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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER. 

Beste mensen, 

Voor u ligt de nieuwste uitgave 
van ons ledenblad. Net als iede-
re maand weer door onze vrij-
willigers bij u aan huis gebracht. 
Het speciale aan deze uitgave 
is dat dit voor de laatste keer ge 
coördineerd is door Martien 
Verstijnen. Na 10 jaar stopt hij 
er mee. Op het moment van dit 
schrijven hebben wij nog geen 
opvolger hiervoor. Echter , ik 

weet zeker dat u eind augustus weer een nieuw 
Kontakt samen met de ONS van KBO Brabant in 
de bus zult ontvangen. Want onze bezorgers gaan 
gewoon door, weer of geen weer. Voor een  ver-
eniging als die van ons zijn vrijwilligers goud 
waard, en je hebt er nooit genoeg. Dus zoekt u 
nog een uitdaging om de deur uit te gaan: meldt u 
bij het bestuur aan als vrijwilliger en wij vinden een 
taak die bij u past. Ook staat in deze nieuwsbrief 
onder andere de aankondiging voor onze na-
jaareis. Deze is op een zaterdag zodat andere 
clubs binnen onze vereniging er geen last van 
hebben.  
Ton van de Meulenhof 

 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevrouw J. Kupe-
rus-Fonville, me-
vrouw M.A. Adri-
aans, de heer W.H. 
Gielen 

 

 

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

 

OVERLEDEN 

Mevrouw H.H.J. 
van Dijk, mevrouw 
A.A. v.d. Eijnden, 
de heer M.H. v.d. 
Heijden, mevrouw 
J.W.J. Veeneman-
Beerta, mevrouw 
A. van Someren-
van Rijt, mevrouw 

A. v.d. Rijt. 

 

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

We wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te 
kunnen verwerken. 

AKTIVITEITEN  EIND JUNI/ JULI/AUGUSTUS 
2022  

 

 

 

 

29 juni  13.30-16.30 uur. 80 Plussers 
    middag (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 uur. Luistercursus 
   klassieke muziek (Brandpunt) 

5 juli   19.30-21.00 uur. LEZING samen 
   met Kansrijk Mierlo - Hout over 
   wat onze Ouderenadviseurs, Cli-
   ent ondersteuners, Belasting hul-
   pen, Thuisadministrateurs voor u 
   kunnen betekenen.  

6 juli   10.00-12.00 uur. Gezelligheids
   ochtend (Geseldonk) 

8 juli    14.00-16.00 uur. Koersballen 
   (Geseldonk) 

9 juli                     11.00- 15.00 uur. Repaircafe 
   (Geseldonk)  

14 juli  10.00-12.00 uur. Bestuursverga-
   dering (Brandpunt) 

15 juli  14.00-16.00 uur. Koersballen 
   (Geseldonk) 

20 juli  13.30 –16.00 uur. Computer- in
   loop (Geseldonk) 

20 juli  10.00-12.00 uur. Gezelligheids
   ochtend (Geseldonk) 

20 juli  10.00-12.00 uur Inschrijven voor
   de Museum Plus Bus reis naar 
   het Kroller Muller Museum. 

21 juli                  13.00-16.00 uur Repaircafe  
   (Geseldonk)  

22 juli  14.00-16.00 uur. Koersballen 
   (Geseldonk) 

8  augustus Bezoek met rondleiding Kröl 
   ler- Müller Museum.Aangeboden 
   door de Museumplusbus. 

 

15,16,18,19  Seniorenvakantieweek 

augustus 
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GEZELLIGHEIDSOCHTEND  

De gezelligheids ochtend in juli is op: woensdag 6 
- en woensdag 20 juli a.s. van 10.00-12.00 uur in 
wijkhuis de Geseldonk te Mierlo- Hout.  

Kom eens gezellig een praatje maken of bijv. een 
kaartje leggen.  

Er zijn ook altijd enkele bestuursleden aanwezig.  

Een kopje koffie/thee kost slechts € 0,60 (dit 
was voorheen € 0,50) 
 

COMPUTERHULP INLOOP  

Op de derde woensdag van de 
maand (deze maand op 
woensdag 20 juli a.s.) van 
13.30-16.00 uur in de Gesel-
donk is er weer computerhulp 
inloop.  

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

REPAIR CAFE KBO-ST. LUCIA 

Op zaterdag 9 juli a.s. 
van 11.00-15.00 uur 
alsmede op donder-
dag 21 juli  a.s. van 
13.00-16.00 uur kunt u 
weer terecht bij het Re-

paircafé 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 vrij-
dag tussen 14.00 
uur en 16.00 uur 
plaats in Wijkhuis 
de Geseldonk. Co-
ördinator: Piet 
Lambregts en 

Martha Lambregts, telefoon:0492 -516864, 
email:.p.lambregts@bbhmail.nl     

 

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

INFORMATIE OVER DE SENIOREN VAKANTIE-
WEEK 2022 KBO-ST.LUCIA 

CONSUMPTIES EN LOTEN 

 

Consumpties zijn tijdens deze week 
voor eigen rekening. Gaarne contant 
afrekenen.   

Tijdens sommige activiteiten is er een pauze waar-
in u een consumptie aan de bar in de grote 
zaal kunt halen.  

Loten. Maandag/Dinsdag en Donderdag worden 
er tijdens het eten loten verkocht voor de loterij-
middag van vrijdag.  

Kosten van de loten: € 0,50 per stuk en 6 voor  € 
2,50 . 

Vrijdag voor aanvang van de middag kunt u ook 
nog loten kopen.  

Met vriendelijke groet, 

Comité SeniorenVakantieWeek  

Brigitte en Rita  

  

VRAAG EN AANBOD 

 
Ik ben opzoek naar dmc borduurgaren en/of split 

borduurgaren. 

Restjes zijn ook wel-
kom. 

Ik kom het graag opha-
len. 

Telefoon: 0636503795. 

Email: cvanwis-
sen@hotmail.com 

Alvast bedankt, 

Cocky van Wissen 
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LEZING 3 . “PERSOONSGEBONDEN ONDER-
STEUNING VOOR IEDERE “55 PLUSSER”. 

 

 

 

 

Seniorenvereniging KBO-St.Lucia is een lezingen-
cyclus gestart in maart van dit jaar. Deze lezingen-
cyclus  bevat dit - en ook volgend jaar - een aantal 
lezingen over onderwerpen die voor senioren van 
belang zijn.  

Omdat ook Kansrijk Mierlo-Hout zich inzet  voor 
de Mierlo Houtse gemeenschap in het algemeen 
en in het bijzonder ook voor senioren, hebben we 
afgesproken dat we voor een aantal lezingen sa-
menwerken. 

DATUM:  Dinsdag 5 juli  2022  

AANVANG:  19.30 uur – ca. 21.00 uur 

LOCATIE: Wijkhuis “de Geseldonk”, Ceder-
houtstraat 44, 5706 XC Helmond  

De zaal is open om 19.00 uur. Ook  kinderen 
en/of andere hulpverleners van de senioren 
zijn van harte welkom. 

De koffie staat klaar. 

Entree: gratis. 

ONDERWERP VAN DE LEZING:  

Ondersteuning bij WMO-aanvraag, hulp bij het 
invullen van het belastingformulier, admi-
nistratie op orde krijgen of informatie over re-
gelgeving en voorzieningen. 

 

PROGRAMMA 

1.Welkomstwoord  

2. Inhoud lezing  

Wat is en doet  het Verenigde Bonden Overleg 
Helmond (VBOH) 

Ervaringen met persoonsgebonden ondersteuning 
door onze  vrijwilligers  

- Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) 

NAJAARSREIS 2022 OP ZATERDAG 10 SEP-
TEMBER 2022  
 

De najaarsreis gaat dit jaar naar Leuven op za-
terdag 10 september 2022.  
 

Vertrek : om 10.00 uur bij de 
kerk in Mierlo-Hout, graag 
09.45 uur aanwezig zijn. 

Terugkomst : ca. 20.45 uur. 

Op de bijgevoegde flyer 
vindt u uitgebreide informa-
tie over de bestemming en 
de aankleding van de reis. 

In Leuven kan iedereen mee-
doen aan een stadswandeling 

van ongeveer anderhalf uur onder leiding van erva-
ren gidsen.  
Hierbij heeft u de keuze uit: 

A) de gewone 
stadswande-
ling waarvoor u 
redelijk ter 
been moet zijn, 
of 

 
B) de aange-
paste stads-
wandeling, 

waarbij het traject korter is, het tempo rustiger en 
waarin rustmomenten worden geboden om even te 
zitten.   

INSCHRIJVEN 

De inschrijving voor deze reis is tot 27 augustus 
mogelijk door overmaking van € 65,50 voor le-
den en € 72,00 voor niet-leden naar rekening 
nummer NL43 RABO 0123 8028 06 t.n.v. KBO-St. 
Lucia. 

Onder omschrijving moet u vermelden: “LEUVEN 
en uw keuze “van de stadswandeling: “STADS-
WANDELING GEWOON “of “STADSWANDELING 
AANGEPAST”. 

Mensen met diëten, worden verzocht ook de 
aard van het dieet te vermelden. 

AANMELDEN IN DE GESELDONK KAN OOK 

Op dinsdag 30 augustus a.s. kunt u zich ook aan-
melden tussen 11.00 uur en 12.00 uur bij de Ge-
seldonk. 

Neem uw KBO pas dan mee en het geld voor 
contante betaling. Ook daar de keuze doorge-
ven  “STADSWANDELING GEWOON “of 
“STADSWANDELING AANGEPAST”. 

 



 5 

 Clientondersteuner 

- Belastinginvulhulp 

- Thuisadministrateur 

3. Filmpjes om een en ander duidelijk te maken 
aan de hand van situaties uit de praktijk. 

4. Mogelijkheid tot het stellen van vragen.  

5. Advies over “Wat te doen als u ergens hulp 
bij nodig heeft”. 

6. Afsluiting  

 

AANMELDEN 

U kunt zich voor de lezing telefonisch aanmel-
den bij het secretariaat van KBO-St. Lucia via  
06 30853736 of per email : secretariaat@kbo-
stlucia.nl 

 

CURSUS LUISTEREN NAAR KLASSIEKE MU-
ZIEK KRIJGT EEN VERVOLG 

Vorig jaar in no-
vember zijn we 
gestart met de 
cursus “Luisteren 
Naar Klassieke 
Muziek”.  

Er waren 21 en-
thousiaste cursis-
ten die na eerst 

een introductie les bijgewoond te hebben , hebben 
genoten van 8 vervolg bijeenkomsten . 

De cursus stond onder de deskundige - en enthou-
siaste leiding van Maurice Wiche van 
“LUISTERVILLA”.  

Wat houdt de cursus in. 

In de luistercursus maakt u in een ontspannen 
sfeer kennis met de rijke wereld van de klassieke 
muziek en leert u bewuster te luisteren. U hoeft er 
geen muzikale achtergrond voor te hebben of no-
ten te kunnen lezen.  

Er is slechts één vereiste: laat u verwonderen. Uw 
oren zullen opengaan.  

We hebben de cursusleider Maurice Wiche van 
“Luistervilla” bereid gevonden om een vervolg-
cursus “Luisteren naar Klassieke Muziek” te 
geven.  

Er wordt eerst weer een gratis introductie les ge-
geven welke (bij voldoende belangstelling 
(minimaal 20 personen) gevolgd wordt door een 8- 
delige cursus. 

Mocht u enthousiast worden tijdens deze introduc-
tiebijeenkomst dan kunt u zich vervolgens inschrij-
ven. Als u nu al in de cursus geïnteresseerd bent 
kunt u zich ook nu al opgeven. Sommige cursisten 
hebben dit al meteen gedaan.  

VOOR WIE IS DE CURSUS 

De cursus kan door ieder die belangstelling 
heeft gevolgd worden.  

Ook niet leden van de KBO kunnen dus zowel 
aan de introductiebijeenkomst als aan de ver-
volg cursus deelnemen.  

Data 

Introductie les: 27 september 2022. 

Overige data nieuwe seizoen: 11-10, 8-11, 6-12, 
17-1, 14-2, 7-3, 11-4, 9-5.  

Locatie: Wijkhuis ‘t Brandpunt, Biezenlaan 29, 
5708 ZD Helmond  

Kosten 

De introductie les is gratis.  De 8 delige cursus 
kost € 150,- voor KBO leden en € 165,- voor niet 
leden. 

Aanmelden 

Aanmelden kan via: email: vicevoorzitter@kbo-
stlucia.nl of door een briefje in de brievenbus 
te doen op Hoofdstraat 70, Mierlo-Hout.  

Graag uw naam, lidmaatschapsnummer, telefoon-
nummer en emailadres vermelden. 

KOFFIE MET EEN TABLET 

Heeft u digitale vragen? 

Bel dan bijvoorbeeld 
naar het digitale spreek-
uur bij de Bibliotheek 
Helmond. 

Dat kan op maandag, 
woensdag  en vrijdag 
van 13.30-15.00 uur en 
op zaterdag van 10.30- 12 
uur.  (0492 52 22 20).  

 

Er is ook een landelijke Digi-Hulplijn, waar op 
werkdagen van 09.00-17.00 uur digitale vragen 
beantwoord worden (0800 1508).  Beide services 
zijn gratis voor iedereen. 

Als bijlage bij dit KONTAKT treft u een flyer aan 
van “Koffie met een Tablet”. Daarin wordt uitge-
legd hoe je met je DigiD inlogt bij Gemeente Hel-
mond om te zien hoe vaak je afvalcontainer al ge-
leegd is.   
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Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

Datum:  Maandag, 8 augustus 2022 

08:30 Verzamelen bij de opstapplaats: Hoofd-
straat 176, Mierlo-Hout, Helmond 

09:00 Vertrek opstapplaats 

11:00 Aankomst Kröller-Müller Museum 

11:30 Koffie 

12:00 Rondleiding 

13:15 Lunch (optioneel) 

14:15 Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken 

14:45 Vertrek uit Kröller-Müller Museum 

15:15 Vertrek bus 

17:00 Aankomst opstapplaats 

 

Lunch 

Voor hen die aan de lunch willen deelnemen: 
u kunt dit kenbaar maken als u zich opgeeft. De 
lunch bestaat uit een grote kom tomatensoep, 
vers afgebakken wit en bruin brood met uitge-
breid beleg. Daarboven Fairtrade koffie en  Eilles 
biologische thee. Kosten € 15,50 pp. Eventueel 
zonder soep voor € 10,50 pp. 

Inschrijven:  Inchrijven kan op 3 manieren: 

 

1. Als u aan de lunch deelneemt : 

Dan is inschrijving voor deze reis  tot 21 juli  mo-
gelijk door overmaking van  € 15,50 of € 10,50 
naar rekening nummer: NL43 RABO 0123 8028 
06 t.n.v. KBO-St. Lucia. 

Onder omschrijving moet u vermelden: -
Museum Plus Bus; naam en lidmaatschapsnum-
mer en indien van toepassing: -rollater; -rolstoel. 
Mensen met diëten, worden verzocht ook de 
aard van het dieet te vermelden. 

 

2. Als u niet aan de lunch deelneemt: U kunt 
zich dan aanmelden door het sturen van een 
email naar: vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of een 
briefje bij de redactie ( Hoofdstraat 70, Mierlo 
Hout)  in de brievenbus te doen met Uw naam, 
lidnummer en vermelding Museumplusbus. 

 

3. U kunt zich ook tijdens de gezelligheids-
ochtend op 20 juli a.s. tussen 10.00-en 12.00 uur 
persoonlijk aanmelden.  

Neem uw KBO pas dan mee en contant geld als 
u aan de lunch deelneemt. 

 

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen 
met Hans van Knegsel:06-12304586 

TENTOONSTELLING 

“Het tijdperk van de mens” 

Wanneer: 9 april 2022 - 11 september 2022 

Waar: Kunsthal Helmond, F.J. van Thielpark 7 
5707 BX Helmond 
info@museumhelmond.nl 
Tel: 0492-587716 

Wat: 

Een multimediale tentoonstelling waarin de menselijke 
invloed op de aarde in beeld wordt gebracht. Prachtig 
en tegelijkertijd afschrikwekkend.  
 
De Canadese kunstenaars Edward Burtynsky, Jennifer 
Baichwal en Nicholas de Pencier legden in meer dan 
20 landen de ecologische voetafdruk van de mens 
vast. Het resultaat: indringende foto's op groot formaat, 
fascinerende video's en augmented reality- installaties 
met dubbele bodem. Een adembenemen-
de tentoonstelling die je aan het denken zet.  

Boek alvast online je ticket info@museumhelmond. 

 

INSCHRIJVEN VOOR DE MUSEUMPLUSBUS REIS 
NAAR HET KROLLER-MULLER MUSEUM 

 

 

 

 

Op 
maan- dag 

8 augustus 2022  kunt U kosteloos mee  met de Mu-
seum Plus Bus naar het Kröller-Müller Museum in Ot-
terlo.  

 

Deze reis en museum bezoek wordt mogelijk gemaakt 
door de Vriendenloterij en haar partners. 

 

Deze reis is speciaal bedoeld voor onze oudere leden 
die door beperkingen normaal niet zo gemakkelijk 
naar een museum zouden kunnen. 
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FIETS4DAAGSE DE PEEL 

Het bestuur van de Fiets4Daagse De Peel, 
nodigt de leden van de KBO St. Lucia uit om 
deel te nemen aan de 25ste Fiets4Daagse 
De Peel van 26 t/m 29 juli vanuit het HAC 
terrein, Molenven 3, Stiphout (Helmond). 

De leden van KBO St. Lucia krijgen bij inschrij-
ven op 26 juli 2022 een korting van EUR 2,-- 
voor deelname van minimaal 3 dagen op ver-
toon van de KBO pas (normaal € 13,00 voor 3 
dagen of € 14,00 voor 4 dagen). 

Er kan gekozen worden uit 3 afstanden van 30, 

45 en 60 km. Alle routes zijn uitgepijld en 
onderweg krijgen de deelnemers dagelijks 
een traktatie en heeft men de mogelijk-
heid  een museum (o.a. EDAH museum) of be-
drijf te bezoeken. 

Dagelijks is er vanaf 15.30 uur onder het genot 
van een drankje live muziek en vanaf 17.30 
uur een loterij. 

Op vrijdag 29 juli hebben wij tijdens de afslui-
ting prachtige prijzen voor de route quiz en als 
hoofdprijs dit jaar een E-Bike van Gazelle  

(minimaal 3 dagen meefietsen) geschonken door 

Henk van Rooij Fietsen en Tria Fietsen Stiphout. 

Voor meer informatie van routes en inschrijfgelden 

etc. verwijzen wij naar de website: 

www.fiets4daagsedepeel.nl  

 

 GEDICHT 

Onderstaand gedicht is ingestuurd door Greet 

Meulendijks. 

 

LIEFDE OF MOEDER ZIJN 

 

 

 

 

 

 

 

Liefde is blij zijn, een arm om je heen 

Liefde is lachen, is nooit meer alleen 

Liefde is luisteren, de woorden gaan door 

Liefde is fluisteren, heel zacht in je oor 

 

Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand 

Liefde is hopen, is gaan langs het strand 

Liefde is samen, is spelen als kind 

 

Liefde is zingen, is wit en is groen 

Liefde is zacht, is een kus in het plantsoen 

 

Liefde is leven, je ademt weer op 

Liefde is geven, is leven met God. 
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KLEIN DIERENLEED 

Ingezonden door Louis Vrolings 

Wanneer iemand iets doms doet, bezigt men wel eens 

het gezegde, ’Domme Eend’. Is een eend wel zo dom 

vraag ik mij dan af, zie het volgende verhaal. 

Stel voor het is in de 

maand Mei. Een koppel 

eenden heeft vijf kui-

kentjes uitgebroed. 

Naast alle verzorging 

die het  eenden ouder-

paar aan het gezinnetje 

besteed, wordt ook het 

omgevingsgebied in de Ecozone Brandevoort Helmond 

verkent. 

Wij mogen daarvan ooggetuige zijn,. Het gebeurde vindt 

plaats in de wijk Brandevoort in de Middellaan in De 

Veste. 

Kom denkt het eenden ouderpaar, laten we de gracht 

van de Middellaan eens verkennen. Van enige hoogte 

plonst het ouderpaar de gracht in, wat gevolgd wordt 

door de jonge eendjes. Een voor een laten de eendjes 

zich van een hoogte in de gracht vallen, en zwemmen 

enige tijd heen en weer. Als dat dan allemaal leuk is ge-

weest gaan ze weer vertrekken. Maar dat is dan andere 

koek. Het ouderpaar doet voor hoe ze weer via de 

drempel naar boven moeten komen.  

Aan het begin van de gracht licht er een drempel deel 

uitmakende van een schacht vanwaar het water regel-

matig machinaal omhoog wordt gebracht en door de 

gehele Veste stroomt, om 

vervolgens op het einde 

het water terug naar be-

neden te storten in de 

Ecozone. 

Voor sommige eendjes is 

de drempel net iets te 

hoog en een eendje kan er helaas niet uit komen. Aan 

beide zijden van deze drempel lagen vroeger twee zo-

genaamde trapjes, waarlangs de eendjes of wat dan 

ook de gracht konden verlaten. 

Al enige jaren wordt deze drempel ook gebruikt door de 

jeugd om van boven ongeveer twee meter naar bene-

den te springen, tijdens dat spelen zijn ook die trapjes 

vernield.  

Met als gevolg dat bewoners uit de omgeving bijna elk 

jaar met schepnetten gewapend de kuikentjes uit de 

gracht lopen te vissen. Soms wordt daarbij ook de die-

renambulance ingeschakeld. 

 

Terug naar dat laatste eendje. Moeder eend 

doet het in een poging nog eens voor. Het lukt 

het kleine eendje niet om eruit te komen, en 

zwemt weer terug verder de gracht in tot het 

einde. 

Moeder eend er weer achteraan onder kwa-

kend geluid, en brengt het jonge eendje weer 

naar die drempel. 

Dit aanziende toch maar even de buurman erbij 

geroepen met zijn schepnet om toch te probe-

ren het jonge eendje te redden. Helaas dat lukt 

niet, het is bovendien slecht weer dus besluiten 

we moeder natuur zijn werk te laten doen. 

Echter er zitten ook sleuven in die bewuste 

drempel, het eendje is waarschijnlijk zo ver-

moeid en stapt zo niets vermoedend pardoes in 

een sleuf van de schacht, diepte ongeveer 

twee meter. Het eendje kan er daar niet meer 

uit, en je kunt ervan buitenaf ook niet bijkomen. 

Dan op Maandagochtend klokslag 09.00 uur 

gaat het gemaal in werking, en na enige tijd zie 

je het levenloze eendje drijven, daarmee komt 

er voor het eendje een einde aan het korte le-

ventje. 

Voor moeder eend is het nog niet afgelopen, ze 

weet niet wat er verder gebeurd is, en komt de 

dag daarna terug. Ze zwemt in de gracht om 

even later op de drempel te gaan zitten. Even 

later vliegt ze weer weg waarschijnlijk naar 

haar incomplete gezinnetje. 

Daarmee komt er een einde aan dit eenden 

leed en een einde aan het verhaal.  

Moraal van dit verhaal is dat je de conclusie 

kunt trekken dat een eend nog niet zo dom is. 

De Gemeente is schriftelijk op de hoogte ge-

steld van het gemis aan voorzieningen. 

Louisph 
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Zweedse puzzel 
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2 DAAGSE FIETSTOCHT VAN FIETSCLUB 

“DE VROLIJKE TRAPPERS” 

10 leden van fietsclub de Vrolijke Trappers 

zijn maandag 20- en dinsdag 21 juni op pad 

geweest voor een 2 daagse fietstocht.  

Onder leiding van onze voorfietser Albert 

Coppens hebben wij in 2 dagen bijna 145 ki-

lometer afgelegd.  

Dachten wij dat Albert alle leuke fietspaden in 

en rond Helmond wist te vinden, ook op weg 

naar en in de omgeving van Roermond wist 

hij heerlijk rustige paden te vinden.  

Maandag om 9.30 uur is de club vertrokken 

bij de Geseldonk om via Someren-Eind, Ne-

derweert, Grathem naar het Fletcherhotel in 

Roermond te fietsen.  

Hier hebben wij een heerlijk diner gehad en 

daarna- aan de andere gasten in het hotel- 

laten weten dat KBO St. Lucia een hartstikke 

gezellige vereniging is.  

Tranen met tuiten werden er regelmatig gela-

chen, en het gezegde “de slappe lach heb-

ben “was regelmatig op de groep van toepas-

sing. 

Opvallend was het verschil tussen de pauzes (waarbij 

het super gezellig was ) en het fietsen zelf. Tijdens het 

fietsen werd er wel gezellig gebuurt, maar iedereen was 

zich er van bewust dat het fietsen in een groep toch eni-

ge concentratie vereist.  

Dinsdagmorgen rond 9.00 uur werd vol goede moed 

begonnen aan de terugreis. 

Reden we op de heenweg bijna de hele route westelijk 

van de Maas, nu bleven we  aan de oostelijke kant tot 

aan het pontje bij Beesel waar we naar de overzijde 

werden gebracht.  
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Alle dagen was het heerlijk fietsweer.  

Tegen het einde was duidelijk dat de vermoeid-

heid begon toe te slaan.  

Ik heb bewondering voor onze leden van 70 en 

80 plus die het op kunnen brengen om in 2 da-

gen 12 uur op de fiets te gaan zitten en dan af en 

toe als een klas schoolkinderen over straat kun-

nen fietsen, waarbij fietstunneltjes toch uitdagen 

om je te laten horen.  

Onder een drankje op het eindpunt in de Gesel-

donk werd duidelijk dat dit experiment geslaagd 

is en om een vervolg vraagt. 

Ton van de Meulenhof 

 

Oplossing puzzel 

BEZORGING KONTAKT EN DE ONS 

Zoals de voorzitter in zijn voorwoord al vermeldde 

houdt onze coördinator Martien Verstijnen en zijn 

partner Cocky na 10 jaar op met de coördinatie 

van de ONS / KONTAKT bezorging. Tijdens de 

laatste jaarvergadering zijn beiden dan ook ver-

diend in het zonnetje gezet. 

Op 23 juni jongstleden was er een bijeenkomst 

van het voltallige bestuur met de Ons bezorgers 

om te bezien hoe we de organisatie van de bezor-

ging van ons KONTAKT en de ONS in de toe-

komst vorm kunnen geven. 

De oplossing kwam al 

snel toen Rob Elemans 

aanbood bereid te zijn 

de coördinatie te willen 

verzorgen. Niet vanuit 

zijn huis maar vanuit de 

Geseldonk.  

De idee is om de ONS 

voortaan te laten bezor-

gen bij de Geseldonk op 

de desbetreffende 

maandag. Rob verzorgt 

op dinsdagochtend van 09.00-11.00 uur dan de 

sortering op wijk en  de bezorgers kunnen dan 

dinsdags tussen 11.00- en 12.00 uur hun “wijk ko-

men ophalen. 

We gaan dit verder uitwerken en nodigen in juli  

alle bezorgers en reservebezorgers uit om dit met 

elkaar te gaan bespreken. 

We bedanken Rob hartelijk voor zijn aanbod om  

een belangrijk onderdeel van de coördinatie van 

de Ons bezorging in de toekomst op zich te ne-

men. 

Het Bestuur.   
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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: Rob Elemans, 

ellyenrob.elemans@gmail.com 

Telefoon: 0492 524354 

 

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 15 augustus 2022 inleveren/opsturen 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

WEERSPREUKEN  JULI/AUGUSTUS 

Is de eerste juli regenachtig, 

gans de maand zal wezen twijfelachtig.  

Is in juli de morgen rood, 

's avonds verkeert het weer in nood  

Augustus eerste week heet en laf,  

veel wintersneeuw wacht af.  

Noordenwind in augustus opgestaan,  

brengt standvastig weder aan. 
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