
   



 2 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER. 

Beste mensen, 

Het blad van april ligt alweer voor u, een jaar vliegt 
voorbij. Het bestuur is samen met de organisato-
ren al weer volop bezig om ook dit jaar  weer een 
SeniorenVakantieWeek te gaan organiseren. In dit 
blad leest u ook dat we weer reizen gaan organi-
seren en zo blijven wij bezig om u een prettige tijd 
te bezorgen. Mocht u  meer activiteiten willen gaan 
doen, kijk even in onze uitgebreide activiteitenka-
lender voor de komende maand. 20 April hebben 
wij de belangrijkste bijeenkomst van het jaar, na-
melijk de Algemene Ledenvergadering. Dit is het 
moment dat wij als bestuur aan u verantwoording 
afleggen voor wat wij met uw contributie gedaan 
hebben , en wat wij het komende jaar voor u gaan 
doen. U kunt als lid dan meepraten over welke 
richting wij als seniorenvereniging in moeten. Wij 
als bestuur luisteren naar onze leden en proberen 
voor iedereen iets te organiseren. Dus hebt u idee-
ën breng ze dan gerust in, maar ook door het jaar 
heen staan wij als bestuur open voor nieuwe idee-
ën.   
Mocht u heel veel ideeën hebben dan is het mis-
schien iets om u aan te sluiten bij onze activiteiten-
commissie want ook daar geldt vele handen ma-
ken licht werk. 
Ik wens u allen  prettige paasdagen en graag zien 
wij u bij een van onze activiteiten. 

Ton van de Meulenhof 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

De heer B. Gijbels, me-
vrouw E. Gijbels- Schaap, 
mevrouw Latoya Herman, 
de heer J.F. van der Zee. 

 

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

 

OVERLEDEN 

Mevrouw M.H.A. van der 
Vleuten-Smits, mevrouw 
J.C.G. Kuijpers-van Duijnho-
ven, de heer B. v.d. Heuvel. 

 

Onze gevoelens van mede-
leven gaan uit naar de familie en vrienden.  

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

 

 

 

AKTIVITEITEN EIND MAART/APRIL 2023 

31 mrt. 14.00-18.00 uur. Excursie Oesterzam-
   men kwekerij in Liessel. 

6 april.  13.00– 16.00 uur. Repaircafé  
  (Geseldonk). 

11 april.  15.30-17.30 uur . Luisteren naar Klas-
   sieke Muziek (Brandpunt). 

12 april       13.30 uur. Etentje buiten de deur  
  (Barrier). 

13 april.   10.00-12.00 uur. Bestuursvergadering 
  (Geseldonk).  

19 april.  13.30-16.00 uur. Computerinloop   
  (Geseldonk). 

20 april.  14.00 uur . Algemene ledenvergade
   ring    (Geseldonk) 

22 april.      11.00 -15.00 uur. Repaircafé  
  (Geseldonk). 

 

Maandag: 3,10,17,24 april:14.00-16.00 uur. Sjoe-
len Groep1. (Geseldonk) 

Maandag: 3,10,17,24 april:14.00-16.30 uur. Dan-
sen (Geseldonk) 

Maandag: 3,10,17,24 april:19.45 uur. Wandelen  
(lange wandeling ca. 9 km)  

Dinsdag: 4,11,18,25.april :14.15-16.30 uur.  Sjoe-
len Groep 2 (Geseldonk) 

Dinsdag: 4,11,18,25.april: 13.30-16.30 uur.  
Schilderen Groep 1. (Achterkamer Geseldonk) 

Woensdag: 5,12,19,26 april:13.30-16.30 uur.  
Schilderen Groep 2. (Achterkamer Geseldonk) 

Woensdag: 19 apr,31 mei,12 juli : 19.30 uur 
Leesclub (Geseldonk). 

Woensdag: 5.12.19.26 april: 13.00 of 13.30 uur 
fietsen vertrek vanaf de Geseldonk. 

Vrijdag:  7,14,21,28 april: 09.15-10.00 uur. 
Gymen (Geseldonk)  

Vrijdag: 7,14,21,28 april 14.00-16.00 uur. Koers-
ballen (Geseldonk)  
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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  
repaircafe@kbo-stlucia.nl of  telefoon  06-
23351332 

 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 

SCHILDEREN. Groep 2 : Coördinator: Joke van 
Eemeren ; telefoon: 06-37172209 .  

email: joke.v.eemeren@gmail.com. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij! 

DANSEN. Coördinator: Koosje Tilborghs; tele-
foon:0492774340;email: k.tilborghs@gmail.com 

BLOEMSCHIKKEN.  

Coördinator: Brigitte van Agt, telefoon: 06 
12059942, email: brigitte.vanagt@ziggo.nl   

 

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 

 
ETENTJE BUITEN DE DEUR  

Het etentje buiten de deur in “Eetcafé de Barrier” 
is in april op 12 april a.s en in mei op 10 mei a.s. 
aanvang 13.30 uur. De kosten zijn € 17,50 p.p. 
Graag zondag voorafgaand aan de datum vóór 
20.00 uur een enveloppe in de brievenbus te doen 
op  het adres  Windmolenstraat 117 , t.n.v. Johan-
na van Oorschot of bel mw.van Oorschot op tel.nr: 
06-42343096.   In de enveloppe het  bedrag voor 
het etentje bijsluiten alsmede een briefje met ver-
melding van naam en aantal personen, adres en 
telefoonnummer. 

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 

CULTUUR  

Klassieke muziek Luisteren 

Door het succes van 
onze “Luistercursus 
klassieke muziek” 
hebben we ook voor 
het volgend seizoen 
weer een verfrissende 
cursus op het pro-
gramma staan.  

Als bekend is wanneer de cursus begint wordt 
dit tijdig bekend gemaakt. 

Kunstbeschouwing 

In het najaar gaan 
we met medewer-
king van een gere-
nommeerd kunst-
historicus de heer 
Wil Boetzkes de 
cursus “kunstbe-
schouwing’ aan 
onze leden aanbie-

den. 

GRATIS INTRODUCTIECURSUS op 21 septem-
ber a.s aanvang 19.30 uur in de Geseldonk 

Cursusdagen voorts: de donderdagmiddagen 
12 en 19 okt. en 2, 9, 16, en 23 nov. 

mailto:mverstijnen@hotmail.com
mailto:albertco@live.nl
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 GEDICHT 

(ingezonden door Greet Meulendijks) 

 

UITNODIGING 

Elke dag is een uitnodiging 

Om goed te zijn voor jezelf 

Om jezelf op te bouwen 

Elke dag is een uitnodiging 

Om jezelf te oefenen 

In waardering voor je leven 

In waardering voor je kunnen 

Elke dag is een uitnodiging 

om je te verwonderen 

Over zoveel goeds in anderen 

Over zoveel verlangen naar liefde 

 

Elke dag is een uitnodiging 

Om tijd te nemen voor zorg 

Om aandachtig te leven 

Elke dag is een uitnodiging 

Om intenser te leven dan nodig is 

Om meer te horen dan gisteren 

Elke dag is een uitnodiging 

Om elkaar te bemoedigen 

Om te bouwen aan een wereld van liefde 

Elke dag is een uitnodiging 

Om zin te geven aan dit leven 

 

Wie op de uitnodiging ingaat 

Zal steeds meer van het leven houden 

Ook al weet je dat je zult sterven 

Wie zich laat uitnodigen 

Leert over de grenzen heen te zien. 

 

 

ALZHEIMERCAFE 

In het vorige “Kontakt “ trof u het verslag aan van 
de lezing op 24 januari j.l. over Dementie. 

In dat artikel is het oude adres van het Alzheimer-
cafe genoemd. Het nieuwe adres is: 

Alzheimer café Helmond. 

Wijkhuis de Westwijzer,  Cortenbachstraat 70 

5707 TJ Helmond 

Toegang:  De toegang tot het  Alzheimercafé is 
gratis en je hoeft je niet vooraf aan te melden. 

Voor wie: Het Alzheimer Café is een ontmoetings-
plaats voor iedereen die met dementie, in welke 
vorm dan ook, te maken heeft. Elke derde donder-
dag van de maand ( van 19.00-21.00 uur) kun je 
hier lotgenoten ontmoeten, informatie krijgen en 
ervaringen delen.  

Maak dementie bespreekbaar in het Alzheimer 
Café. De redactie. 

 

VOORAANKONDIGINGEN/NIEUWS 

Noteert u alvast in Uw agenda: 

 

23 mei 2023 (dinsdag): 19.30 
uur.  

Lezing over oplichting , Cyberveiligheid, Frau-
de, (babbeltrucs, hulpvraagfraude (geld), 
phishing, meekijken met pinnen) en dergelijke. 

3 juni 2023 (zaterdag): Voorjaarsreis. 

8 juni 2023 (donderdag): 14.00 uur:  Excursie 
naar de Trudo kerk in Stiphout 

27 juni 2023 (dinsdag) : 19.30 uur: Lezing over 
uitvaartmogelijkheden en wat er mee samen-
hangt. 

28 juni (woe.): 13.30-16.30 uur: 80 +middag. 

3 september (zaterdag): Najaarsreis. 

 

ONZE BRIEVENBUS VOOR SUGGESTIES, OP-
MERKINGEN OF EEN KLACHT! 

De fysieke brievenbus is Hoofdstraat 70, 5706 AM, 
Helmond (Mierlo Hout). 

Ook kunt u een email sturen naar de redactie: re-
dactie@kbo-stlucia.nl .  

De redactie draagt er 
zorg voor dat Uw be-
richt bij het bestuur 
terecht komt. Inge-
zonden brieven/ brief-
jes/ emails worden 
uiteraard discreet be-
handeld !! 
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STUKKEN VOOR DE ALGEMENE LEDENVER-
GADERING OP 20 APRIL 2023, 

1. UITNODIGING 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergade-
ring op 20 april 2023 

Geachte leden, 

Het bestuur van KBO-St. Lucia nodigt u van harte 
uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
op donderdag 20 april a.s. om 14.00 uur in 
Wijkhuis de Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 
Mierlo-Hout. S.v.p. uw lidmaatschap pasje 
meenemen. De zaal is om 13.30 uur open. 

De agenda voor deze jaarvergadering is als 
volgt:  

14:00 -  14.45 uur.  

1. Opening, welkom en vaststellen agenda door de 

    voorzitter Ton van de Meulenhof. 

2. Mededelingen, incl. 1 minuut stilte voor de over 

    ledenen. 

3. Vaststellen van het verslag van de Algemene le- 

    denvergadering van 2 april  2022. 

4. Jaarverslag activiteiten commissie.  

5. Financieel verslag 2022 door de penningmees- 

    ter. 

    Verslag kascontrolecommissie. 

    Begroting 2023 door de penningmeester.  

    Benoeming kascontrolecommissie.  

    Vaststelling contributie 2024.  

6. Jubilarissen:25 jarige - en 12,5 jarige jubilaris 

    sen. 

14.45-15:00 : Pauze. 

7. Bestuursverkiezing.  

    Herverkiezing van de voorzitter, Ton van de  

    Meulenhof. 

 Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 13 april a.s. 

schriftelijk aanmelden bij de voorzitter Ton van de 

Meulenhof Oude Aa 17 5701 PZ Helmond. 

In de aanmelding dienen de persoonsgegevens te 

staan met toevoeging van een handtekeningenlijst 

van 5 KBO-leden die langer dan 1 jaar lid zijn, ter  

ondersteuning van de kandidaatstelling. 

    8. Goedkeuren van het Huishoudelijk Regle-
ment. 

  9. Rondvraag 

10. Sluiting  

 

 15.30  uur : Optreden door zanger Pierre van 
Dongen ( Pierre heeft ons muzikaal ook prima er-
maakt tijdens de Senioren Vakantie Week 2022) 

 

2. VERSLAG  JAARVERGADERING 21 APRIL  

   2022. 

1. De voorzitter opent de vergadering en heer alle 
105 leden van harte welkom. Voor deze vergade-
ring hebben zich 79 leden aangemeld. 

2. Mededelingen: het afgelopen jaar zijn er 20 le-
den overleden. Hier wordt één minuut stilte voor 
gehouden. 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 
van 2 september 2021. Het verslag is  blad voor 
blad doorgenomen en akkoord bevonden.  Aanvul-
ling door de voorzitter: van 15 t/m 19 augustus a.s. 
herstarten we met de Senioren Vakantie Week in 
de Geseldonk. De organisatie is in handen van 
Brigitte van Agt en Rita van de Velden. De Beurs 
“Op je gezondheid” is gepland voor 2 oktober 
2022. 

4. Verslag nieuwe activiteiten. 

 Afgelopen jaar zijn er naast de reeds bestaande 
activiteiten, nieuwe activiteiten opgestart te weten:  

A. Kookcursus: na één keer bleek dat de verwach-
tingen van de kok en de deelnemers niet overeen 
kwamen. Met de kookcursus is gestopt. 

 B .Fotografie: éénmaal per maand op donderdag 
wordt er een korte wandeling gemaakt om foto’s te 
maken onder begeleiding van Ton van de Meulen-
hof, 2 weken later worden de foto’s besproken. 

C. .Elke vrijdag middag om 14:00 uur koersballen 
in de Geseldonk onder begeleiding van Piet en 
Martha Lambregts. Als je interesse hebt kun je 
vrijdag ’s middags een keer komen kijken of het 
iets voor je is. 

5. Activiteiten georganiseerd door de activitei-
tencommissie. 2021/2022 

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende 
personen: Adriaan van Veggel vz, Martha Smit, 
Paula van de Rijt, Gairthy Exalto-Moniz, Rita van 
der Velden, Henk Giebels, Elly Verhees, Toon  
Verhees, Hans van Knegsel, secretaris. Gelet op 
het zeer goed gevulde activiteitenprogramma van 
onze vereniging zouden we graag nog enige ver-
sterking kunnen gebruiken.  

“Als het mede organiseren van een activiteit u wel 
leuk lijkt? Kom gerust eens bij ons kijken. U kunt 
zich straks bij mij aanmelden” aldus de voorzitter 
van de activiteitencommissie.   

Overzicht activiteiten 2021/2022: 

28 oktober 2021: Jaarfeest (Geseldonk) met optre-
den van  zang- en amusementsvereniging "De No-
tenkrakers" . Ook was e5r een loterij. 

7 november 2021: Musical ” The Sound of Music” 
ïn de Brabanthallen in den Bosch 

9 november 2021: Introductiecursus Luisteren 
naar Klassieke muziek (Brandpunt)  
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Vervolg verslag jaarvergaadering.7 december 

2021:Start  Cursus  “Luisteren naar  klassieke mu-

ziek” (Brandpunt);deze loopt door tot juli 2022. 

Laatste week van december :  De ONS bezorgers 

hebben samen met het bestuur bij alle leden en 

gastleden een Kerstattentie ( bestaande uit een 

heerlijke kaneelkoek) bezorgd. 

30 maart 2022: Eerste  lezing van de lezingency-

clus  over het thema: “ Hoe houdt ik mijn woon ge-

luk als oudere optimaal! (Geseldonk). 

6. Financieel jaarverslag 2021/2022 .De pen-

ningmeester licht eea toe:           

De begroting van 2021/2022 wordt doorgenomen. 

Opmerking hierbij: de contributie met ingang van 

2023 wordt € 25,- te incasseren in december het 

jaar ervoor. Voor bestaande leden die niet met au-

tomatische incasso werken geldt vanaf 1 januari 

een toeslag van € 2,50 op de contributie. Voor 

nieuwe leden is een machtiging voor het innen van 

de contributie verplicht. 

Verslag kascontrolecommissie. Dit wordt door Mar-

tien Maas toegelicht. Hij heeft samen met Jos van 

de Moosdijk,  de administratie bij de penningmees-

ter gecontroleerd en goed bevonden. Decharge is 

verleend. Reserve kascontrolelid blijft Martien van 

der Velden 

 7. Jubilarissen 

Dit jaar waren er 5 leden die 25 jaar lid zijn en 35 

leden die 12 1/2jaar lid zijn De jubilarissen zijn  

gehuldigd. Bij de niet aanwezige 25 jarige jubila-

rissen is een bos bloemen gebracht. Bij de niet 

aanwezige 12 ½ jarige jubilaris wordt alsnog een 

pennen set gebracht. De aanwezige jubilarissen 

ontvangen de bloemen of een pennen set 

8.  Bestuursverkiezing. 

Aftredend zijn de heren Piet Maas en Albert Cop-

pens. De heer Ton van de Meulenhof wordt geko-

zen als de nieuwe voorzitter. Piet wordt  bedankt 

voor  zijn 12 jarig voorzitterschap en Albert voor 

zijn  2 jaar als penningmeester. Jo Beelen wordt 

gekozen als nieuwe bestuurder 

9.De nieuwe voorzitter bedankt  Martien Versteij-

nen en zijn partner Cocky hartelijk voor de 10 jaar 

coördinatie- en het bezorgen van de ONS en KON-

TAKT. Zij hebben aangegeven hier in de zomer 

mee te stoppen.  

Als iemand dit wil overnemen dan graag contact 

opnemen met  iemand van het bestuur. 

10. Rondvraag 

1. Waarom is de bijdrage aan KBO Brabant zo 

hoog? De penningmeester geeft een uitvoerige 

toelichting over wat KBO-Brabant allemaal voor 

haar afdelingen doet. Denk aan alle taken zoals 

die ook in de bijlage van het KBO-Brabant blad 

“ONS “was te lezen. Bijvoorbeeld: gespreks-

partner voor senioren bij diverse overheidsin-

stanties, ondersteuning in brede zin, beschik-

baar stellen van het ledenadministratie - en fi-

nanciële administratie  systeem ,het blad ONS, 

ondersteuning bestuur, vraagbaak voor KBO 

leden etc. 

11. Sluiting van de vergadering. 

 

3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Het huishoude-

lijk reglement 

van KBO-St. 

Lucia is/wordt in 

de week van 27 

maart a.s. per email naar alle leden en gastleden ge-

zonden. Ook ligt dit document vanaf die week ter in-

zage in wijkhuis De Geseldonk.  

 

UW KLUSJESMAN VOOR KLEINE KLUSJES IN 

EN OM HET HUIS 

 

 

 

 

 

 

 

Frits Verlijsdonk:  

email: f.verlijsdonk@ziggo.nl; tel. 0492-537085. 

 

 

 

 

De gegevens van Frits treft u 

ook in ieder “Kontakt “op onze 

laatste pagina aan. 
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Vervolg van blz. 3 

 

DE VOORJAARSREIS: Zaterdag 

3 juni 2023. 

 

Vooraankondiging bestemming  en inhoud 

voorjaarsreis  

De activiteitencommissie heeft in samenwerking 

met EMA-reizen een aantrekkelijke dagtocht sa-

mengesteld met als titel “ Kaas en Zand”. 

Op zaterdag 3 juni staat de Ema-bus om 8.45 

uur klaar om in te stappen voor zorgcentrum Al-

phonsus aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout. 

De chauffeur brengt de passagiers naar Maars-

bergen (provincie Utrecht) naar de kaasboerde-

rij Weistaar annex kaas- en botermuseum. We 

worden ontvangen met koffie en gebak. Daarna 

wordt er een film vertoond over de kaasbereiding 

en worden er prikkertjes met kaas geserveerd. 

De lunch wordt gebruikt in Garderen 

(Gelderland) bij het Zandsculpturenfestijn.” On-

ze vaderlandse geschiedenis” is het thema dat 

dit jaar gebruikt is voor de zandsculpturen, o.a. 

de Bataven, Hunebedden en Deltawerken. 

Ook is er een tuin met diorama’s, een beelden-

tuin en een overdekt showroomdorp. 

Het driegangendiner wordt opgediend in Nis-

telrode. 

In het Nieuwsblad van mei komt nadere informa-

tie over deze reis en de opgavemogelijkheden. 

Met vriendelijke groet, 

Gairthy Exalto en Paula van de Rijt 

 

DE NAJAARSREIS: Zaterdag 9 september 

2023. 

De Najaarsreis gaat dit jaar 

plaatsvinden op zaterdag 9 sep-

tember a.s. 

U kunt die datum alvast in uw 

agenda noteren.  

Verdere informatie volgt in een van de volgende 

nieuwsbrieven. 

Met vriendelijke groet, Ton Diris en Toon Ver-

hees. 

GOED BEZOCHTE INFORMATIEAVOND  OVER 

VEILIGHEID IN EN OM HET HUIS OP 21 MAART 

j.l IN DE GESELDONK. 

Op 21 maart j.l was er in onze lezingenreeks een 

informatieavond over veiligheid in en om het huis. 

De muziekzaal van de Geseldonk was goed bezet 

met zo’n 40 belangstellenden. 

De lezingen van de Wijkagent te Mierlo-Hout en de 

Inspecteur tevens Brandweer van de Veiligheidsre-

gio Zuid Oost Brabant spraken een ieder zeer aan. 

De Brandweer stond onder andere uitvoerig stil bij 

de mogelijke oorzaken van brand zoals koken 

(vlam in de pan)  elektrische apparaten en stoken. 

Ook besteedde hij veel aandacht aan “wat te doen 

als er brand is”. “ Probeer een vlam in de pan nooit 

te blussen met water” aldus de brandweer. Zelfs 

een klein kannetje water veroorzaakt vlammen van 

wel twee meter hoog. “Doe de deksel op de pan” 

en als het niet lukt de brand te stoppen: bel met-

een 112. 

De Politie in de persoon van de Wijkagent voor 

Mierlo Hout  hield ook een erg interessant verhaal 

over hoe we risico’s van inbraak, overval, diefstal 

en beroving kunnen beperken. Een aantal tips om 

inbraak te voorkomen zijn:  

Veiligheidssloten op de deuren, inbraakbeveiliging 

op de ramen, goede verlichting voor en achter het 

huis, houdt een oogje in het zeil, schuttingen en 

erfafscheiding, alarmsysteem, camerasysteem 

plaatsen. 

TIPS : bel 0900-8844 (Politie) met al uw niet-

spoedeisende vragen en problemen. 0900-8844 

is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.  

Voor dringende zaken altijd: BEL: 112 

Nadat veel vragen van de aanwezigen beantwoord 

waren ging ieder goed geïnformeerd weer naar 

huis. 

De redactie. 
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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  repairca-

fe@kbo-stlucia.nl of  telefoon 06-

23351332 

Klusjesman: Frits Verlijsdonk, Bar-

rierlaan 90  5706 CK. Telefoon: 

0492-537085; email: 

f.verlijsdonk@ziggo.nl  

Dagelijks bestuur  

Voorzitter: Ton v.d Meulenhof 

telefoon 06 53417529 

email: voorzitter@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 17 april 2023 inleveren/opsturen en ik 

plaats het in onze nieuwsbrief .“Kontakt.” 

 

WEERSPREUKEN  APRIL 

Wil april toch niet vertrouwen, hij is en blijft de 

ouwe. 

Nu lacht hij met zonnegloren, 

dan smijt hij hagelstenen om de oren. 

Verschaft april mooie dagen, 

dan pleegt de mei de last te dragen. 

 April maakt de bloem, en mei bekomt de roem.  
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