gelukkig 
met de schrik vrij.  

Na de corona controle bij de ingang namen we eerst 
een kop koffie en daarna gingen we naar onze zit plek 
in de zaal. Bijna heel het theater zat vol en wij hadden 
alle liedjes al in ons geheugen. We konden ze, bij wijze 

van spreken uit ons 
hoofd.  

 
De verfilming is altijd 
iets anders dan in 
het theater, maar het 
was prachtig. Maria 
zong de sterren van 
de hemel en de kin-
deren van Trapp wa-
ren erg schattig, 
vooral de kleinste. 

Van de stem van de non uit het klooster kregen we kip-
penvel. Deze rol werd vertolkt door Francis van Broek-
huizen. Al met al hebben we erg genoten.  
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Er is nog plaats.  

De cursusdata ( telkens op een dinsdag) zijn:  

7 december 2021, 11 januari 2022, 8 februari 
2022, 8 maart 2022, 5 april 2022,10 mei 2022, 7 
juni 2022, 5 juli 2022 telkens van 16.00-18.00 
uur. 

Locatie: Wijkhuis Brandpunt , Biezenlaan 29, 5708 
ZD Helmond.  

Kosten voor deze 8 lessen van telkens twee uur : 
€ 150,-. KBO leden krijgen 10 % korting op de cur-
susprijs.  

AANMELDEN kan nog tot 1 december a.s. via: 

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

Met vriendelijke groeten, Kringbestuur Senioren-
vereniging KBO-Helmond. 

BEZOEK AAN LOODS 20 MET HET EDAH-
MUSEUM EN HET DRAAIORGELMUSEUM OP 
DONDERDAG 27 JANUARI 2022. 

Van oudsher is het karakteristieke pand aan het 
spoor een op- en overslaglocatie van pakketbe-
zorgbedrijf Van Gend en Loos. Waar destijds do-
zen torenhoog opgesteld stonden. Loods 20 is een 
unieke erfgoedlocatie. In het nieuwe ontwerp is het 
industriële karakter van het pand behouden geble-
ven. In Loods 20 is het EDAH-museum en Draag-
orgelmuseum ondergebracht. 

EDAH-museum 

De bezoekers kunnen de ont-
wikkeling zien van de distributie 
en de productie van levensmid-
delen van vroeger tot nu.  

Vier Friese handelslieden kwa-
men – onbekend en onafhanke-

lijk van elkaar - in het begin van 20e eeuw naar 
het Zuiden van Nederland. In 1910 ichten J.J. Eb-
ben, S.B. Dames, J.N. Aukes en J.B. Hettema sa-
men “Combinatie EDAH” op.  

In 1917 zetten ze de combinatie om in een BV. In 
de loop der jaren verlaten Ebben en Dames het 
bedrijf. Hettema jr. en Aukes jr. nemen in 1948 de 
aandelen van hun vaders over. 12 mei 1952 wordt 
de eerste ZIEZO zelfbedieningswinkel geopend  

aan de Markt in Helmond. In 1964/1965 stoot 
EDAH het grootste deel van hun productiebedrij-
ven af. In 1976 gaat EDAH over in handen van 
Vroom en Dreesman. Later volgt de samenwer-
king tussen Vendex Foodgroep en Uniegros dat 
later overgaat in Laurus.  

Dit betekende voor EDAH het einde. Eind 2007 
werden van de laatste winkel, kantoren en distribu-
tiecentra de naam EDAH verwijderd. Resteert het 
Beheer Erfgoed Edah. 

Draaiorgelmuseum 

Stichting Het Helmonds Draaiorgel had als inzet 
de Orgels van de 
Firma/Familie 
Bocken voor Hel-
mond te behou-
den.  

De orgels stonden 
in danszaal Boc-

ken en werden door de gemeente gekocht en on-
dergebracht in de Paterskerk in Helmond. Later 
verhuisde de orgels naar de Gaviolizaal. Nu zijn 
de orgels ondergebracht in het Draaiorgelmuseum 
in Loods 20. De collectie is De Grote Gaudin, de 
Kleine Gaudin, De Mortier, De Blauwe Trom, Ruth, 
Onze Klenne en Handdraaiorgeltje Verbeeck. 

Op Donderdag 27 januari 2022 om 14:00 uur is 
er de mogelijkheid om met KBO-St. Lucia deze 
musea te bezoeken. De kosten zijn voor leden 
15 euro en niet leden 16,50 euro (2x entree, 3x 
consumpties en een stuk luxe vlaai en een 
rondleiding in beide musea). 

Aanmelden: Voor 10 januari 2022 door 15 euro 
(of 16,50 euro voor niet leden) over te maken op 
rekeningnummer NL43 RABO 0123 8028 06 tnv 
KBO-St.Lucia o.v.v. Loods 20 en het lidmaat-
schapsnummer. (Mocht u door omstandigheden de 
aanmelding annuleren dan zijn wij genoodzaakt 5 euro 
(af te rekenen aan EDAH) en de gemaakte bankkosten 
in mindering te brengen. De aanmelding is pas formeel 
als er betaald is) 

Verzamelen: 13:45 uur Loods 20, Binnen Paral-
lelweg 2, Helmond.  

Met vriendelijke groet, Rita van de Velden. 
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Diverse solo optredens met leuke typetjes (oa.  
Charlie Chaplin) werden afgewisseld met mooi 
meezingers. 

 

 

 

 

 

Op enig moment werd er door 
diverse mensen weer lekker 
gedanst op oa. de Foxtrot -en 
de Engelse wals muziek. 

De sfeer zat er goed in. In de 
pauze werden veel lotjes verkocht en kon men 
dus meedingen naar een van de 60 mooie prijzen 

Vervolgens kwam het personeel van de Gesel-
donk rond met een heerlijk assortiment hapjes, 
variërend van bitterballen tot een worst/
kaasassortiment en een assortiment luxe hapjes.  

Ook van 
de twee 
con-
sumpties 
die ieder 
kreeg 
aangebo-
den werd 
genoten. 

 

 

Na de prijsuitreiking bedankte de voorzitter de No-

tenkrakers voor hun mooie optreden en sloot hij 

dit fijne jaarfeest weer af. We hoorden in de 

“wandelgangen” niets dan lof over dit feest. 

Een tevreden feestganger. 

NIEUWJAARSINLOOP 2022 

Het bestuur van KBO-St. Lucia nodigt alle leden uit 
voor de jaarlijkse nieuwjaar inloop.  

Deze wordt in het nieuwe  jaar gehouden op 7 ja-
nuari 2022  van 13.30-16.00 uur in wijkhuis het 
Brandpunt.. 

Uiteraard kan er zoals 
gebruikelijk naast het 
uitwisselen van de 
beste wensen  van 
een aangeboden 
drankje en een hapje 
genoten worden.  

Tot de zevende janu-
ari!! 

Het Bestuur. 

UITSLAG RABO CLUBSUPPORT 

Bedankt allemaal! 

De stemmen zijn geteld. 

Mede dankzij jouw stem heeft KBO-St. 
Lucia € 579,29 opgehaald met de Rabo Clubsupport 
actie. 

Dit bedrag komt uiteraard weer ten goede aan onze 
leden! 

Nogmaals dank, 

Het Bestuur. 
 

EEN ZEER GESLAAGD JAARFEEST  

Op 28 oktober jl. hebben we ons jaarfeest gehad. 

Gelukkig kon het jaarfeest door de versoepelde Co-
ronamaatregelen weer doorgaan. Hoewel de deuren 
van de zaal pas om 13.00 uur opengingen meldden 
zich om 12.30 uur de eerste leden al.  

Om half twee heette onze voorzitter- terwijl allen van 
hun kopje koffie/thee met een plakje cake genoten- 
iedereen van harte welkom. Omdat het weer lang ge-

leden was dat iedereen elkaar in zo’n grote getalen 
had ontmoet was het in de zaal een gekakel van je-
welste ! Prachtig om dat weer eens te horen en te 
zien. Om half drie begon zang- en amusementsver-
eniging "De Notenkrakers" met een, zo bleek, gewel-
dig optreden. 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Beste leden van KBO-St.Lucia, 

Het nieuwe jaar klopt al weer aan de 
deur en daarmee is het weer tijd 
voor het innen van de jaarlijkse contributie. Leden 
die nog geen automatische incasso hebben afgege-
ven, krijgen bij deze ONS /KONTAKT een nota voor 
de contributie voor 2022, met het verzoek om deze 
voor eind 2021 te betalen o.v.v. naam en lidmaat-
schapsnummer. 

Als men alsnog over wil stappen en voortaan wil 
betalen met een machtiging dan kan men een 
machtigingsformulier aanvragen bij onze ledenad-
ministrateur (ledenadministratie@kbo-stlucia.nl of 
0492-474555)  of bij onze penningmeester 
(penningmeester@kbo-stlucia.nl of 0492-592166).  

Het door u ingevuld machtigingsformulier moet dan 
wel voor 24 december retour zijn bij de penning-
meester. 

Voor leden die een machtiging hebben afgegeven 
wordt de contributie op 5 januari 2022 per incasso 
afgeschreven. Zorgt u voor voldoende saldo op uw 
rekening?  

Mocht u om de een of andere reden uw lidmaat-
schap willen beëindigen (wat we niet hopen natuur-
lijk) wilt u ons dat dan vóór 10 december laten we-
ten. De contributie-afdracht aan KBO-Brabant wordt 
namelijk bepaald door het aantal ingeschreven le-
den op 1 januari.  

De penningmeester. 

HELMONDS GOUD: NIEUWE REEKS TV-
PROGRAMMA’S VOOR SENIOREN. 

 

“DitisHelmond TV “start op maandag 15 november 

met een nieuwe reeks ‘Helmonds Goud’. Het pro-
gramma brengt het eerste kwartier ‘Helmonds Goud 
in beweging’ met afwisselende beweeglessen. 

 

 Een kwartier later ‘Helmonds Goud’ met een leuke 
mix van cultuur, informatie en amusement van en 
voor Helmonders. Een positief programma dat leuk 
is om naar te kijken, waar u iets van opsteekt, van 
opfleurt en dat u in beweging zet.  

Wat gaat u zien? 

De sportcoaches van Jibb+ en Jos Vermeulen van  
de LEVgroep verzorgen beweeglessen die u vanuit 
de woonkamer mee kunt doen. Elke dag zenden  
we een nieuwe les uit, pittige en rustige lessen  
worden afgewisseld. De lessen beginnen dagelijks  
om 10.00, 14.00 uur, 18.00 en 19.00 uur. 
Na ‘Helmonds Goud in beweging’ start ‘Helmonds  
Goud’ steeds een kwartiertje later (10.15 uur, 14.15 
uur, 18.15 uur en 19.15 uur). U krijgt informatie  
over onderwerpen die voor senioren van belang  
zijn. Denk aan dementie, mantelzorg, woonvoor 
zieningen, veiligheid, vrijwilligerswerk en bij 
voorbeeld uw belastingaangifte of pensioen.  

Naast serieuze onderwerpen is er veel aandacht  
voor kunst en cultuur, kunt u luisteren naar muziek 
en genieten van luchtige items over vroeger en nu. 

Het idee voor dit programma is dit voorjaar ont-
staan in de werk-groep Aandacht voor Oude-

ren, waarin de ge-
noemde organisaties 
samen met de KBO’s 
en zorginstellingen 
hun krachten bunde-
len.  

DitisHelmond TV 
 
Het programma is el-
ke dag te zien op Di-
tisHel 
mond. U vindt het op: 
Ziggo kanaal 36, KPN 

kanaal 
1429, Breedband Helmond kanaal 130, TriNed  
kanaal 503, Plinq IP tv-zender 559, Plinq TV ka 
naal 741, T-Mobile kanaal 768. Of online via inter 
net: https://ditishelmond.nl/live-tv/. Uitzendingen  
kunt u ook terugkijken op YouTube (Playlist Hel 
monds Goud). Dit televisieprogramma voor seni 
oren (55+) is een coproductie met Jibb+, LEV  
groep, CultuurContact,Lang Leve Cultuur en  
VBOH (Verenigde Bonden Ouderen Helmond). 
Contact lang Leve Cultuur en VBOH (Verenigde 
Bonden Ouderen Helmond). 
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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 

Ons-bezorging: Martien Verstijnen 

email mverstijnen@hotmail.com 

telefoon: 06-57772715.  

 

 

 

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 

Rekeningnummer KBO-St. Lucia:  

NL43 RABO 0123 8028 06  

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 

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 10 januari 2022 inleveren/opsturen en 

ik plaats het in onze nieuwsbrief .“Kontakt.” 

 

WEERSPREUKEN  DECEMBER 

Blaast de noordenwind met decembermaan, 

dan houdt de winter vier maanden aan. 

December vol mist, geeft goud in de kist. 

 Donder in de decembermaand, 

belooft veel wind voor 't jaar aanstaand.  

 December koud en wel besneeuwd, 

zo maakt de grote schuren maar gereed. 
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