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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER. 

Beste mensen, 

Hoort wie klopt daar, is het Sin-
terklaas of is de kerstman erg 
vroeg.  Wij als Seniorenvereni-
ging hebben de Kerstman bin-
nen gelaten en speciaal daarom 
weer onze kerstlunch georgani-
seerd.  

Ik hoop dat u zich al heeft aan-
gemeld, want 2 december is de 
definitieve datum. Daarna 
schrijven wij niet meer in.  

In deze uitgave vind u ook de uitnodiging voor on-
ze Nieuwjaarsreceptie. De Kerstlunch en de 
Nieuwjaarsreceptie staan weer voor het eerst 
sinds 2020 op de kalender, dus kom er van genie-
ten. 

Mocht u nog recht hebben op de energiebijdrage 
van de gemeente Helmond dien die dan nog in 
(zie ook het artikel hierover in dit KONTAKT) . 
Weet u niet hoe u de energiebijdrage moet aanvra-
gen neem dan contact op met het VBOH 
(Verenigde Bonden Overleg Helmond) waar wij als 
KBO ook deel van uit maken (zie ook achterzijde 
blad).  

Zij kunnen u hierbij helpen.  

Ton van de Meulenhof 

 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevrouw J.A.M. Moorman, 
mevr. H.J.A. van Os-
Verhees, de heer M.P.J. 
Smits, dhr. C.F.T. de Brou-
wer, dhr. W. van den Heu-
vel, mevr. G.M.A. van den 
Crommenacker, mevr. M.M. 

de Keijzer, mevr. M.J.A. van Aerle-v.d. Tillaart 

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

OVERLEDEN 

Mevrouw F.J.M. Kweens-
Verhoeven, de heer E.P. 
Vervoort. 

 

Onze gevoelens van mede-
leven gaan uit naar de fami-

lie en vrienden.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITEITEN  EIND NOVEMBER/DECEMBER 
2022  

22 nov       13.30-15.00 uur. Activiteitencommissie                                              
 (Geseldonk) 

28 nov.      14.00-16.30 uur. Dansmiddag  
  (Geseldonk) (zie ook schema hier on-  
der) 

1 dec.        13.00– 16.00 uur. Repaircafé  
  (Geseldonk) 

6 dec.        15.45-17.45 uur . Luisteren naar Klas-
  sieke Muziek (Brandpunt)  

7 dec.        13.30 –16.30 uur. Vrijwilligers bijeen
  komst (Geseldonk) 

8 dec.        10.00-12.00 uur. Bestuursvergadering 
  (Westwijzer) 

10 dec.      11.00-15.00 uur. Repaircafé          
   (Geseldonk) 

14 dec.      13.30 uur. Etentje buiten de deur  
  (Barrier) 

16 dec. 13.30 uur. Kerstfeest.( Geseldonk)  

21 dec.      13.30-16.00 uur. Computerinloop  
  (Geseldonk) 

22 dec       10.00-12.00 uur. Bloemschikken  
 (Geseldonk) 

22 dec.      13..00– 16.00 uur. Repaircafé  
          (Geseldonk) 

28 november, 5,12,19 december 14.00-16.00 uur. 
Sjoelen Groep1. (Geseldonk) 

29 november ,6,13,20  december 14.15-16.30 uur.  
Sjoelen Groep 2 (Geseldonk) 

25 november ,2,9,16,23 december 14.00-16.00 
uur. Koersballen (Geseldonk)  

28 november, 5,12,19 december 14.00-16.30 uur. 
Dansen (Geseldonk) 

 

NB. Voor de Kerstlunch kunt u al om 12.30 uur 
in de Geseldonk terecht. U kunt zich bovendien 
voortaan bij een van de drie tafels op verschil-
lende plekken in de Geseldonk melden met Uw 
lidmaatschapspas. Met bovenstaande maatre-
gelen voorkomen we wellicht dat er lange 
wachtrijen ontstaan.            
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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 december a.s. van 13.30-16.00 
uur in de Geseldonk is er weer 
computerhulp inloop. Contactper-
soon: Herman Nieweg.Telefoon:06

-38319793 email: kbo.hjnieweg@upcmail.nl  
 

REPAIR CAFE KBO-ST. LUCIA 

Op donderdag 1 en 22 
december a.s. van 13.00-
16.00 uur en zaterdag 10 
december van 11.00-
15.00 uur kunt u weer te-

recht bij het Repaircafé in de Geseldonk. Coördi-
nator  Johnny van Diepen, j.diepen33@upcmail.nl 
of  repaircafe@kbo-stlucia.nl of  telefoon 0492 
538864  PS.. Er staat nog een Sony muziekinstal-
latie met 2 boxen die nog niet is afgehaald. 

 
KOERSBALLEN 

Het koersballen vindt iedere 
vrijdag tussen 14.00 uur 
en 16.00 uur plaats in Wijk-
huis de Geseldonk.  Coör-
dinator: Piet Lambregts en 
Martha Lambregts, tel.0492 

-516864, email: p.lambregts@bbhmail.nl     

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

 
BLOEMSCHIKKEN 

Donderdag 22 december 
a.s. kunt u weer deelnemen 
aan het bloemschikken. U 
dient hiervoor een platte ron-
de schaal plus een windlicht, 
waxinelicht houdertje of een 
lichtsnoertje op batterijen 
mee te brengen.  

 

Aanvang: 10 uur in de Ge-
seldonk. De prijs bedraagt € 

12,50. U kunt zich hiervoor, tot de zaterdag vooraf-
gaand tot 17.00 uur opgeven: door een enveloppe 

met € 12,50 voorzien van uw naam, adres en tele-
foonnummer in de brievenbus van de Dr. Klom-
pélaan 27 te doen of Brigitte te bellen 06-
12059942 

ETENTJE BUITEN DE DEUR  

Het etentje buiten de 
deur in “Eetcafé de Barri-
er” is iedere keer de 2e 
woensdag van de  
maand van oktober t/m 
maart.  

 

In december is het op 14 december a.s. De aan-
vang is telkens om 13.30 uur.  

Noteert u ook alvast de data voor de rest van het 
seizoen te weten: de woensdagen: 11 januari, 8 
februari en 8 maart. De kosten zijn € 17,50 p.p. 
waarvoor u een drie gangen diner krijgt.  

Degenen die hieraan deel willen nemen graag op 
de zondag voorafgaand aan de datum vóór 20.00 
uur een enveloppe 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 bij-
sluiten  alsmede een briefje met vermelding van 
naam en aantal personen, adres en telefoonnum-
mer. 

KERSTVIERING IN WIJKHUIS DE GESELDONK 
OP 16 DECEMBER 2022. 

Tot 2 december a.s. 
kunt u zich aanmelden 
voor deze kerstviering 
door €12,50 over te 
maken op rekening-
nummer NL43 RABO 
0123 8028 06 t.n.v. 
KBO-St. Lucia o.v.v. 

“Kerstlunch” en het lidmaatschapsnummer (zodat 
we zeker weten van wie de betaling afkomstig is). 
De inschrijving is pas formeel als er betaald is. In-
troducees betalen € 17,50. 

Belangrijk: De sluitingsdatum voor de inschrij-
ving is 2 december 2022.  

Inschrijvingen na die datum worden niet meer  
in behandeling genomen.  

Let op. U krijgt geen papieren toegangsbewijs. 

Met uw ledenpas en ons betaaloverzicht wordt aan 
de zaalingang geverifieerd of u aan uw betaalver-
plichting heeft voldaan. 

Met vriendelijke groet, 

De kerstcommissie van de activiteitengroep 
KBO-St. LUCIA.  
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de ‘boerenhoek’ die 50 dreigt te worden lid, van 
onze afdeling.  

Onlangs zat ik in de kerk in dezelfde bank als 
Miet. Tussen ons in zat iemand van pakweg 60.  
Miet stootte haar aan en vroeg of ze al lid was van 
de KBO. “Dat kan nu hendig, want ginds zit de 
veurzitter”. 

Ze belt de jarige of komt op de verjaardag met: 
“Nauw kunde mee lid worden van d’n bejaarden-
bond”. En niemand is bestand tegen de uiterst 
vriendelijke, met glimmende pretoogjes gelardeer-
de maar toch wel erg dringende uitnodiging van 
Miet.  

Tegen Miet kun je 
nu eenmaal geen 
nee zeggen. En zo 
had ze ook geregeld 
dat wij op onze jaar-
lijkse KBO-
feestmiddag zo’n 
700 gratis snacks 
kregen van de lokale 
diepvriesspecialist.  

 

Ook deze goede man durfde geen ‘Neen’ te zeg-
gen; zei hoogstens: “Miet, ge bent een schooier’ . 
Maar daar geeft ze echt helemaal niks om; het 
gaat haar om de snacks. En die krijgt ze dus. 

Miet heeft er voor gezorgd dat onze KBO al jaren 
achtereen tegen de Kerst een varken krijgt. Dat is 
dan al vroegtijdig geregeld met Nellie, echtgenote 
van een varkensfokker bij ons in de buurt.  Nellie 
is onderneemster, maar ook zeer betrokken. 

Dat varken gaat dan ’s vrijdags voor onze Kerst-
viering naar de slachter en dan naar de slager die 
het gedurende het weekend samen met zijn vrouw 
gratis en voor niks voor de KBO in ruim 200 por-
ties verdeelt. Op de woensdag daarop hebben wij 
dan onze Kerstviering. 

Daaraan namen dit jaar zo’n 240 leden deel. Het 
begint met een kerstgedachte van de pastoor, dan 
kerstliederen door en met het Seniorenkoor, ver-
volgens een toneelvoorstelling in de sfeer van 
Kerst, dan een uitgebreide koffietafel en tenslotte 
de verloting van het Kerstvarken. 

Maar voor het zover is, ga ik als voorzitter van de 
KBO met nog een bestuurslid en uiteraard met 
Miet naar Nellie om de formele onderhandelingen 
te voeren rond de overgang van het varken naar 
de KBO-gelederen.  

De feitelijke bespreking duurt nog geen 5 minuten.  

Dit jaar ging de pastoor ook mee. Dat had Miet zo 
geregeld. 

IEDERE MAANDAGMIDDAG DANSEN IN DE GE-
SELDONK 

Deze nieuwe activiteit van onze vereniging slaat 
goed aan zo bleek op de eerste dansmiddag op 7 
november jongstleden.  

Er waren zo’n 40 personen aanwezig die naar har-
tenlust hebben gedanst of gewoon gezellig naar de 
muziek hebben geluisterd onder het genot van een 
kopje koffie/thee en/of een drankje. 

Mensen die van dansen en gezelligheid houden 
zijn dus iedere maandagmiddag van harte wel-
kom op onze muzikale dansmiddag.  

Van 14.00-16.30 uur is de dansvloer geopend bij 
Wijkhuis de Geseldonk in Mierlo-Hout, Ceder-
houtstraat 44 ,Helmond. 

De entree is € 1,50 en iedereen is welkom ook niet 
leden van de KBO. 

Met vriendelijke groeten, 

Het Bestuur.  

 

HET KERSTVARKEN 

De redactie is in het bezit ge-
komen van een verhaal dat 
door de toenmalige ( inmid-
dels helaas overleden) voorzit-
ter van onze vereniging Jan 
van Rest is opgetekend . 

Het gaat over de wijze waarop het jaarlijks aan-
bieden van een Kerstvarken bij KBO-St.Lucia 
ooit  is ontstaan. 

“Hoe laat kumde gai me oplaaien?” vroeg Miet? En: 
“De pastoor gaat ôk mee !” 

Miet is een van de laatste echte boerinnen uit ons 
werkgebied; is ruimschoots de 80 gepasseerd en is 
zo’n vrouw die alles al geregeld heeft, voordat je 
het in de gaten hebt. 

Zo ook het kerstvarken. 

Ze is een van de actiefste leden van onze KBO-
afdeling (voor de onwetenden: KBO staat voor 
Kath. Bond van Ouderen) en ze maakt iedereen uit 
‘Neen’ zeggen.  
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Met de onderweg ingestapte pastoor ging ik Miet 
‘oplaaien’. Van te voren had ik ze gewaarschuwd: 
“Miet, je zit nu bij de pastoor in de auto, je bent 
KBO-lid, gedraag je dus!” Miet vindt steken onder 
water heerlijk. 

Zo’n avond bij Nellie is buitengewoon gezellig. De 
overdracht van het varken gaat gepaard met wat 
glaasjes en bijpraten. Het is al laat als ik Miet 
vraag of het geen tijd wordt om ondergestopt te 
worden. En Miet glundert en vindt het allemaal 
prachtig.  

Artikel met dank aan Jan van Rest . 

 

VOORAANKONDIGING NIEUWJAARSBIJEEN-
KOMST  

Op 6 januari 2023 
bent u van harte 
welkom op onze 
nieuwjaarsbijeen-
komst. 

 

Deze vindt plaats 
in wijkhuis het 

Brandpunt te Brandevoort. 

Tijdstip:  14.00-16.00 uur. 

Met vriendelijke groet en alvast allemaal van 
harte welkom.   Het bestuur. 

 

AFSLUITING SEIZOEN 2022 VAN DE FIETS-
GROEP “SAMEN OP DE PEDALEN”.  

Op woensdagmiddag 28 september was de afslui-
ting van het fietsseizoen 2022. 

Wij vertrokken om 13:30 uur met 12 personen van-
af de Geseldonk voor een korte tocht van 16 km. 
De route ging door het Goor en over Lungendonk 
naar Broekkant (Lierop) voor een korte pauze op 
een boerenerf.  Daarna langs de A67 over het 
Voortje en Santheuvel naar de Doel. Het was 
droog weer doch wel bewolkt. 

We waren om 15:00 uur terug bij de Doel. Eerst 
werd een groepsfoto van de volledige fietsgroep 
gemaakt. Daarna was het tijd voor de koffie met 
vlaai.  

De coördinator van de club verwelkomde ieder-
een. Het seizoen is succesvol verlopen. Er was 
één ongeval en geen pechgevallen. Het nieuwe 
seizoen 2023 begint op de eerste dinsdag in april 
(5 april).  

Het aantal leden is kleiner dan 25 dus voor het 
nieuwe seizoen kunnen nieuwe leden zich aan-
melden. Hierna werd een drankje rondgebracht, 
aangeboden door het bestuur van de KBO. 

De cijfers van dit seizoen werden toegelicht. Het 
aantal leden is nu 22. Er waren 25 tochten ge-
pland waarvan 8 afgelast dus 17 gefietst (2 lange 
(gem. 62 km.) en 15 korte (gem. 31 km.). Het to-
taal aantal gefietste kilometers is 565 en het totaal 
aantal deelnemers 258. 

De foto’s van dit seizoen gemaakt door Piet van 
Vaalen konden niet op het scherm worden ge-
toond vanwege een technische storing.  

Al met al een geslaagde en gezellige middag als 
afsluiting van het seizoen 2022.  

Martien Verstijnen (coördinator fietsgroep Sa-
men op de Pedalen) 
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BIJEENKOMST VRIJWILLIGERS  

In 2022 hebben de vele vrijwilligers weer veel betekend 
voor KBO-St. Lucia. Om hen daarvoor te bedanken 
worden zij door het bestuur van KBO-St. Lucia, per-
soonlijk uitgenodigd voor een gezellige middag onder 
het genot van hapjes en drankjes en een verrassend  
optreden van een artiest. De uitnodigingen gaan bin-
nenkort (zijn inmiddels) de deur uit. 

Dit gezellig samenzijn vindt plaats op: 

Datum:  woensdag 7 december a.s. 

Tijd:  13.30 uur – 16.30 uur 

Plaats:  Wijkhuis De Geseldonk,  

  Cederhoutstraat 44, Mierlo-Hout 

Als u niet aanwezig kunt zijn horen wij dat graag  voor 
donderdag 1 december a.s.  

U kunt dat doen per e-mail naar onze secretaris Joke 
van de Moosdijk ( email: secretariaat@kbo-stlucia.nl ) 
of telefonisch : 06 30853736. 
 

Wij rekenen op uw komst. Met vriendelijke groet,  

Bestuur KBO-St. Lucia 

 

 

CONTRIBUTIE 2023 

In de jaarvergadering van donderdag 21 april 2022 is 
de contributie voor 2023 vastgesteld op€ 25,- 

 

Gastleden betalen vanaf 1-1-
2023 € 12,- 

Zij die geen automatische incas-
so hebben betalen vanwege de 
extra administratiekosten € 2,50 
extra. 

Het bestuur. 

 

Vraag Uw energietoeslag aan. 

Heeft u de energietoeslag nog niet aange-
vraagd? Neem dan contact op met uw ge-
meente. U kunt telefonisch bij de gemeente 
informeren of u er recht op heeft. Telefoon-
nummer 14 0492 (en dan optie 2 kiezen.) 
Dan kijkt de gemeente samen met u wat er 
mogelijk is.  Als u in een zorg- of verpleeg-
instelling woont of alleen een postbusadres 
in de gemeente heeft komt u niet in aanmer-
king voor de energietoeslag. 

Vindt u het lastig? Neem dan contact op 
met het secretariaat van de VBOH (waar 
KBO St. Lucia ook bij aangesloten is tele-
foon: 0492-792392 of email: info@vboh.nl  

Zie ook de achterzijde van dit KONTAKT  

 

Wanneer komt een AOW gerechtigde in aan-
merking? 

                

Vanaf AOW-leeftijd    

Alleenstaand          € 1.513,70 

Alleenst. ouder               € 1.752,64 

Samenw./getrouwd        € 2.050,54 

Vanaf  21 tot AOW-leeftijd 

Alleenstaand            € 1.360,74 

Alleenst. ouder                € 1.749,52 

Samenw./getrouwd   € 1.943,92 

 

 

Belangrijk! 

Per paar krijgt u één keer de energietoeslag. 
Uw vermogen telt NIET mee.  

Ook heeft de energietoeslag GEEN ENKEL 
GEVOLG voor de hoogte van de huurtoeslag, 
de zorgtoeslag of de hoogte van uw eigen inko-
mensafhankelijke bijdrage inde zorg.  

U krijgt binnen 8 weken na de aanvraag ant-
woord van de gemeente. 
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JAARFEEST KBO-ST. LUCIA WAS WEER 

GROOT SUCCES!! 

Op donderdag 27 oktober j.l hadden we weer 

ons gezellige  jaarfeest. Het feest begon om 

13.30 uur en duurde tot circa 16.30 uur.  

Omdat er wel 245 leden zich hadden aange-

meld en er slechts een entree tafel bemand 

was stond er buiten een flinke rij mensen te 

wachten. De volgende keer is dit probleempje 

verholpen zo heb ik begrepen. 

Om half twee begon het programma met koffie/

thee en een plak roombotercake. Om half drie 

begon Tonny Wijnands uit Deurne met zijn on-

geëvenaard goede optreden.  

Tonny gaf  in het verleden muziektherapie. 

Daarna is hij ook liedjes in het dialect gaan 

schrijven en zingen. Tussen het zingen door 

vertelde hij erg grappige verhalen. 

Het was weer een zeer gezellige middag en 

ook het publiek was geweldig, men luisterde 

met volle aandacht en er werd “goed meege-

daan”. Onze lachspieren werden tevens weer 

goed getraind. 

Omstreeks 16:00 uur kwam er een einde aan zijn 

optreden. Onze vicevoorzitter bedankte Tonny voor 

zijn optreden  maar ook alle aanwezigen voor hun 

aandachtig gehoor. Het werd door menigeen ge-

zegd “wat een fantastische middag”. 

Ook de verzorging met diverse (luxe) hapjes een 

bitterbal en drankjes verzorgd door het personeel 

van de Geseldonk was weer helemaal af. 

Na het optreden be-

gon de loterij. Er zijn 

zo’n 65 prijzen door 

de mensen gewon-

nen. 

Rond half vijf was de 

middag voorbij. 

Nogmaals, wat heb-

ben we genoten. Een zeer tevreden feestganger!! 
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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 

Repaircafé: 

Johnny van Diepen, 

j.diepen33@upcmail.nl  

of  repaircafe@kbo-stlucia.nl  

of  telefoon 0492 538864 

 

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 12 december 2022 inleveren/opsturen 

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

 

WEERSPREUKEN  DECEMBER 

  Decemberwind uit de oost, 

brengt de zieken luttel troost.  

Heeft men in december slechts vorst en slijk, 

dan worden de dokters rijk. 

  Brengt december kou en sneeuw in 't land, 

        dan groeit 't koren zelfs op 't zand.  

 

mailto:a.vankilsdonk3@chello.nl
mailto:redactie@kbo-stlucia.nl
mailto:webmaster@kbo-stlucia.nl
mailto:voorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:secretariaat@kbo-stlucia.nl
mailto:penningmeester@kbo-stlucia.nl
mailto:penningmeester@kbo-stlucia.nl
mailto:vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl
mailto:ledenadministratie@kbo-stlucia.nl
mailto:ledenadministratie@kbo-stlucia.nl
mailto:info@vboh.nl
mailto:redactie@kbo-stlucia.nl
mailto:redactie@kbo-stlucia.nl

