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VOORWOORD VAN HET BESTUUR. 

Beste mensen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voltallige bestuur van Seniorenvereniging KBO
- St. Lucia  wenst  al haar leden een gezond 2022 
toe. 

2021 was weer een jaar met de nodige Coronabe-
perkingen. Tot december zijn evenwel een aantal 
activiteiten door kunnen gaan en hebben we ons 
jaarfeest in september gelukkig kunnen vieren. 

In december werd er weer een Lock down afge-
kondigd. Het normale leven stokte weer en ont-
moetingen werden alleen onder strikte voorwaar-
den vanuit de overheid en slechts in beperkte ma-
te toegelaten.  

We hebben  getracht onze leden te laten voelen 
dat wij ons als bestuur van KBO-St. Lucia  met hen 
verbonden voelen. Vandaar de attentie die bij al 
onze ca. 700 leden persoonlijk is bezorgd. 

Uit de vele reacties blijkt dat dit erg gewaardeerd 
is.  Met hoeveel hoop kunnen we naar 2022 kij-
ken? Hebben we het ergste gehad? Is de corona-
pandemie over haar hoogtepunt heen?  

Sommige immunologen denken inderdaad dat we 
het ergste hebben gehad. Ook verwachten zij dat 
dit de laatste Lock down is . Hopelijk kunnen we 
snel al onze activiteiten weer opstarten en genie-
ten van al die mooie momenten samen.  

En kent u in uw omgeving iemand die echt hulp 
nodig heeft dan kunt u - met toestemming van be-
trokkene - altijd een beroep op ons als bestuur 
doen. Onze telefoonnummers en emailadressen 
vindt u op de achterzijde van dit “Kontakt”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nogmaals iedereen een goed 2022 toegewenst!!.    

Het bestuur. 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevrouw C.H.A. Meeuws,  

Wij verwelkomen ons nieu-
we lid en hopen haar op 
onze bijeenkomsten of in 
onze clubs te mogen be-
groeten. 

OVERLEDEN 

 Mevrouw T.P. v.d. Elsen-
van Gerven, de heer M.F. 
Strik , mevrouw J. Crooy-
mans, de heer A.J. v.d. 
Goor, de heer A.M. van 
der Meulen, mevrouw C. 
van Duijnhoven.  

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

AKTIVITEITEN JANUARI /FEBRUARI 2022  

 

 

 

27 januari  14.00-16.00 uur. Fotoclub  
   (Geseldonk) 

1 februari   10.00 -12.00 uur Koffieochtend
    (Geseldonk) 

3 februari   10.00 uur. Bloemschikken 
   (Geseldonk) 

3 februari  13.00-15.00 uur Repaircafé  
   (Geseldonk) 

8 februari  15.45-17.45 uur. “Luisteren naar 
    klassieke muziek” (Brandpunt) 

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

10 februari  10.00-12.00 uur. Bestuursver-
   gadering (Geseldonk) 

16 februari  13.30-16.00 uur Computerinloop 
   (Geseldonk) 

17 februari           10.00-12.00 uur Koffieochtend 
   (Geseldonk) 

18 februari         14.00-16.00 uur. Coördinatoren
   bijeenkomst (Geseldonk) 

19 februari  11.00-15.00 uur. Repaircafé 
   (Geseldonk) 

22 februari  15.45-17.45 uur. “Luisteren naar 
    klassieke muziek” (Brandpunt) 

 

NB. Indien door maatregelen van de regering 
bovenstaande activiteiten onverhoopt niet kun-
nen doorgaan dan wordt dit tijdig in de Loop/ 
en via email aan u bekendgemaakt. 
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KOFFIEOCHTEND  (onder voorbehoud) 

De twee koffie ochtenden in 
februari zijn op: dinsdag 1 
februari en donderdag 17 
februari a.s.  

Telkens van 10.00-12.00 uur 
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.  

 

COMPUTERHULP INLOOP  

Op de derde woensdag van de 
maand (deze maand op 16 fe-
bruari a.s.) van 13.30-16.00 uur 
in de Geseldonk is er weer com-
puterhulp inloop. 

 

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

BLOEMSCHIKKEN 

Donderdag 03 februari a.s. kunt u weer deelne-
men aan het bloemschikken volgens de dan gel-
dende regels. Wat we gaan maken is een verras-
sing.  

 

U dient hiervoor een platte ronde/vierkante schaal 
mee te brengen. 

Aanvang: 10.00 uur !! (Dit kan misschien nog wij-
zigen). 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. 

 

ETENTJE BUITEN DE DEUR  

 

 

 

 

 

 

Het etentje buiten de deur vindt in februari op 
woensdag 9 februari a.s. plaats . 

Het  “Etentje buiten de deur” is in “Eetcafé de Bar-
rier”. Aanvang :13.30 uur.  De kosten zijn € 17,50 
p.p. waarvoor u een drie gangen diner krijgt.  

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. 

REPAIR CAFE KBO-ST. LUCIA 

 

 

 

 

Op donderdag 3 februari a.s. van 13.00-16.00 
uur  en op zaterdag 19 februari a.s.  van  11.00-
15.00 uur kunt u weer terecht bij het Repaircafé in 
de Geseldonk.   

 

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

Vanwege de Corona is fietsgroep Do-Mi (nieuwe 
groep in 2021) pas op 1 juli begonnen aan het 
seizoen. Wellicht vraagt u zich af wat Do-Mi voor 
naam is? Simpelweg Do = Donderdag en Mi = 
Middag, oftewel onze wekelijkse fietsdag. 

Er waren tot midden oktober 16 tochten gepland 
waarvan er 2 door slecht weer en mijn afwezig-
heid als coördinator geen doorgang vonden.  

In totaal werd er 635 km gereden tijdens de 14 
tochten waarvan 3 lange tochten. De opkomst 
was 138 deelnemers, 49% van de leden van de 
groep. Gemiddeld was de opkomst per tocht 10 
leden. 

Met vriendelijke groeten, 

Jan van Ginkel 

Email: vginkelj@yahoo.com 

Telefoon: 06-21176884 

 
HET KOERSBAL IS VAN START GEGAAN 

Op dinsdag 16 november 2021 heeft KBO-St. 
Lucia een informatieve bijeenkomst koersballen 
georganiseerd.  

Om half twee waren daarvoor een 15-tal perso-
nen op komen dagen. Na het nuttigen van het 
aangeboden kopje koffie of thee opende Albert 
Coppens de bijeenkomst en vertelde over de 
herkomst van het koersballen, de benodigdhe-
den en het gebruik daarvan en natuurlijk over de 
spelregels.  

Het leek de aanwezigen allemaal niet zo heel 
moeilijk en dat werd nog eens bevestigd door de 
korte demonstratie van een van de leden van 
Koersbalclub uit Brandevoort.  

Hierna werden de aanwezigen uitgenodigd om 
het zelf maar eens te proberen.  

Na enige aarzeling en nadat ons bestuurslid Ton 
van de Meulenhof het voortouw nam waren kort 
daarna beide banen volop in gebruik.  

“SENIORENKOOR SINT LUCIA “OPGEHEVEN 

Op maandagmiddag 22 november 2021 is Senioren-
koor Sint Lucia voor de allerlaatste keer samen geko-
men in de Geseldonk.  

Wegens een te kort aan leden heeft het bestuur helaas 
moeten besluiten om ermee te stoppen. In 2020 be-
stond het koor 50 jaar maar helaas heeft men dat we-
gens de toen geldende coronamaatregelen niet kunnen 
vieren.  

Nog net op tijd, voor de huidig geldende maatregelen, 
heeft het koor alsnog het 50-jarig jubileum kunnen vie-
ren wat ook meteen  het einde van het koor inluidde.  

Helaas konden door de coronamaatregelen toch niet 
alle leden aanwezig zijn maar met de leden die er wel 
waren hebben we er een hele gezellige middag van 
gemaakt.  

 
Met een hapje en een drankje, en gezellig amusement 
van “De Carolientjes” hebben we ook nog 2 leden ge-
huldigd die 12 ½ jaar lid waren. De middag werd afge-
sloten met een prima verzorgd diner door de medewer-
kers en vrijwilligers van de Geseldonk waarna de leden 
met nog een aardige attentie voldaan huiswaarts gin-
gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Snij-
ders, secre-
taris 
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In het begin rolde vele ballen door de zaal, maar 
na enige oefening werd dat gaandeweg beter en 
tegen het einde werd er al heel netjes koersbal 
gespeeld. Het bleek inderdaad niet zo moeilijk en 
het was erg gezellig.  

Er werden dezelfde middag concrete afspraken 
gemaakt voor het starten van een groep koersbal-
lers bij KBO-St.Lucia.  

Als u nieuwsgierig bent geworden of mee wilt 
doen, neem dan contact op met ons bestuurslid 
Adriaan van Veggel. 

Telefoon: 0492 841112 / 06 28085461 
Email: vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl 

 

 

 

KBO-BRABANT DOET SAMEN MET ANDERE 
(OUDEREN) ORGANISATIES DRINGEND BE-
ROEP OP KABINET EN TWEEDE KAMER. 

Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe 
plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die 
plannen voor senioren niet goed uit.  

Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord 
dat de koopkrachtpositie en bestaanszekerheid 
van senioren betekenisvol verbetert. Het tegen-
deel is echter het geval.  

KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van 
januari samen met andere (ouderen) organisaties 
een dringend beroep op het nieuwe kabinet en 
Tweede Kamer. De organisaties treden bewust 
gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de 
aandacht te brengen. Ze vragen om:  

A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, 
wettelijk minimumloon en het sociaal minimum 
terug te draaien.   

Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging 
van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten 
worden verwerkt in de AOW en dat de in het ak-
koord opgenomen bezuinigingen op het sociaal 
minimum worden geschrapt.  

B. Met een goed doordacht antwoord te komen 
op de toenemende vergrijzing.   

De overheid heeft geen goed antwoord op de toe-
nemende vergrijzing. De gebrekkige doorstroming 
op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk dui-
delijk zien.  

De gezamenlijke organisaties geven in vijf punten 
goede handvatten voor een afgestemd beleid en 
zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan met 
de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent 
gezamenlijk en afgestemd beleid, interdeparte-
mentaal op het gebied van inkomen, wonen, wel-
zijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.  

Op de website www.kbo-brabant staan diverse 
nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie 
meer wil weten kan daar de diverse verzonden 
brieven en persberichten terugvinden.  

 

Bestuur KBO-Brabant. 

 

VRAAG EN AANBOD 

Bent u op zoek naar 
iets (bijv. dat specia-
le boek), wilt u iets 
(gratis) aanbieden, 
wilt u iets ruilen of 
lenen (geen geld na 
tuurlijk). 

Stuur uw oproep 
dan naar de redac-
tie van deze 
Nieuwsbrief  (de 
adres gegevens-

vindt u op het voorblad) en Uw vraag of aanbod 
wordt dan in deze nieuwsbrief opgenomen.  Wel 
graag doorgeven:  voor- en achternaam, woon-
plaats en telefoonnummer. 

De redactie behoudt zich het recht voor om in-
zenddingen te weigeren. 

 

…………………………………………………….. 
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LEZINGENCYCLUS KBO-ST. LUCIA OVER  
oa. WONEN, ZORG, GEZONDHEID , VEILIG-
HEID, DEMENTIE ,ONDERSTEUNING. 

Het bestuur van onze vereniging gaat samen 
met de activiteiten commissie in 2022 en 2023 
veel aandacht besteden aan onderwerpen die 
voor het welzijn van senioren van groot belang 
zijn. 

U kunt daarbij denken aan onderwerpen zoals : 

L ANGER THUIS BLIJVEN WO-
NEN, 

 

ZORGVOORZIENINGEN GEMEEN-
TE HELMOND  

 

Op dit moment zijn we een lezingencyclus over 
al deze onderwerpen aan het voorbereiden. 

 
We doen dat samen met  oa.: 

 
De gemeente Helmond, LEV groep Helmond, 

KBO-Brabant, GGD Helmond, Politie– en Brand-
weer Zuid Oost Brabant 

Zodra het gehele programma bekend is gaan we 
u nader informeren en uitnodigen over deze le-
zingen. 

Met vriendelijke groeten, 

 
HET BESTUUR EN DE ACTIVITEITENCOM-
MISSIE VAN SENIORENVERENIGING KBO-
ST. LUCIA. 

  

 

 

KBO- ST. LUCIA FOTOGROEP GESTART 

Op 9 december 2021 zijn wij gestart met een foto-
groepje. Met 4 leden zijn wij een middag door natuur-
gebied het Goor gaan wandelen en hebben de leden 
van alles gefotografeerd.   

Door de nieuwe Lock down zijn wij daarna nog niet bij 
elkaar kunnen komen om te laten zien wat we gezien 
hebben en hoe we dat gefotografeerd hebben. 

Ook de 2e wandeling in januari is niet door kunnen 
gaan. Wanneer wij weer bij elkaar gekomen zijn zullen 
wij in Kontakt een bloemlezing van de gemaakte foto’s 
laten zien. 

Als u denkt dit lijkt me wel leuk maar ik heb me nog 
niet aangemeld? U kunt zich altijd  aanmelden door 
een mail te sturen naar webmaster@kbo-stlucia.nl. 
Groetjes, Ton van de Meulenhof 

 

VERSTERKING ACTIVITEITENCOMMISSIE EN BE-
STUUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind u organiseren leuk of heeft u andere talenten die 
u  samen met een leuke club mensen wilt inzetten? 

Zowel bij de activiteiten commissie als het bestuur van 
onze vereniging bent u dan van harte welkom!! 

Neem gerust eens vrijblijvend contact op met onze 
voorzitter of secretaris (zie achterzijde van deze 
nieuwsbrief) of neem eens contact op met de voorzitter 
of secretaris van de activiteiten commissie (Adriaan 
van Veggel  telefoon: 0492 841112 respectievelijk 
Hans van Knegsel telefoon: 06 12304586.) 
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Kruiswoordpuzzel 

Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 18 energie 19 Europeaan 21 onzes 
inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel 25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 28 zangnoot 
30 bijwoord 31 de onbekende 33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 40 mannetjesbij 41 soort hert 
42 imitatie 45 meisje 48 compagnon 49 per adres 50 en volgende 51 Japans bordspel 53 Turks bevelheb-
ber 54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 62 graanafval 63 drinkbakje 
65 op de wijze van 66 bijbelse figuur 68 hijstoestel 70 origine 71 land in Europa. 

 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 8 voordeel 9 bolgewas 
10 Engels bier 11 inwonend 15 vorderen 17 soort 18 Europese taal 20 kei 23 United Nations 29 tragedie 
32 scheepsschade 35 gravin van Holland 36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk 43 handgeklap 
44 tafelfles 45 beddengoed 46 alsmede 47 vlak 48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste kwartier 
61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat. 
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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 14 februari 2022 inleveren/opsturen 

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

Oplossing puzzel: Nieuwjaarsduik. 

 

 

 

WEERSPREUKEN  FEBRUARI 

Februari is nooit zo goed, 

of het vriest een voet en sneeuwt een hoed.  

Februari zacht en stil, 

dan komt de noordenwind in april. 

 Als februari de muggen zwermen, 

moet men in maart de oren wermen.  
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