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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER. 

Beste mensen, 

Alle leden die wij niet gezien 
hebben op onze nieuwjaarsbij-
eenkomst in het Brandpunt 
wensen wij bij deze de beste 
wensen voor het komende jaar.  

Wij hopen als bestuur dat u ons 
kerstcadeau op prijs hebt ge-
steld. Ook hopen wij het komen-
de jaar weer verschillende ver-
rassingen voor u te hebben.  

Ik bedoel hiermee activiteiten die niet wekelijks te 
doen zijn. Het bestuur en de activiteitencommissie 
zijn steeds op zoek naar nieuwe en verrassende 
activiteiten.  

Hebt u als lid ook ideeën lees dan ons artikel over 
de ideeën/brievenbus die wij beginnen om u mee 
te laten denken binnen onze nog steeds groeiende 
vereniging.  

Ik wens u veel leesplezier en zie u graag bij een 
van de vele activiteiten die wij wekelijks voor u or-
ganiseren 

Ton van de Meulenhof 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevr. M.A.J. Verhees-
Mittemeijer, dhr. F.P. Ver-
hees, dhr.K.Kloft, mevr. 
W.M.J. van der Zanden-
Mansvelders, mevr. H.M.P. 
van Neerven-Janssen, 
dhr.H. Martens, mevr. 

F.J.M.P. van Dijk-de Wit, dhr. W.J.M. van Dijk,: 
mevr. C. van Gelder-Bienefelt, dhr. A.J.J.M. van 
Gelder, mevr. A.H.M. van den Berk-Langewouters, 
dhr.P.H.F. van  den Berk, mevr.E.C. van Wetten-
Schüller, dhr. J.A.E.M. van Wetten 

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

OVERLEDEN 

Mevrouw E.M.J.C. Dirks-v.d. 
Heijden,: de heer J.M. van 
der Linden, 

 

Onze gevoelens van medele-
ven gaan uit naar de familie 

en vrienden.  

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

 

 

 

AKTIVITEITEN  FEBRUARI /BEGIN MAART 
2023 

24 jan. 19.30 uur: Informatiebijeenkomst over 
  dementie (Geseldonk) 

2 febr.        10.00-12.00 uur. Bloemschikken  
  (Geseldonk) 

2 febr.        13.00- 16.00 uur. Repaircafé  
  (Geseldonk) 

8 febr.        13.30 uur. Etentje buiten de deur  
  (Barrier) 

9 febr.        10.00-12.00 uur. Bestuursvergadering 
  (Geseldonk) 

13 febr.  14.00-16.00 uur. Bijeenkomst voor alle 
  nieuwe leden (Geseldonk). 

14 febr.  15.45-17.45 uur . Luisteren naar Klas-
  sieke Muziek (Brandpunt)  

15 febr.      13.30-16.00 uur. Computerinloop  
  (Geseldonk) 

2 mrt.  13.00– 16.00 uur. Repaircafé   
 (Geseldonk) 

2 mrt.  10.00-12.00 uur. Bloemschikken     
(Geseldonk) 

7 mrt.  15.45-17.45 uur . Luisteren naar Klas-   
sieke Muziek (Brandpunt)  

8 mrt.         13.30 uur. Etentje buiten de deur  
  (Barrier) 

9 mrt.   10.00-12.00 uur. Bestuursvergadering 
  (Brandpunt)  

 

Maandag: 6,13,20,februari : 14.00-16.00 uur. 
Sjoelen Groep1. (Geseldonk) 

Maandag: 6,13,27 februari 14.00-16.30 uur. Dan-
sen (Geseldonk) 

Maandag: 6,13,20,27 februari : 13.30 uur. Wan-
delen  (lange wandeling ca. 9 km)  

Dinsdag: 7,14,28 februari :14.15-16.30 uur.  Sjoe-
len Groep 2 (Geseldonk) 

Dinsdag: 7,14,28 februari :13.30-16.30 uur.  
Schilderen Groep 1. (Achterkamer Gesel-
donk)Woensdag: 1,8,15 februari:13.30-16.30 uur.  
Schilderen Groep 2. (Achterkamer Geseldonk)          
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Woensdag: 1,8,15 februari: 13.30 uur. Wandelen; 

(korte wandeling ca.6 km.). De wandelingen ver-

trekken vanaf Hoofdstraat 142 , Mierlo-Hout (waar 

voorheen Meriam Fotografie was gevestigd). 

Vrijdag:  

3,10,24 februari 09.15-10.00 uur. Gymen 

(Geseldonk)  

 3,10,17,februari 14.00-16.00 uur. Koersballen 

(Geseldonk)  

Leesclub: 8 mrt,19 apr.31 mei,12 juli telkens 

om 19.30 u. in de Geseldonk. 

INFORMATIE OVER DE CLUBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJOELCLUB. Coördinator: Diny Jeuken, tele-

foon: 0492-522726, email:  

e.jeukenvandekerkhof@chello.nl  

GYMCLUB. Coördinator: Rita van der Velden, 

telefoon : 06 18886751,email: ritavandervel-

den@live.nl  

COMPUTERHULP INLOOP. Contactpersoon: 

Herman Nieweg.Telefoon:06-38319793 email: 

kbo.hjnieweg@upcmail.nl  

LEESCLUB. Coördinator: Lenie Siebers, tele-

foon: 0492-551657, email: leniesie-

bers@gmail.com  

REPAIR CAFE KBO-ST. LUCIA. Coördinator  

Johnny van Diepen, j.diepen33@upcmail.nl of  re-

paircafe@kbo-stlucia.nl of  telefoon 0492 538864   

KOERSBALLEN. Coördinator: Piet Lambregts en 

Martha Lambregts, tel.0492 -516864, email: 

p.lambregts@bbhmail.nl .  

SCHILDEREN. Groep 1:   Coördinator: Rita van 

der Velden, telefoon 06 18886751 email ritavan-

dervelden@live.nl 

 

Groep 2 : Coördinator: Joke van Eemeren ; tele-

foon: 06-37172209 .  

email: Joke.v.eemeren@gmail.com. Er zijn nog 

enkele plaatsen vrij! 

LEESCLUB: Coördinator:: Lenie Siebers email: 

leniesiebers@gmail.com 

WANDELEN. Coördinator: Jo Beelen, telefoon : 

06 10708912, email: dehoutselopers@gmail.com    

FIETSCLUB. Er zijn 2 fietsgroepen die beiden van 

april t/m september fietsen. Groep 1:  “Samen Op 

de Pedalen” op woensdag een middagtocht van 

ca. 30 km, vertrek 13.30 uur. Eens per maand (in 

plaats van de korte tocht) op de woensdag een 

dagtocht van ca. 60 km, vertrek 09.30 uur. Coördi-

nator: Martien Verstijnen: telefoon 06 57772715, 

email mverstijnen@hotmail.com 

Groep 2: “De Vrolijke Trappers” op woensdag 

een middagtocht van ca. 35 – 45 km, vertrek 13.00 

uur. Eens per maand (in de plaats van de korte 

tocht) op woensdag een dagtocht van ca. 70 km, 

vertrek 9.30 uur bij de Geseldonk. 

Coördinator Albert Coppens, telefoon: 06 

20856733, email albertco@live.nl 

BLOEMSCHIKKEN   

Donderdag 2 februari  a.s. en donderdag 2 

maart a.s. kunt u weer deelnemen aan het bloem-

schikken. Wat er gemaakt gaat worden is nog niet 

bekend. Dus neem een ronde en/of vierkante plat-

te schaal mee.  

Aanvang: 10.00 uur in de Geseldonk. 

De prijs bedraagt € 12,50.   

U kunt zich hiervoor, tot de zaterdag voorafgaand 

tot 17.00 uur opgeven: door een 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. 

ETENTJE BUITEN DE DEUR  

Het etentje buiten de deur in “Eetcafé de Barrier” is 

in februari op woensdag 8 februari a.s. en in 

maart op 8 maart a.s aanvang 13.30 uur. 8 

maart is tevens het laatste etentje buiten de deur 

van dit seizoen.  De kosten zijn € 17,50 p.p. waar-

voor 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. 

mailto:mverstijnen@hotmail.com
mailto:albertco@live.nl
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NIEUWJAARSSTART VAN DE DANSCLUB 

Ook de dansclub- waar we in november 2022 mee 
zijn begonnen– had een gezellig Nieuwjaars mo-
ment. 

Het was maandag 2 januari jl. dat de dansgroep 
begon met een glaasje waar een van de dansers 

voor had gezorgd.. 

Het dansen voorziet duidelijk in een behoefte zo 

blijkt uit de opkomst iedere maandagmiddag van 
14.00-16.30 uur in de Geseldonk. De enthousiaste 
groep zoekt nog naar uitbreiding en vooral naar 
mannelijke uitbreiding. 

J. Dijstelbloem. 

VOORAANKONDIGINGEN/NIEUWS 

Noteert u alvast in Uw agenda: 

 

29 maart 2023: 13.00– 16.00 uur: Paasbrunch; 

31 maart 2023: 14.00-16.00 uur: bezoek aan Oes-
terzwammen kwekerij Van Lieshout in Liessel. 

Hier worden we ontvangen met koffie/ thee, koek, 
krijgen een rondleiding ,een Oesterzwam gerechtje 
en gelegenheid om oesterzwamproducten 
(bitterbal, doubleganger, burger etc.) te kopen. 

Entree € 7,50  

Meer informatie en gelegenheid tot inschrijving in 
het KONTAKT van maart. 

 

20 april 2023:   14.00-16.30: Algemene ledenver-
gadering. 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 6 JANUARI  2023 

Op vrijdag 4 januari waren er zo'n 45 leden van onze 
vereniging in Wijkhuis ’t BrandPunt in Brandevoort 
bijeengekomen om in een gezellige sfeer met elkaar 
nieuwjaarswensen uit te wisselen. 

Voorzitter Ton van de Meulenhof wenste alle leden 
een gezond en vreugdevol 2023 toe.  

Tevens maakte hij  van de  gelegenheid gebruik om 
de aanwezigen nog eens te attenderen op de be-
hoefte bij het bestuur om versterking. Hierop werd 
door een enkeling spontaan gereageerd. 

De voorzitter deelde ook mede dat het voor de ver-
eniging fijn is om te constateren dat zich bijna maan-
delijks nieuwe leden aanmelden. 

In februari zullen de nieuwe leden van het afgelopen 
jaar ( meer dan 70) weer uitgenodigd worden voor 
een gezellige informatieve bijeenkomst. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard kon er tijdens de bijeenkomst ook van een 
aangeboden drankje en een hapje genoten worden. 
Kortom: de KBO-Nieuwjaars inloop was weer een 
uitstekend begin van een nieuw verenigingsjaar!!.  

Het bestuur. 
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EEN MOOIE EN SFEERVOLLE KERSTVIERING 
2022 

Gelukkig kon het weer. Een fijne Kerstviering met 
zijn allen beleven. 

Op vrijdag 16 december jl. was het zover.  

Doordat men al vanaf 12.30 uur welkom was in de 
Geseldonk kwamen de mensen geleidelijk binnen 
en was er geen enkele wachtrij.  

De zaal was weer prachtig en sfeervol aangekleed 
door de vrijwilligers van de Geseldonk.  

 

Om 13.30 uur 
hield onze voorzit-
ter Ton van de 
Meulenhof zijn 
openingstoe-
spraak waarin hij 
iedereen hartelijk 
verwelkomde. 

 

Hierna hield onze pastoor Pieter Scheepers een 
mooie toespraak met de betekenis van Kerstmis 
als thema.  

De pastoor wenste allen een heel fijn Kerstfeest 
toe. 

Vervolgens kon men zich  te goed doen aan de 
gezellig gedekte koffietafels, klaargezet door ca.12 
vrijwilligers van de Geseldonk.  

De middag werd vervolgd met om 15.00 uur een 
optreden van de Tilburgse band “The Golddig-
gers”. Zij brachten een keur aan liedjes ten gehore 
waar door menigeen ook goed op gedanst werd. 

“The Golddiggers “uit Tilburg. 

Na een korte pauze voor het bestellen van een 
drankje vervolgden  The Golddigers “hun optre-
den. Het dansvloertje direct voor het podium werd 
steeds voller! 

Veel plezier ook als je niet danst ! 

Rond 16.30 uur hield de voorzitter een dankwoord, 
bedankte iedereen voor de gezelligheid en wenste 
allen een goed Kerstfeest en een goed 2023 toe. 

Bij de uitgang ontving iedereen weer een vlees-
pakketje dat geschonken werd door onze wel-
doenster! 

 

De redactie. 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Beste leden. 

We zitten weer enkele weken in het nieuwe jaar en 

daarom is de tijd weer aangebroken om de contri-

buties te innen voor het jaar 2023. 

Leden die nog geen automatische incasso heb-

ben afgegeven, treffen bij dit KONTAKT een nota 

aan voor de contributie met het verzoek om deze 

nota voor 1 februari te betalen onder vermelding 

van het lidmaatschapsnummer. 

Voor leden die een machtiging hebben afgegeven, 

wordt de contributie op 31 januari per incasso af-

geschreven. 

De penningmeester, Jo Beelen 

 

INGEZONDEN BRIEF 

Lieve mensen van het Bestuur, 

Hartelijk dank voor de lekkere en leuke kerstver-

rassing. Heel attent!  Ik wens jullie, met jullie fami-

lie, gezellige Kerstdagen toe en veel gezondheid, 

geluk en  "warmte"  in  2023 

Kerstgroetjes van  een trouw lid. 

 

 

Bedankt voor het mooie bericht. 

Bestuur KBO-St. Lucia. 

BIJEENKOMST VOOR ALLE NIEUWE LEDEN EN 

NIEUWE GASTLEDEN. 

In de loop van 2022 / 2023 hebben we ca.70 nieu-

we leden/gastleden mogen inschrijven als lid van 

de KBO-Afdeling St. Lucia.  

Het bestuur van KBO-St. Lucia nodigt daarom /

heeft alle nieuwe leden van 2022/2023 uit /

uitgenodigd om in een informele sfeer nader kennis 

te maken met elkaar.  

Dit is tevens een goede gelegenheid om van ge-

dachten te wisselen over wat u van ons verwacht 

en omgekeerd wat wij u kunnen bieden. 

Middels een diapresentatie zal e.e.a. over KBO-

Brabant en de Afdeling St. Lucia uitgelegd worden. 

Datum: Maandag 13 februari 2023. 

Tijd: 14.00 – 16.30 uur (zaal open 13.30 uur) 

Plaats: Wijkhuis De Geseldonk 

  Cederhoutstraat 44 

  Helmond (Mierlo-Hout) 

De coördinatoren van de diverse clubs zijn ook aan-

wezig om een en ander over hun club te vertellen. 

We verwachten een positieve reactie en stellen uw 

aanwezigheid bijzonder op prijs. 

Graag vernemen wij voor maandag 6 februari 

a.s. of u wel of niet erbij kunt zijn. U kunt dat 

doen per e-mail naar secretariaat@kbo-stlucia.nl of 

bellen naar het secretariaat, telefoon 0492 554560 

of mobiel 06 30853736. 

Wij rekenen op uw komst en verwelkomen u graag.  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur KBO-St. Lucia. 

 

MOTTO AFDELING KBO-ST. LUCIA 

 

 

“Omzien naar – en inspiratie voor alle 

senioren  

in  

Mierlo-Hout 

Brandevoort en 

Helmond West” 
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INFORMATIEAVONDEN IN DE MAANDEN  

FEBRUARI EN MAART 

 

 

 

Ook in de maanden februari en maart bent u 

op verschillende dinsdagavonden om 19.30 

uur van harte welkom in de Geseldonk voor 

een informatieavond over een belangrijk the-

ma  

Hierbij het programma voor februari en maart 

(voor zover nu bekend) 

Dinsdag 24 januari. 

Dementie en hulp bij dementie 

Deze avond staan dementie, hulp bij dementie en 

preventie centraal. De presentatie ligt in handen 

van Ieke Bron, Coördinator Netwerk Dementie en 

Dhr. Dre de Kort, voormalig Casemanager De-

mentie. Aanmelden via secretariaat@kbo-

stlucia.nl  

Dinsdag 31 januari. 

Tijdens deze bijeenkomst is het thema armoede. 

De avond wordt verzorgd vanuit Sociale Teams 

Helmond. Via info@kansrijkmierlohout.nl aanmel-

den.  

Dinsdag 7 februari. 

Na het succes in het afgelopen jaar, wordt er ook 

dit jaar een interessante avond verzorgd vanuit 

de “Huisartsenpraktijk Mierlo – Hout”. Via in-

fo@kansrijkmierlohout.nl aanmelden.  

Dinsdag 28 februari. 

Wim Tilburgs, die al eerder een drukbezochte 

avond verzorgde samen met cardioloog Jeroen 

Lammers, gaat deze avond dieper in op diabetes 

2 en op een succesvolle behandeling van deze 

ziekte. Via info@kansrijkmierlohout.nl aanmel-

den.  

Dinsdag 21 maart  Veiligheid in en om het huis                                            

(inbraakbeveiliging, brandveiligheid ) mmv. politie 

en Brandweer .Aanmelden na 27 februari a.s mo-

gelijk bij secretariaat@kbo-stlucia.nl  

De koffie staat klaar en voor deze avonden 

wordt geen bijdrage gevraagd. 

 

Bestuur KBO-St. Lucia 

DE BRIEVENBUS 

 

 

 

 

 

Ook onze seniorenvereniging wil een lerende orga-

nisatie zijn. 

Daarom hebben we in het bestuur afgesproken dat 

we altijd open staan voor verbetersuggesties, op-

merkingen, ideeën of misschien een klacht? 

Om dit mogelijk te maken hebben we vanaf nu een  

“brievenbus “waarmee u de mogelijkheid heeft ons 

uw verbetersuggesties-, opmerkingen-, ideeën -en 

eventueel uw klacht kenbaar te maken.  

De fysieke brievenbus is Hoofdstraat 70, 5706 

AM, Helmond (Mierlo Hout). 

Ook kunt u een emailsturen naar de redactie : re-

dactie@kbo-stlucia.nl die ervoor zorg draagt dat 

uw bericht bij het bestuur terecht komt. Ingezonden 

brieven/ briefjes/ emails worden uiteraard discreet 

behandeld. 

DE BRIEVENBUS VOOR SUGGESTIES, OPMER-

KINGEN OF  EEN KLACHT! 

 

 

STARTERSCURSUS BE-

LASTINGHULP 

Op vrijdag 17 februari 2023 organiseert KBO-

Brabant  een extra starterscursus Belasting-

hulp .  

Als u denkt dat is wel wat voor mij dan nodigen 

we u hierbij graag uit om u als kandidaat bij ons 

secretariaat op te geven, email: secretari-

aat@kbo-stlucia.nl  Nadere informatie volgt dan 

voor u. 

Er zijn voor de deelnemers geen leskosten aan 

verbonden. 

De starterscursus belastinghulp bestaat uit één 

dag en vindt plaats in het gebouw van KBO-

Brabant aan de Albert Luthulilaan 10 te ’s-

Hertogenbosch. De cursus begint om 10.00 uur 

en eindigt om 16.00 uur. 

De aanmelding moet worden gedaan door de 

Kring van de KBO Afdeling  
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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 20 februari 2023 inleveren/opsturen 

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

 

WEERSPREUKEN  FEBRUARI 

Vriezende januari, natte februari, 

droge maart, regen in april, 

is de boeren hunnen wil.  

 Groeit in februari het gras, 

met Pasen een dikke jas.  

 Februari nat, 

vult schuur en korenvat. .  
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