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 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER. 

Beste mensen, 

Dat was me een maandje wel. 
Zoals u in dit blad kunt lezen 
hebben we weer ouderwets 
kunnen genieten . Duidelijk is 
dat we corona even vergeten 
zijn. Na een zeer geslaagde 
paaslunch en Ledenvergadering 
in de maand april, zijn we mei 
begonnen met 2 excursies en 
ons voorjaarsreisje. Een totaal 
van 189 deelnemers hebben 

van deze excursies genoten. Maar we gaan weer 
gewoon door. Een bezoek aan het EDAH en 
Draaiorgelmuseum in de nieuwe Loods 20 aan de 
Binnen Parallelweg, naast het station. Voor onze 
oudere leden gaan we weer uitpakken met een 
gezellige 80+ middag.  
Op 12 juni gaat onze schilderclub een expositie 
van hun werk houden in de Geseldonk. Ik wil u 
allemaal uitnodigen om te gaan kijken wat voor 
talent er in onze vereniging zit. Daarnaast draaien 
alle onze vaste activiteiten zoals sjoelen, bloem-
schikken, schilderen, koersballen en niet te verge-
ten onze gymclub weer op volle toeren. IK nodig u 
allen uit om hieraan deel te nemen. 
Uw voorzitter, 
Ton van de Meulenhof 

WELKOM AAN 
ONZE NIEUWE 
LEDEN 

Mevrouw W.M. 
Hendriks, mevrouw 
C.D.M.I. van de 
Velden-van Diepen-
beek, de heer 
F.P.M. van der Vel-

den, mevrouw M.G.A .van Veghel-v.d. Meulenhof, 
mevrouw A.F.C. Boudewijns-Swinkels, mevrouw 
H.H.A.M. van Stiphout-Honings, de heer W.M.J. 
van Stiphout, mevrouw M.A. Witte-Blommaart . 

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

 

OVERLEDEN 

De heer J.H. 
Schalks en de heer 
Lammerts  

Onze gevoelens 
van medeleven 
gaan uit naar de 
familie en vrienden.  

We wensen hen 
veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwer-
ken. 

 

 

 

AKTIVITEITEN  JUNI 2022  

1 juni   10.00-12.00 uur. Gezelligheids
   ochtend (Geseldonk) 

2 juni   10.00-12.00 uur. Bloemschikken 
   (Geseldonk) 

3 juni   14.00-16.00 uur. Koersballen 
   (Geseldonk) 

7 juni   15.45-17.45. Luistercursus  
   klassieke muziek (Brandpunt) 

9 juni   10.00-12.00 uur .Bestuursverga-
   dering (Westwijzer) 

10 juni  14.00-16.00 uur. Koersballen 
   (Geseldonk) 

11 juni  11.00-15.00 uur. Repaircafé  
   (Geseldonk) 

12 juni   11.00-16.30 uur. Expositie van 
   de Schilderclub (Geseldonk) 

15 juni  10.00-12.00 uur. Gezelligheids
   ochtend (Geseldonk) 

15 juni   13.30 –16.00 uur. Computer- in
   loop (Geseldonk) 

17 juni   14.00-16.00 uur. Koersballen
   (Geseldonk) 

23 juni  13.00-16.00 uur. Repaircafé  
   (Geseldonk) 

24 juni   14.00-16.00 uur. Koersballen 
   (Geseldonk) 

29 juni  13.30-16.30 uur.80 Plussers mid-
   dag (Geseldonk) 

30 juni  14.00 uur. Excursie naar het  
   EDAH museum en Draaiorgel
   museum in Loods 20 

1 juli   14.00-16.00 uur. Koersballen 
   (Geseldonk) 

5 juli   15.45-17.45. Luistercursus  
   klassieke muziek (Brandpunt) 

VOORAANKONDIGINGEN  (noteer alvast in uw 
agenda) 

• Dinsdag 5 juli 2022. LEZING samen met 
Kansrijk Mierlo - Hout over wat onze Ou-
derenadviseurs, Clientondersteuners, Be-
lastinghulpen, Thuisadministrateurs voor 
u kunnen betekenen.  

• Maandag 8 Augustus 2022: Bezoek met 
rondleiding Kröller-Müller MuseumMaan-
dag 15-, dinsdag 16 - donderdag 18- en 
vrijdag 19 augustus 2022. SENIORENVA-
KANTIEWEEK 2022 KBO-St. Lucia .            
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COMPUTERHULP INLOOP  

Op de derde woensdag van de 
maand (deze maand op woens-
dag 15 juni a.s.) van 13.30-
16.00 uur in de Geseldonk is er 
weer computerhulp inloop.  

 

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

BLOEMSCHIKKEN 

Donderdag 2 juni a.s. kunt u 
weer deelnemen aan het bloem-
schikken. (In juli en augustus 
vindt het niet plaats) Eerstvol-
gende keer hierna is; donder-
dag 1 september a.s. U dient 
hiervoor een platte vierkante/
ronde schaal mee te brengen. 
Aanvang: 10.00 uur. 

 

De prijs bedraagt € 12,50. 

U kunt zich tot de zaterdag voorafgaand tot 17.00 
uur aanmelden: door een en enveloppe met € 
12,50 voorzien van uw naam, adres en telefoon-
nummer in de brievenbus van de Dr. Klompélaan 
27 te doen of Brigitte te bellen 06-12059942. 

Met vriendelijke groeten, Brigitte. 

REPAIR CAFE KBO-ST. LUCIA 

Op zaterdag 11 juni 
a.s. van 11.00-15.00 
uur alsmede op don-
derdag 23 juni  a.s. 
van 13.00-16.00 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.  

Het repaircafé is speciaal voor de wijken Brande-
voort, Helmond-West en Mierlo-Hout. Maar ook  
anderen kunnen /mogen ook gebruik maken van 
deze aangeboden faciliteit. 

KOERSBALLEN 

Het koersballen vindt iedere vrijdag tussen 14.00 
uur en 16.00 uur plaats in 
Wijkhuis de Geseldonk. Co-
ördinator: Piet Lambregts 
en Martha Lambregts, tele-
foon:0492 -516864, 

email:.p.lambregts@bbhmail.nl     

 

Niet leden kunnen ter kennismaking twee keer gra-
tis deelnemen aan de activiteit. 

BIJEENKOMST MET DE 80- PLUSSERS 

KBO-St. Lucia nodigt alle 80-plus leden uit voor 
een gezellige middag. 
 

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 29 
juni a.s. van 13.30 – 16.30 uur in wijkhuis De Ge-
seldonk. 
 

Heeft u een partner die lid is van de KBO maar 
nog geen tachtig jaar is, dan is hij/zij natuurlijk van 
harte welkom. 
 

De ontvangst is tussen 13.30 en 14.00 uur, met 
een kop koffie/thee met iets lekkers, waarna u wel-
kom zal worden geheten. 

De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door 
“Dubbel Trubbel”, een rasecht Helmonds amuse-
ments-duo. Hun performance is een combinatie 
van zang en humor. In hun nummers komen al-
lerlei onderwerpen voorbij.  

 
Aanmelden:  

Tot maandag 20 juni kunt u dat doen door een 
mail te sturen of te bellen naar: 

Elly Verhees: elly_verhees@hotmail.com of tele-
foon 06 14211433  

Gairthy Exalto: p.exalto@upcmail.nl of telefoon 06 
41235878 

S.v.p. Graag uw lidmaatschapspasje  meene-
men! 

mailto:elly_verhees@hotmail.com
mailto:p.exalto@upcmail.nl
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Verzamelen: 13:45 uur Loods 20, Binnen 

Parallelweg 2, Helmond.  

(Mocht u door omstandigheden de aanmelding annule-

ren 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. 

 
GEDICHT  (Ingezonden door Greet Meulendijks) 
 

OUDERDOM 

 

 

 

 

 

 

Ouderdom 
komt met gebreken 

Och dat wordt zo vaak gezegd 

Maar voor een ouder iemand  

Is het soms een heel gevecht 

 

Slechter lopen, minder horen 

En het zien gaat achteruit 

Je moet ermee leren leven 

Zoiets wordt dan vaak geuit 

 

Maar juist ermee moeten leven 

Is vaak zo moeilijk voor een mens 

Men wordt steeds meer afhankelijk 

En dat is toch niemands wens. 

EXCURSIE OP 30 JUNI NAAR HET EDAH-

MUSEUM EN HET DRAAIORGELMUSEUM IN 

LOODS 20. 

  LOODS 20         

EDAH-museum 

De bezoekers kunnen de ontwik-
keling zien van de distributie en 
de productie van levensmiddelen 
van vroeger tot nu. Vier Friese 
handelslieden kwamen – onbe-
kend en onafhankelijk van elkaar - 

in het begin van 20e eeuw naar het Zuiden van Ne-
derland. In  1910 richten J.J. Ebben, S.B. Dames, 
J.N. Aukes en J.B. Hettema samen “Combinatie 
EDAH” op.  

Eind 2007 werden van de laatste winkel, -kantoren 
en -distributiecentra 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 
Helmond te behouden.  

De orgels stonden in danszaal Bocken en werden 
door de gemeente gekocht en ondergebracht in de 
Paterskerk in Helmond.  

Later verhuisden de orgels naar de Gaviolizaal.  

Nu zijn de orgels ondergebracht in het Draaiorgel-
museum in Loods 20.  De collectie bestaat uit De 
Grote Gaudin, de Kleine Gaudin, De Mortier, De 
Blauwe Trom, Ruth, Onze Klenne en Handdraaior-
geltje Verbeeck. 

Excursie. 

Op Donderdag 30 juni 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, rondleiding in beide musea). 

Aanmelden: Voor 19 juni 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.  
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FIETSLIEFHEBBERS GEZOCHT. 

 

Fietsgroep 
2 heeft dit 
voorjaar al 
verschei-
dene 
mooie rit-
ten gere-
den met 
een heel 
mooie op-
komst. 
Omdat we 
weten dat 

er nog een aantal KBO-leden zijn die graag met 
ons mee willen fietsen hebben we onze deelne-
merslijst opgeschoond.  

Helaas hebben enkele leden vanwege gezond-
heidsredenen op moeten zeggen. Daardoor heb-
ben we weer plaats voor een aantal fietslief-
hebbers.  

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat of 
rechtstreeks bij ondergetekende. Als er geen vrije 
plaats is, wordt u op een wachtlijst geplaatst en 
zullen we u benaderen als er ruimte voor is. De 
groepsgrootte is in verband met de veiligheid 
maximaal 25 deelnemers.  

Fietsgroep 2 o.l.v. Albert Coppens fietst op 
woensdagmiddag met een snelheid van onge-
veer 17 kilometer en de afstanden zijn 35-45 kilo-
meter en een keer per maand een dagtocht van 
ongeveer 70 kilometer. 

Meedoen is bewegen, van de natuur genieten en 
vele sociale contacten. 

Albert Coppens (coördinator fietsgroep 2) 

06-20856733 of afw.coppens@gmail.com 

  

VRAAG EN AANBOD 

Zonnebril gevonden 

In bus 2 van de reis naar Willemstad en Rotter-
dam, is afgelopen zondag een zonnebril gevon-

den. Als u die verloren bent kunt u 
contact opnemen met Paula van de 
Rijt. Tel 06 26875654 voor nadere in-
formatie. 

 

 

Restanten borduurgaren/smyrnawol 

Wie kan ik blij maken met 3 knotten 
smyrnawol en/ of restanten borduurga-
ren.? Bel naar Paula van de Rijt voor 
nadere informatie. Tel 06 26875654. 

 

 

HET NIEUWE BESTUUR VAN KBO-
ST.LUCIA STELT ZICH AAN U VOOR 

Tijdens de jaarvergadering (2021 / 2022) op 21 

april 2022  is Ton van de Meulenhof als nieuwe 
voorzitter gekozen en is Jo Beelen als nieuw be-
stuurslid gekozen. 

Het bestuur van onze Seniorenvereniging is nu als 

volgt samengesteld. 

 

 

Voorzitter, Ton van de Meulenhof 

 

 

 

 

 

Secretaris, Joke van de Moosdijk 

 

 

 

 

Vicevoorzitter, Hans van Knegsel 

 

 

 

 

Penningmeester, Jo Beelen 

 

 

 

 

Bestuurslid Ledenzorg en Maat-
schappelijke Inzet:  

 

Minie van Kilsdonk 

 

 

Bestuurslid Activiteiten en Repair-
café: 

 

Adriaan van Veggel 
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Dat was enerzijds lekker warm maar had ook na-

delen , zeker als het avondmaal bestond uit brui-

ne bonen, aldus Hans. En als het s’ nachts ge-

sneeuwd had kon je dat s’ morgens op de de-

kens zien!. En zo ging het maar door.  

De zaal lag regelmatig krom van het lachen.  

Rond de klok van half vijf hield de voorzitter zijn 

afsluitingswoord, bedankte pastoor Pieter 

Scheepers en Hans Verbaarschot. 

Hij wenste iedereen een vrolijk Pasen. 

Het was weer een middag waar we met zijn allen 

van genoten hebben!! 

VERSLAG EXCURSIE NAAR ONZE LUCHT-

VERDEDIGING IN VREDEPEEL. 

Woensdag 4 mei 2022 om 14.00 uur 

We hebben met de 42  personen , die zich bij de 

organisator Henk Giebels van de activiteitencom-

missie hadden opgegeven, kunnen horen en zien 

hoe wij vroeger en nu worden beschermd tegen 

bedreigingen uit de lucht.  

 

Een groep oud-

militairen ontving 

ons en hebben 

een rondleiding 

door het muse-

um gegeven en 

enthousiast over 

de daar verza-

melde collectie 

historisch mate-

riaal verteld.  

 

 

De collectie is ondergebracht in twee hallen, te-

vens is er een buitenexpositie.  

EEN GOED BEZOCHTE PAASLUNCH OP WOENS-

DAG 13 APRIL jl. 

Op woensdag 13 april jl. hebben meer dan honderd 

leden genoten van een goed verzorgde paaslunch. Na-

dat Piet Maas iedereen van harte welkom heette hield 

pastoor Pieter Scheepers een mooie paastoespraak. 

Hierna werd een uitgebreide paaslunch geserveerd. 

Men kon genieten van paasstol, gekookte paaseieren, 

diverse soorten brood en broodjes, diverse soorten 

vleeswaren, kaas, koffie en thee. 

Rond 15.00 uur verzorgde conferencier Hans Verbaar-

schot een optreden. Op zijn ABD (Algemeen Be-

schaafd Deurnesch) heeft Hans op zeer humoristische 

wijze de ene anekdote na de andere verteld over het 

leven zoals zich dat in de vorige eeuw afspeelde. 

Het ging onder andere over de verkeringstijd vroeger, 

wat er vroeger allemaal aan de waslijn hing (sommige 

lapjes !! werden achter grote lakens gehangen), over 

de streken die de jeugd op straat uithaalde en over de 

situatie thuis. 

Er moest bijvoorbeeld met 14 kinderen op twee slaap-

kamers – op 2 bedden– geslapen worden.  
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De expositie geeft een overzicht van de inzet 

en het materieel van de Luchtdoelartillerie en 

de Groepen Geleide Wapens. 

Er staan bijvoorbeeld mitrailleurs, lichte en zwa-

re luchtdoelkanonnen, diverse radarsystemen 

voor de opsporing van luchtdoelen opgesteld.. 

Er staat ook materieel uit de tijd van de Koude 

Oorlog tentoongesteld, zoals een vrijwel com-

pleet HAWK wapensysteem en delen van het 

NIKE Ajax en Hercules Geleide Wapen sys-

teem. 

De Flycatcher, Stinger en de Pantser Rups Te-

gen Luchtdoelen (PRTL) ontbreken uiteraard 

ook niet. Om 16.00 uur was de zeer interessan-

te rondleiding ten einde en keerden we na het 

genot van een kopje koffie weer huiswaarts. 

Een van de deelnemers. 

BEZOEK AAN DE HEILIGE NAAM JEZUS 

KERK IN LIEROP OP 5 MEI J.l.  

 Maar liefst 32 nieuwsgierige leden van de KBO

-St. Lucia  verzamelden zich voor de trappen 

van de koepelkerk in Lierop. Niet iedereen kon 

toen weten dat het zo een mooie kerk was met 

én een rijke geschiedenis, én een heel uitzon-

derlijke bouw. Wim Steenbakkers, onze gids 

wist de aanwezigen vanaf het eerste begin te 

boeien en nam ons mee in de geschiedenis van 

de kerk.  

Ook werden we ingewijd in de symboliek die door-

heen de hele kerk te zien is. Het zou ons te ver 

voeren om hierop in dit verslag in te gaan.  

Wat we u niet willen onthouden is dat de architect 

van deze kerk Karl Weber (Keulen 1820-Roermond 

1908) uit Roermond is. Deze architect bouwde in 

Brabant en Limburg 34 kerken, waarvan er nog 16 

zijn overgebleven ( en 1 in Franeker,  die helaas 

ook verdwenen is) De mooiste kerken van Weber 

die overgebleven zijn, zijn die van Lierop, Geldrop, 

Uden en Vijlen. Ook de kerk van Nuenen is van zijn 

hand.  

De kerk heeft vier torens en een forse, achthoekige 

koepeltoren boven de vliering. De kerk bezit ook 

nog kruiswegstaties, geschil-

derd in het atelier van Frans 

Windhausen, een hardstenen 

doopvont met koperen dek-

sel, mooie gebrandschilderde 

ramen, gemaakt door het 

atelier van Frans Nicolas uit 

Roermond, en beukenhouten 

banken.  

De kerk is het hoogtepunt 

van Karl Webers tweede pe-

riode. De kerk staat op 

de Rijksmonumentenlijst. 

Ook is er een kerkorgel met 

een belangrijk deel pijpwerk 

van B.P. van Hirtum uit Hil-

verenbeek dat werd vervaardigd in 1856.  

Wat wij verder onthouden is dat de architect alleen 

maar de ruwbouw heeft meegemaakt en dat het 

vanaf 1898 tot 1917 duurde voordat de kerk volle-

dig was ingericht, zoals we ze nu kunnen bewon-

deren. Verschillende bouwpastoors ( uit rijkere fa-

milies ) hebben én bij de parochianen, én de eigen 

families geld moeten bijeen brengen om telkens 

weer kleine onderdelen toe te voegen.   
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Na het maken van de gebruikelijke groepsfoto op de 

trappen van de kerk ,met gids en organist ,ging ieder-

een naar het  naastgelegen Restaurant de Coeckepan-

ne te Lierop voor een gezellige afsluiting. 

We danken de activiteitencommissie van de KBO - St. 

Lucia en vooral ook Paula van de Rijt voor het organise-

ren . 

Marja van Alst en Mathieu Haldermans. 

 

 

SENIORENVAKANTIEWEEK 2022 

KBO-St. Lucia 

 

 

INSCHRIJVEN SENIORENVAKANTIEWEEK 2022; 

- Donderdag 02 juni 14.30 – 16.00 uur 

- Vrijdag 10 juni 13.00 – 14.00 uur 

- Dinsdag 14 juni 13.00 – 14.00 uur 

Inschrijflocatie is  “de Geseldonk”. 

Wij verzoeken u cash te betalen en liefst gepast! 

Het inschrijfformulier treft u als bijlage aan. 

Wij maken u er op attent dat wij dit keer geen kopie ma-

ken van uw inschrijfformulier. 

Wel ontvangt u (een ) / kaartje(s) van de door u inge-

schreven activiteit. 

Comité SeniorenVakantieWeek 

Brigitte en Rita 

EEN ZEER GOED BEZOCHTE JAARVERGA-

DERING 2021/2022 OP 21 APRIL JL. 

Tijdens de laatste jaarvergadering waren 105 

van onze leden aanwezig. Een goede opkomst 

kunnen we wel stellen. 

Sommige mensen stonden al in de gang van de 

Geseldonk te wachten om naar binnen te kun-

nen. Om een uur gingen de deuren open, kon 

men zich legitimeren en naar binnen gaan. Na 

een kop koffie/thee en een plakje cake geno-

men te hebben zocht men een plaats op aan 

een van de vele tafels die waren opgesteld. 

Tijdens de koffie kon men genieten van de di-

verse filmpjes die er van diverse activiteiten in 

het verenigingsjaar 2021/2022 zijn gemaakt. 

De voorzitter, Piet Maas opende voor de laatste 

keer als voorzitter de algemene ledenvergade-

ring/ jaarvergadering en heette een ieder van 

harte welkom.  

Er werd een minuut stilte gehouden ter nage-

dachtenis aan de 20 leden die het afgelopen 

verenigingsjaar zijn overleden.           
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Nadat het verslag van de algemene leden 

vergadering 2020/2021  van 2 september 

2021 was goedgekeurd werd door de voorzit-

ter o.a. verteld dat er van 15 t/m 19 augustus 

weer een  Seniorenvakantie Week wordt ge-

organiseerd door het comité SVW dat bestaat 

uit Brigitte van Agt en Rita van der Velden. 

Als nieuwe activiteiten die zijn opgestart 

(naast alle activiteiten die al plaatsvinden) 

noemt de voorzitter de Kookclub, de Fotoclub 

en het Koersballen. Voorts vertelt de voorzit-

ter dat ondanks de Corona periode toch een 

behoorlijk aantal activiteiten door de activitei-

tencommissie zijn georganiseerd variërend 

van de Musical “The Sound of Music” in Den 

Bosch tot de cursus“ Luisteren naar  klassie-

ke muziek” telkens in het Brandpunt in 

Brandevoort. 

Nadat het financieel verslag en de begroting 

worden doorgenomen wordt met instemming 

medegedeeld dat de jaarcontributie € 25 ,- 

wordt. Ook de kas controle commissie  doet 

verslag en keurt de boeken goed. 

Hierna worden de 40 jubilarissen gehuldigd 

( 5 leden 25 jaar -  en 35 leden 12 1/2 jaar lid. 

Tenslotte vond de 

bestuursverkiezing /

wisseling plaats. Piet 

Maas en Albert Cop-

pens. traden af en 

Ton van de Meulen-

hof en Jo Beelen 

werden resp. als 

voorzitter en be-

stuurslid gekozen. 

Piet werd hartelijk 

bedankt voor de peri-

ode van 12 jaar als voorzitter en Albert voor 2 

jaar penningmeesterschap.  

Als blijk van waardering werd Piet benoemd 

als ere- lid. 

Martien Versteijnen en zijn partner Cocky worden  har-

telijk bedankt voor de 10 jaar coördinatie - en het bezor-

gen van de bladen ONS en KONTAKT. Zij hebben aan-

gegeven hier in de zomer mee te stoppen. Wie zou de-

ze taak over willen en kunnen nemen?  Neem dan con-

tact op met iemand van het bestuur. 

Nadat nog een enke-

le rondvraag wordt 

gesteld sluit de voor-

zitter de vergadering.  

Het volledige door 

het bestuur vastge-

stelde verslag van 

deze vergadering 

vind u op onze website www.kbo-stlucia.nl.  

Vanaf half vier konden we genieten van Marjolein ten 

Cate die ons 

meenam  

“Op muzika-

le reis over 

de wereld””  

Ze nam ons 

mee op reis 

vanuit Bra-

bant over de 

hele wereld 

met herken-

bare Nederlandse levensliederen, Spaanstalige boleros, 

Engelstalige rock en roll /twist en Franse chansons.  

Vaak werd er meegezongen zodat de jaarvergadering 

eindigde in een  leuke sfeer. 
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ZONOVERGOTEN VOORJAARSREIS OP 

ZONDAG 15 MEI 2022  

Toen ik  s’ morgens opstond en de gordijnen van 

de slaapkamer opende scheen de zon al uitbun-

dig. Een betere start van deze “ jaarlijkse voor-

jaarsreisdag” kon ik me niet wensen.  

Klokslag 09.00 

uur vertrokken 

we met twee 

bussen naar 

Willemstad. De 

organisatie had 

de bus– inde-

ling zo ge-

maakt dat echtparen bij elkaar konden zitten. In 

onze bus wist de chauffeur veel te vertellen over 

de steden, dorpen en bijzonderheden die we 

passeerden. 

In Willemstad aangekomen 

werd met de bus nog een huza-

renstukje uitgehaald. De chauf-

feur wist de bus vakkundig – 

weliswaar met enig gemanoeu-

vreer - door de smalle straatjes 

van het centrum te rijden. Het 

bordje” naar de jachthavens” 

had hij –toen we Willemstad na-

derden- over het hoofd gezien.  

Kan gebeuren. Bij de jachthaven aangekomen 

gingen we aan boord van een gezellig ingericht 

partyschip. We werden verwelkomd met koffie of 

thee en appelgebak. 

Hierna volgde een mooie cruise vanuit Willem-

stad via het Hollands Diep, het Haringvliet, het 

Spui en de Oude Maas en zo naar de Rotter-

damse haven.  

 

Wat een relaxte dag was het toch!! 

 

Al of niet zittend in het zonnetje was het genieten 

van de omgeving. Landschappen met fraaie uiter-

waarden waar toeristen graag op hun strandmatjes 

en in het water genoten van het mooie weer kwa-

men voorbij. Ook plaatsen als Beijerland, Oud Be-

ijerland en Nieuw Beijerland, Spijkenisse kwamen 

voorbij.  

Ook werden we op het dek nog door onze vereni-

ging getrakteerd op een biertje, wijntje of frisdrank.  

Aan het begin van de middag genoten we van een 

lekker diner. Het diner bestond uit een kop soep, 

gevolgd door een gerecht met rollade of schnitzel 

met champignonsaus, friet, rauwkost, gemengde 

groenten en een ijsje met slagroom na.  

Rond vier uur kwamen we in Rotterdam aan waar 

de bussen alweer gereed stonden. De chauffeurs 

brachten ons weer mooi terug naar de opstap-

plaats in Helmond, waar we precies volgens plan-

ning om 18.00 uur weer terug waren. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een heerlijke onvergetelijke dag was het. 

Gairthy en Paula, nogmaals bedankt. 
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Bestuurslid Activiteiten en Re-

paircafé: 

Adriaan van Veggel 

email: repaircafe@kbo-stlucia.nl 

telefoon: 0492-841112/06 

28085461 

Bestuurslid Ledenzorg en Maat-

schappelijke Inzet:  

Minie van Kilsdonk 

a.vankilsdonk3@chello.nl  

telefoon. 0492 543878 

PR & Communicatie/redactie 

“Kontakt “ Hans van Knegsel  

email: redactie@kbo-stlucia.nl  

telefoon 06 12304586 

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: Ton v.d Meulenhof 

telefoon 06 53417529 

email: voorzitter@kbo-stlucia.nl 

Secretaris: Joke van de Moosdijk 

telefoon: 06 30853736  

email: secretariaat@kbo-stlucia.nl 

Penningmeester: Jo Beelen 

Telefoon: 0492 550286  

email: penningmeester@kbo-

stlucia.nl 

Rekeningnummer KBO-St. Lucia:  

NL43 RABO 0123 8028 06  

Vicevoorzitter:  

Hans van Knegsel 

Telefoon: 06 12304586 

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 20 juni 2022 inleveren/opsturen en ik 

plaats het in onze nieuwsbrief .“Kontakt.” 

 

 

 

 

 

 

 

WEERSPREUKEN  JUNI 

Hoort ge in juni de donder kraken, 

dan maakt de boer vast goede zaken.  

In juni weinig regen, 

voorspeld een grote zegen. 

Als in juni vocht en koude kwelt, 

dat wis voor 't hele jaar niets goeds voorspelt.  

 Juni nat en koud, meest van het hele jaar 

ellende brouwt.  
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