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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER. 

Beste mensen, 

U heeft zojuist het nieuwste 
nummer van Kontakt uit de brie-
venbus gehaald. Na een maand 
waarin door vakanties geen uit-
gave is geweest. In deze perio-
de hebben wij tot ons grote ver-
driet afscheid moeten nemen 
van ons bestuurslid Adriaan van 
Veggel. Bijna 9 jaar heeft hij als 
bestuurder klaar gestaan voor 
onze leden en er was geen bij-

eenkomst of Adriaan was aanwezig en meestal 
had hij het ook mee georganiseerd. Wij zullen hem 
gaan missen. 
Maar het leven gaat door en op het moment van 
schrijven van dit blad zitten wij midden in de Seni-
orenVakantieweek. Tot op dit moment weer een 
groot succes. Rond de 100 mensen per dag genie-
ten van een keur aan activiteiten. In ons volgende 
nummer zullen wij hier uitgebreid op terugkomen. 
In september zullen de activiteiten die nu stil liggen 
weer opstarten zodat onze leden weer de moge-
lijkheid hebben om hun sociale contacten op te 
halen. Ten slotte doe ik hier nog een oproep voor 
vrijwilligers die mee willen helpen op Kontakt en 
Ons één keer per maand rond te brengen. 
Ton van de Meulenhof 

 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevrouw M.J.M. 
Haenen, de heer 
P.C.W. van Vliet,  
mevrouw M. Gorde-
beke-Willems 

 

 

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

 

OVERLEDEN 

Mevrouw A.J. 
Moons-Truijen, de 
heer A.W.C.M. 
van Veggel, me-
vrouw T.M.W. v. d. 
Vorst-Jonkers 

 

 

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

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

IN MEMORIAM: ADRIAAN VAN VEGGEL 

Op 3 augustus jl. werden we als 
bestuur geïnformeerd dat op 2 au-
gustus jl. onze Adriaan is overle-
den. 

De week daarvoor hebben we hem  
nog bezocht in het ziekenhuis en 
was hij weer wat optimistisch. 

Het heeft helaas niet zo mogen zijn. 

Adriaan is rustig in zijn slaap overleden zo verna-
men we van de familie. 

Met Adriaan is een zeer gewaardeerd bestuurslid 
van ons heengegaan. Adriaan stond altijd voor ie-
dereen klaar en heeft zich jarenlang als bestuur-
der, voorzitter van de activiteitencommissie , coör-
dinator van het repaircafé alsmede - de koffieoch-
tenden en het KBO-diner ingezet. 

Adriaan is in 2014 bestuurslid geworden en zou in 
2023 aftreden. 

We wensen zijn familie veel sterkte toe bij het ver-
werken van dit verlies. 

We zullen hem missen.  

Bestuur KBO-St. Lucia. 

 

AKTIVITEITEN  SEPTEMBER 2022  

5 ,12,19,26 september  14.00-16.00 uur. Sjoelen 
      (Geseldonk) 

6 ,13,20,27 september  14.15-16.30 uur. Sjoelen 
     (Geseldonk) 

2,9,16,23,30 september 14.00-16.00 uur. Koers
      ballen (Geseldonk) 

1 september  10.00-12.00 uur. Bloemschik-
    ken (Geseldonk) 

6 september  13.30-15.00 uur Activitei 
    tencommissie (Geseldonk) 

7 september  10.00-12.00 uur Gezellig 
             heidsochtend (Geseldonk) 

8 september        10.00-12.00 uur. Bestuursver-
            gadering (Westwijzer); 

8 september        13.00-16.00 uur. Repaircafé  
    (Geseldonk) 

10 september  09.45– 20.45 uur. Dagreis  
    Leuven. 

21 september  13.30-16.00 uur. Computerin 
      loop (Geseldonk) 

24 september  11.00-15.00 uur. Repaircafé  
   Geseldonk) 

27 september  15.45-17.45 uur. Introduc- 
    tieles Luistercursus klas- 
    sieke muziek (Brandpunt) 
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SJOELCLUB 

Groep 1. Elke maandag (het hele jaar door m.u.v. 
feestdagen en carnaval) van 14.00-16.00 uur in 
Wijkhuis De Geseldonk.  Groep 2.  Elke dinsdag 
van 14.15-16.30 uur in Wijkhuis De Geseldonk.  

Coördinator: Diny Jeuken, telefoon: 0492-
522726, email:  e.jeukenvandekerkhof@chello.nl  
 

COMPUTERHULP INLOOP  

Op de derde woensdag van de maand (deze 
maand op woensdag 21 september a.s.) van 
13.30-16.00 uur in de Geseldonk is er weer com-
puterhulp inloop. Contactpersoon: Herman Nie-
weg.Telefoon:06-38319793 email: 
kbo.hjnieweg@upcmail.nl  

REPAIR CAFE KBO-ST. LUCIA 

Op donderdag 8 september a.s. van 13.00-16.00 
uur en op zaterdag 24 september a.s. van 11.00
-15.00 uur kunt u weer terecht bij het Repaircafé 
in de Geseldonk. (interim) Coördinator  Johnny 
van Diepen, j.diepen33@upcmail.nl of  repairca-
fe@kbo-stlucia.nl of  telefoon 0492 538864 

 

KOERSBALLEN 

Het koersballen vindt iedere vrijdag tussen 14.00 
uur en 16.00 uur plaats in Wijkhuis de Geseldonk. 
Coördinator: Piet Lambregts en Martha Lam-
bregts, tel.:0492 -516864 /p.lambregts@bbhmail.nl     

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

 

BLOEMSCHIKKEN 

Donderdag 1 september a.s. kunt u weer deelne-
men aan het bloemschikken .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. 

 

FIETSGROEP De vrolijke trappers. 

Wij zijn niet gestopt en gaan door tot de voorlaat-
ste woensdag in september. Albert Coppens 

Coördinator De Vrolijke Trappers tel. 0492 -
592166 
 

FIETSGROEP Samen op de Pedalen  

We fietsen dit jaar nog op:24 augustus (lange dag-
tocht) 31 augustus en 7, 14 , 21 september korte 
middagtochten. 28 september afsluiting. Alle toch-
ten zijn op woensdag.  

Martien Verstijnen. 

LEESCLUB 

De leesclub start weer op woensdag 7 septem-
ber om 19.30 u. In de Geseldonk. 

Het boek de Hersenschimmen van Bernlef staat 
dan centraal. Nieuwe leden zijn van harte welkom 
om een avond mee te draaien. Met vriendelijke 
groet, Lenie Siebers, Coördinator Leesclub. 

SCHILDERCLUB 

De schilderclub start meteen de 
eerste week van september. 
Dus op dinsdag 6 - en woens-
dag 7 september starten we 
weer fris en fruitig van 

13.30 -16.30 uur. Rita van der 
Velden en Joke van Eemeren 

TENTOONSTELLING 

Antropoceen 

HET TIJDPERK VAN DE MENS 

Waar: Kunsthal Helmond, F.J. van Thielpark 7, 
5707 BX Helmond 

Wanneer: donderdag 8 september a.s. 

Waar gaat de tentoonstelling over? De tentoon-
stelling gaat over de invloed van de mens op het 
ecosysteem en de atmosfeer van de aarde. Een 
adembenemende tentoonstelling die je aan het 
denken zet. Waaruit bestaat de tentoonstelling: 
prachtige indrukwekkende foto’s op groot formaat, 
fascinerende video’s en u kunt ook zelf dingen er-
varen. 

Voor een groep van 15 personen kunnen we 
een gids aanvragen. De kosten zijn dan: 

€ 17,50 per persoon. Personen met een muse-
umjaarkaart of een bewijs van deelname aan de 
Vriendenloterij betalen dan € 5,--. 

AANMELDEN: Indien u interesse heeft kunt u 
zich VOOR VRIJDAG 26 AUGUSTUS aanmel-
den bij Paula van de Rijt, tel 06 26875654, 
Of via een mailbericht naar :  
paulavdrijt@upcmail.nl 
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CLUBS/WERKGROEPEN  WEER VAN START. 

Beste mensen, 

De vakantie is voor velen weer voorbij. Sommi-
ge clubs zijn in de vakantie doorgegaan. Ande-
re clubs starten in september weer. 

Als u wilt weten welke club/activiteit/
werkgroep wanneer plaatsvindt kunt u dit zien  
op onze website www.kbo-helmondstlucia.nl  

Ga naar AGENDA en daarna Overzicht vaste 
activiteiten.  

Zie ook hetgeen in dit KONTAKT onder 
“activiteiten”is vermeld. 

AVONDLEZING  MIJN HUIS OP MAAT / ONS  

VEILIG THUIS  

mmv. KBO-Brabant, gemeente  

Helmond, inbraakbeveiliging. 

Wanneer: 4 OKTOBER van 19.30 uur-21.30 uur 

 

 

 

Waar: Wijk-
huis de Ge-
seldonk. 

Hoe kunt u 
zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wo-
nen. 

Doe onze gratis KBO Huistest en blijf veilig en 
comfortabel wonen 

De meeste mensen zullen wanneer ze ouder wor-
den gewoon in hun eigen woning willen blijven 
wonen. Er zijn veel slimme en vaak kleine oplos-
singen  waarmee u uw woning kunt verbeteren.  

Daarmee vergroot u uw woonplezier  zodat u uw 
huis zolang mogelijk uw thuis kan blijven.  Door 
aan een gratis wooncheck mee te doen krijgt u 
inzicht in de toekomstbestendigheid van uw wo-
ning.  

Tijdens de avondlezing hoort u alles over de 
huistest maar ook over het belang van een vei-
lig huis en wat dat dan inhoudt en hoe u zo-
lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.  ‘ 

AANMELDEN: u kunt zich voor de lezing telefo-
nisch of per email alvast aanmelden bij het secre-
tariaat: telefoon: 06 30853736 ‘email: secretari-
aat@kbo-stlucia.nl  

ENTREE:  

De entree is gratis voor leden. Niet leden (die ook 
van harte welkom zijn) betalen € 2,50 bij binnen-
komst.Ontvangst met koffie/thee.  
Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

NAJAARSREIS 2022 OP ZATERDAG 10 SEP-
TEMBER 2022  

De najaarsreis die dit jaar 
naar Leuven gaat op zater-
dag 10 september 2022 is 
volgeboekt.  

De  mogelijkheid tot inschrij-
ven op 30 augustus a.s. in de 
Geseldonk gaat daarom niet 
door. Voor hen die hebben 
ingeschreven:  

Vertrek : om 10.00 uur bij de 
kerk in Mierlo-Hout, graag 09.45 uur aanwezig zijn. 
Terugkomst : ca. 20.45 uur. 

OPEN DAGEN ASML 

In juli hebben 
we onze leden 
er via email op 
gewezen dat 

ze zich kunnen inschrijven voor de Open Huis da-
gen van ASML in Veldhoven op 13, 15, 17 of 20 
september 2022. 

Indien u zich heeft ingeschreven kunnen we wellicht 
kijken – als daar behoefte aan is-  of er gezamenlijk 
gereden kan worden. Indien u zich voor een van 
bovengenoemde dagen heeft ingeschreven kunt u 
dit desgewenst aan onderstaand email adres door-
geven zodat we kunnen kijken of er gepoold kan 
worden. 

Als u voor 5 september aangeeft : 1.op welke 
dag u bent ingeschreven , 2. aangeeft of u men-
sen mee wilt nemen in de auto ( en hoeveel) of 
dat u graag vervoer wilt hebben ? 

Dan gaan we kijken of er op de dag dat u naar 
ASML gaat  wat te regelen valt wat het vervoer 
betreft. Uw reactie kunt u sturen naar : 

H.Giebels : h.giebels@hccnet.nl of naar 

H. van Knegsel: h.vanknegsel@chello.nl  
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CURSUS “LUISTEREN NAAR KLASSIEKE MU-
ZIEK “KRIJGT EEN VERVOLG 

Introductie les: 27 september 2022  aanvang 
15.45-17.45 uur (gratis) 

Locatie: Wijkhuis Brandpunt in Brandevoort. 

De overige data van het nieuwe seizoen zijn: 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  

Door het grote succes van deze cursus “Luisteren 
naar klassieke muziek” het afgelopen jaar komt er 
een vervolg  op deze cursus in het seizoen 
2022/2023. 

De cursus staat wederom onder de deskundige - 
en enthousiaste leiding van Maurice Wiche van 
“Luistervilla”.  

Wat houdt de cursus in. 

In de luistercur-
sus maakt u in 
een ontspannen 
sfeer kennis met 
de rijke wereld 
van de klassieke 
muziek en leert u 
bewuster te luis-
teren. U hoeft er 
geen muzikale 

achtergrond voor te hebben of noten te kunnen 
lezen.  

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

Er wordt eerst weer een gratis introductie les 
gegeven 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.  

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. 

RABO CLUB SUPPORT ACTIE 

 

STEM OP KBO-ST.LUCIA!!! 

 
 

In 2022 doet KBO-St.Lucia weer mee aan de 
sponsoractie van Rabobank Regio Helmond Peel 
Noord: Rabo Clubsupport. Hierdoor kunnen we 
de kas van onze vereniging wat versterken. 

De leden van de Rabobank ontvangen automa-
tisch een oproep thuis van de bank om in septem-
ber 2022 hun stem uit te brengen op die vereni-
gingen die zij willen steunen. De stemperiode 
is van 5 tot en met 27 september 2022. 

Om uw stem te kunnen uitbrengen op een vereni-
ging die u wilt steunen, moet u voor 1 september 
2022 lid zijn van de ledenraad van de Rabobank.  

Als u nog geen lid van die ledenraad bent, maar 
wel rekeninghouder van de Rabobank, kunt u zich 
kosteloos voor dat lidmaatschap bij de Rabo-
bank aanmelden via de Rabo App of Rabo On-
line Bankieren. 

Stimuleer uw kinderen, buren vrienden en kennis-
sen om op KBO-St. Lucia te stemmen. Alle in-
komsten komen uiteindelijk ten goede aan on-
ze leden. 

De procedure voor de leden van de Rabobank: 

De leden ontvangen een persoonlijke code waar-
mee ze kunnen stemmen. 

Op Rabobank.nl/clubsupport kan men 3 stemmen 
verdelen over 3 verschillende clubs en verenigin-
gen en hun mooie bestedingsdoelen. Klik op de 
oranje button, in de ontvangen mail van de Rabo-
bank, voor de deelnemende clubs en verenigingen 
en breng je stem uit. 

Laat uw stem niet ver-
loren gaan en steun 
onze KBO afdeling met 
uw stem!! 
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Voordat de bus de 
parkeerplaats bij 
het Kröller-Müller 
Museum opdraai-
de was er nog een 
korte route door 
het park De Hoge 
Veluwe.  

Het jachtslot St 
Hubertus kon wor-
den gefotogra-
feerd. Tekst en 
uitleg over de 
bouwgeschiedenis 

van dit Gesamtkunstwerk  gaf het een extra di-
mensie.  

Yvonne, onze begeleidster voor die dag wees 
ons de weg in het ( rolstoelvriendelijke) museum 
en leidde ons naar het restaurant “Monsieur Jac-
ques” . In het restaurant aangekomen stond een 
smakelijke lunch geserveerd. Na de lunch splits-
te het totale gezelschap zich op in drie groepen 
om rondgeleid te worden.  

De groep met de groene stikkers werd door 
een zeer enthousiaste –en deskundige gids 
rondgeleid. Er werd stilgestaan bij diverse schil-
derijen van Vincent van Gogh zoals bij : het por-
tret van Joseph Roulin , de postbode met baard 
en - zijn vrouw madame Roulin, het wereldbe-
roemde schilderij Café terras bij nacht met zijn 
mooie gele luifel en buitenmuur en de blauwe 
sterrenhemel. Ook werd stilgestaan bij de Land-
weg in de Provence bij nacht en bij het Viool-
schilderij Van Pablo Picasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret 
van 
Jo-
seph 
Roulin 
de 
post-
bode 
met 
baard  

VERSLAG MUSEUM PLUSBUSREIS NAAR HET 
KROLLER MULLER MUSEUM OP 8 AUGUSTUS JL. 

Van deze mooie dagtocht 
hebben een drietal leden een 
verslagje ingezonden. De 
redactie heeft van de versla-
gen een compilatie gemaakt 
die u hieronder aantreft.  

 

 

Menigeen ging naar de zon. 
KBO-St. Lucia ging met de 
MuseumPlusBus op stap. 

Maandag 8 augustus verza-
melden zich op het plein 

voor de Sint Luciakerk een 44 tal leden van onze seni-
orenvereniging KBO-St. Lucia.  

Gepland stond een vertrek om 9.00 uur met de Muse-
um Plus Bus naar het Kröller-Müller Museum in het 
park De Hoge Veluwe. Onder een stralende ochtend-
zon was er gelegenheid om na zo'n lange (Corona-) tijd 
weer wat bij-te-praten.  

Het werd iets later.  

Voor tienen waren allen, inclusief de rolstoelen, in de 
bus.  

Een vlotte bus-
rit volgde.  

Chauffeur Jo-
rine - die we 
nog kenden 
van de vorige 
keer- gaf infor-
matie-, uitleg- 
en toelichting 
over het voor-

bijrazend landschap en over het doel van de trip.  

 

 

 

 

 

“Al het goede komt van 
boven “ aldus Jorine 
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De groep met de witte stikkers trof een en-
thousiaste en deskundige rondleidster die  het 
gezelschap door de diverse zalen van het enor-
me complex manoeuvreerde langs enkele top-
stukken van het museum.  

Ter plaatse voorzag ze ons van achtergrond 

informatie. Om er een paar te noemen: de der-

de versie van De Aardappeleters en De Uitge-

bloeide Zonnebloemen van Vincent Van Gogh, 

De Storm van Van Der Leck met in de buurt 

een van de vele Mondriaan’s en Le Dineur van 

Georges Seurat.  

De derde groep werd begeleid door een gids 

die eerst 

vertelde 

over het 

ontstaan 

van het 

Museum. 

Vervol-

gens leid-

de hij ons 

naar een 

aantal 

prachtige 

schilderij-

en, echte 

juweeltjes 

van meesters zoals Georges Seurat met het 

schilderij Le Chahut, 1889-1890 (zie hierboven) 

De Uitgebloeide Zonnebloemen van Vincent 

Van Gogh 

De Uitgebloeide Zonnebloemen van Vincent 

Van Gogh, 

De vrouwen en mannen op het  schilderij Le Cha-
hut, dansen vol overgave de chahut, ofwel de can-
can, een voor die tijd gewaagde dans waarbij de 
vrouwen hun rok optillen en de benen hoog worden 
opgezwaaid.  

Vervolgens passeerden  enkele schilderijen van 
Vincent van Gogh als ook een schilderij van de Ne-
derlandse Mata Hari , die in de eerste wereldoorlog 
is beschuldigd van spionage en voor een vuurpelo-
ton is gedood. 

De rondleidingen eindigden allemaal in de beelden-
zaal waar we kennis maakten met de “Ruiter te 
paard” van Marino Marini. Hij geldt als een van de 
bekendste Italiaanse beeldhouwers van de moder-
ne tijd. 

Daarna was er nog tijd om op eigen gelegenheid 
op ontdekkingstocht te gaan. Ook behoorde een 
wandeling door de beeldentuin tot de mogelijkheid. 

Witte Zwanen & 
Zwarte Zwanen in 
de beeldentuin 
van het Kröller 
Müller 8/8/2022 

Om 15.30 begon-
nen we weer aan 
de terugreis en 
ook toen had Jo-
rine de bus- chauf-
feuse van alles te 

vertellen. De chauffeur kreeg van het bestuur een 
enveloppe aangeboden. Om 17.00 uur waren we 
weer terug in Mierlo-Hout en gingen we allemaal 
heel voldaan naar huis 

 

Het was een prachtige dag!   

Gairthy en Hans van KBO-St. Lucia  bedankt voor 
de organisatie.  

 

 

Peter van Melis 

Marianne van 
Hoof. 

Anton Weterings 
en Marietta van 
de Werff.        
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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:  06 10708912  

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 19 september 2022 inleveren/

opsturen en ik plaats het in onze nieuws-

brief .“Kontakt.” 

 

 

 

 

 

 

 

WEERSPREUKEN  SEPTEMBER 

 Graaft de mier een diepe gang, 

wordt de winter streng en lang. 

Maar nog erger zal het ons berouwen, 

als de mieren hoge nesten bouwen. 

Brengt juli hete gloed,  

zo gedijt september goed. 

Is het schoon met St. Giel (1 sept)  

’t zal ’t zijn tot St. Michiel. (29 sep.)  
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