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INLEIDING
Nu ik bezig ben met het voorbereiden van het jaarboekje 2020 besef ik plotseling dat we met alle KBO-mensen die hier in dit boekje staan, steeds weer
opnieuw bezig zijn met de toekomst. We plannen, we wegen, we vergelijken en willen steeds het goede kiezen voor de toekomst ook al is dat slechts
één jaar vooruit.
Dit is wel in tegenstelling met de naam die we hebben als 55-plussers.
We horen nogal eens het verwijt dat we altijd bezig zijn met het verleden. Ik
vind dat niet geheel terecht, want we hebben met zijn allen natuurlijk een
groter achterland dan een voorland en hebben we niet juist in dit verleden
onze leerschool, onze bezinning en wijsheid meegekregen?
En juist waar je een verleden met andere mensen hebt , kun je elkaar vinden en samen dingen delen en met elkaar beleven.
Mijn conclusie mag duidelijk zijn; in onze KBO vinden we een middel om
met onze toekomst bezig te zijn en te genieten van de mogelijkheden die
we hebben.
Een reden om actief mee te gaan doen of zelfs activiteiten te gaan ondersteunen of zelfs mee aan te pakken. We hebben elkaar steeds harder nodig
en niet veraf, maar dichtbij.
Koester de diamantjes, die verscholen liggen in iedere dauwdruppel.
Koester de momenten dat je iets moois met elkaar beleeft.
Koester de lach en het plezier op het gezicht van de ander.
Koester Bij Ons die momenten, beschreven in dit boekje.

Namens het bestuur
voorzitter
Frans van de Kimmenade

ACTIVITEITENCOMMISSIE:
Deze groep organiseert excursies, bezoeken musea en uitstapjes als de jaarlijkse dagreis. Ze zorgen het gehele jaar voor een scala aan uiteenlopende bezigheden, bezoekjes en activiteiten. Daarnaast verzorgen zij ook de lezingen in het kader van OOW.
Anne Marie van Daal

0492 52 30 89

Annie van Gerwen

0492 53 33 53

Annie Govers

0492 54 98 57

Irma Janssens

0492 52 45 50

Henny van de Kimmenade 0492 54 60 00
Coördinator: Jan Vogels

0492 53 69 70

PR-GROEP IN OPRICHTING
Hiervoor zoeken we nog kandidaten en we hebben al twee leden die zich met onze
INFO en onze website bezig houden.
Leo van der Schuren
Wil Ketelaars

REPAIR CAFÉ
Iedere eerste donderdag van de maand is het Repair café geopend.
In De Ark kunt U vanaf 14.30 uur dan met allerlei zaken die kapot zijn binnenlopen. De
techneuten en enthousiaste medewerkers zullen U ontvangen en proberen alles te
repareren. Bovendien is het een gezellige bijeenkomst. Kosten: Wat het waard is.
Coördinator: Jan Vogels: 0492 53 69 70

E-mail: vogelsverwegen@gmail.com

KLUSJESMAN
Soms heeft iemand behoefte om in huis kleine klusjes te laten opknappen.
Toon Michels is bereid om dat voor U te doen. Een lamp indraaien, een scheef
kastdeurtje stellen, iets ophangen, etc..

Hiervoor vraagt hij een kleine vergoeding die U met hem afspreekt. Zijn telefoonnummer is 0492 53 73 27

VERENIGINGSBLAD ‘ONS’
‘ONS’ is het verenigingsblad van KBO Brabant.
‘ONS’ wordt 11x per jaar bij u bezorgd.

’ONS’ houdt u op de hoogte van provinciale en
landelijke ontwikkelingen, nieuws van andere
afdelingen, informatie over onderwerpen, die
voor senioren van belang kunnen zijn. En niet te
vergeten leuke aanbiedingen en serviceberichten.
Tegelijk met dit blad ontvangen onze leden de
INFO, waarin zij op de hoogte worden gehouden
van activiteiten die door KBO Stiphout-Warande
georganiseerd worden.

Zie ook onze website: www. kbo-stiphoutwarande.nl
WIJKBLAD
Het Wijkblad de Lindenberg wordt 16x per jaar huis-aan-huis bezorgd in de wijk
Stiphout-Warande en Oranjebuurt. U blijft hierdoor op de hoogte van het nieuws
en alle informatie over de wijk en ook de activiteiten van de KBO StiphoutWarande.
Alle uitgaves kunt u teruglezen op de website: www.wijkbladdelindenberg.nl

WIJKBLAD DE LOOP
In het wijkblad De Loop heeft de KBO Kring Helmond een vaste pagina, een mooie
aanvulling op het plaatselijk nieuws van en informatie over Helmond.

KOPEN MET KORTING
Het ‘Verenigd Bonden Overleg Helmond’ heeft met veel bedrijven
en winkels afspraken gemaakt over het geven van kortingen en
speciale aanbiedingen. Op vertoon van de ledenpas kunnen leden
hier gebruik van maken.
Een actuele lijst van deelnemers is bij het secretariaat verkrijgbaar
en staat ook op onze website: www.kbo-stiphoutwarande.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING - NAJAARSVERGADERING
Één keer per jaar houdt KBO Stiphout-Warande een ledenvergadering.
Dinsdag 17 maart is de Algemene Ledenvergadering 14:00 uur
Dinsdag 17 november eventueel een Najaar bijeenkomst 14:00 uur
Het bestuur nodigt op woensdag 29 januari de nieuwe leden uit om kennis te maken en hun meer te vertellen over de activiteiten van KBO Brabant en onze afdeling.
Alle vrijwilligers maken in het voorjaar een uitstapje als dank voor alle tijd en energie die zij besteden aan het mede organiseren en begeleiden van activiteiten.

WERKGROEP OMZIEN NAAR ELKAAR: Een werkgroep in
opbouw . Zij hebben aandacht voor onze leden bij gebeurtenissen
en hebben zorg voor onze kwetsbare leden. Zij reageren op signalen die zij o.a. krijgen over eenzaamheid of sociaal isolement.
De leden van deze werkgroep zorgen er voor dat wij onze leden bij
lief en leed niet vergeten.
Zij vinden het heel erg fijn als zij van leden informatie krijgen zodat een ander lid,
vanwege lief of leed niet vergeten wordt.
Contactpersoon: Wilna van Breugel 06 87 40 27 18
Coördinator: Emmanuel Verleg e-mail: omzienhelmond@kpnmail.nl
Lid: Lief en Leed Will. Ederveen Koolakker 9 0492 53 41 26

ONBEZORGD OUDER WORDEN
Iedereen wil graag oud worden, maar weet ook dat dit
gepaard kan gaan met allerlei problemen. Regelmatig
organiseert de ACTIVITEITENCOMMISSIE informatieve
bijeenkomsten over onderwerpen, die de leden kunnen
helpen zich hier op voor te bereiden. Dat kan gaan over
praktische hulpmiddelen, het aanpassen van de woning of
wet- en regelgeving. In de afgelopen jaren is er al veel aan
de orde gekomen.
Als u vragen hebt, of problemen die mogelijk ook voor andere leden gelden, neem
dan contact op met de coördinator. De werkgroep is blij met alle suggesties voor
zinvolle bijeenkomsten.
Coördinatoren: Annie van Gerwen 0492 53 33 53 - Irma Janssens 0492 52 45 50

ACTIVITEITENCOMMISSIE:
De werkgroep activiteiten organiseert excursies, (creatieve) activiteiten en de jaarlijkse busreis. De werkgroep heeft nog plannen om het aanbod uit te breiden. De
positieve reacties zijn voor de werkgroep een stimulans om op deze weg verder te
gaan. Leuke ideeën voor uitstapjes of andere activiteiten zijn van harte welkom.
Coördinator: Jan Vogels 0492 53 69 70
BEDEVAART NAAR HANDEL

Samen met de afdelingen Beek en Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout-Mariahout wordt
er op dinsdag 19 mei een bedevaart gehouden naar Onze Lieve Vrouw van Handel.
Coördinator: Will. Ederveen 0492 53 41 26
JAARLIJKSE DAGREIS
De jaarlijkse dagreis is gepland op 9 juni. Het doel is om samen
een dag gezellig op stap te gaan. De bestemming is nog niet bekend, maar vast staat dat de dag wordt afgesloten met een lekker
diner. Alle informatie leest u tijdig in de INFO.
ZOMERACTIVITEIT IN DE TUIN VAN DE PASTOOR
Woensdag 22 juli hopen wij dat de weergoden ons gunstig gezind
zijn, want dan organiseren wij onze zomeractiviteit. Fijn dat wij dan
gebruik mogen maken van de gastvrijheid van de parochie.

‘s Middags kunnen de leden deelnemen aan een fiets- of wandeltocht, Jeu de Boules of Oudhollandse spelen. Om 16.00 uur begint de barbecue.
JEU DE BOULES TOERNOOI
Op de banen van Jeu de Boules Stiphout wordt op woensdag 16
september een Jeu de Boules toernooi gespeeld waar alle leden
aan mee kunnen doen. Zelfs als u het spel nog nooit gespeeld
hebt, wordt u snel wegwijs gemaakt. Het is een gezellige en sportieve middag.
85+ MIDDAG in de WEEK VAN DE OUDEREN
In het kader van de Week van de Ouderen nodigt KBO Stiphout-Warande, op dinsdag 6 oktober om 14:00 uur, alle leden van 85+ en hun partners uit voor een gezellige middag in de Smed. Zij krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

MUZIEKMIDDAG MET LOTERIJ VOOR ALLE SENIOREN
Traditioneel organiseert KBO Stiphout-Warande een muziekmiddag
in Zalencentrum ‘De Smed’ voor alle senioren uit de wijk StiphoutWarande. Dit jaar is dat op dinsdag 27 oktober.
Tijdens de pauze worden loten verkocht. Wij zorgen voor een
mooie prijzentafel, met dank aan Maria Boudewijns.
KERSTMIDDAG MET KOFFIETAFEL

Vrijdag 18 december komen we allen tezamen om een
gezellige kerstmiddag te beleven. Na een kopje koffie
met een worstenbroodje is er een muzikaal intermezzo
en aansluitend een koffietafel. Deze viering brengt ons
samen in de sfeer van Kerstmis.
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Biljarten: woensdag om 9:00 uur in Zalencentrum ‘De Smed’. In de schoolvakanties
is er geen biljarten. Het gebruik van twee consumpties is verplicht.
Coördinator: Alex van Leuken 0492 54 62 39.
Gymnastiek o.l.v. Nelly van de Elsen: Bewegen is heel belangrijk voor iedereen,
maar vooral voor ouderen. Het is goed voor de conditie, kracht en
evenwicht. De lessen worden gegeven op woensdag in het Zalencentrum ‘De Smed’, maar niet in juli en augustus.
Kosten €30 per seizoen en één consumptie per keer
Groep I : 10:30 tot 11:30 uur

Groep II: 11:30 tot 12:30 uur

Coördinator: Babs van de Kerkhof 0492 51 60 18

Wandelen: Weer of geen weer, dinsdagmorgen vertrekt om 9:30 uur bij ‘De Ark’
een groep wandelaars o.l.v van Clim en John. Zij stippelen een route van ongeveer
een uur uit. Het tempo is niet hoog, maar er wordt wel doorgelopen.
Coördinatoren: Clim Langewouters 0492 54 43 49
John Janssens 0492 52 45 50

Tai Chi lessen: Tai Chi verbetert de gezondheid, geeft kracht, brengt meer balans en
ontspanning door het herhalen van een vaste set bewegingen.
De lessen worden gegeven door Frans Kuijpers en Ans Rijkers in het Fanfare gebouw, Kloosterstraat 5.
De kosten zijn: € 75,00 per jaar, incl. koffie of thee
Groep I : maandag van 9:30 - 11:30 uur
Groep II : vrijdag
van 9:30 -11:30 uur
Coördinator: Anny Thijssen 0492 55 18 77

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
Kienen: Iedere 2de dinsdag om 14:00 uur in het Steunpunt ‘De Ark’.
Iedereen is van harte welkom. De koffie is gratis, de kienkaarten moet u
kopen. U kunt er fijne prijzen mee winnen!
In juni, juli en augustus geen kienen.
Coördinator: Will. Ederveen 0492 53 41 26
Koffiemorgen: Iedere 1ste woensdag om 10:30 uur koffie drinken in Lunchroom
‘De Keyser’ de Torenstraat, vlakbij de AH XL. Twee kopjes koffie of thee zijn gratis.
Neemt u er iets lekkers bij of blijft u lunchen, dan is dat voor eigen
rekening.
Iedere 3de donderdag bent u welkom bij ‘De Ark’. Daar wordt u om
10:00 uur verwacht en krijgt u ook twee kopjes koffie of thee gratis.
Loop er eens binnen, u bent van harte welkom!
Coördinator: Marlies Visser 0492 53 74 39 (De Keyser)
Anne Marie van Daal 0492 52 30 89 (De Ark)
Rikken: Op woensdag-of donderdag kunt U rikken bij De Ark om
10.00 uur. Alleen de eerste donderdag van de maand is het geen rikken. Voor informatie en opgeven kunt u terecht bij:
Coördinator: Emmanuel Verleg 0492 47 45 20
Voor het wandelen, kienen, koffiedrinken en fietsen in de zomer hoeft u zich niet
aan te melden. Als u op tijd op de afgesproken plaats bent, kunt u meedoen!

Samen uit eten: Iedere laatste donderdag van de maand gaat
een groep leden samen uit eten. Er wordt een goed restaurant met een mooie aanbieding gezocht.

Het menu en de drankjes zijn voor eigen rekening. Tijd en
plaats wordt vermeld in de INFO.
Coördinator: Anne Marie van Daal 0492 52 30 89

ZOMERSE FIETSTOCHTEN
In de zomermaanden worden mooie fietstochten georganiseerd, heel afwisselend, ook de afstanden. Het vertrekpunt is
steeds De Ark. Onderweg wordt aangelegd voor een consumptie en op een mooi plekje wordt het brood opgegeten. De bijzonderheden staan tijdig in de INFO. Bij slecht weer wordt de tocht mogelijk verzet.
Informeer dan bij de coördinator.
Coördinator: Frans van der Horst 0492 54 91 64

KUNSTGESCHIEDENIS EN LEESKRING
Al jaren verzorgt Ine Pels met veel kennis en enthousiasme ieder seizoen een cursus
Kunstgeschiedenis en een boekbespreking. De onderwerpen en boeken worden in
overleg met de deelnemers vastgesteld.
De data en onderwerpen voor 2020-2021 zijn nog niet bekend.
Het is in de maanden oktober, december, januari, februari en maart.
Kunstgeschiedenis is op woensdag om 14:00 uur of 20:00 uur, de
Leeskring is op maandag en dinsdag om 14:00 uur .
De cursus wordt gegeven in Café De Sport. In de pauze staat de
koffie of thee klaar.
De kosten zijn voor onze eigen leden € 30,00. Introducees € 42,50. De hands-out
die Ine Pels voor de deelnemers maakt, kosten € 2,00 per exemplaar.
Docent: Ine Pels 040 244 29 84 of 06 44 26 41 89

Coördinator: Nel Dammer 0492 53 70 78
RAADPLEEG ALTIJD DE LAATSTE INFO OF ONZE WEBSITE VOOR DE
JUISTE DATUM, TIJD EN PLAATS VAN ACTIVITEITEN!

HANDIGE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Huiskamer De Ark: Ontmoetingscentrum voor de wijk, welzijnsactiviteiten, maaltijden. KBO Stiphout-Warande heeft samen met andere organisaties zich sterk gemaakt voor het behoud van het steunpunt. Het beheer is in handen van Stichting
Huiskamer de Ark. De maaltijdvoorziening wordt verzorgd door Ria’s Eetwinkel.
Informatie: 0492 21 89 08 email: huiskamer.de.ark@bbhmail.nl
LEVgroep Leven & Verbinden: Voor vragen over zorg, wonen, formulieren en geldzaken kijkt u op de pagina: ‘LEVgroep voor U’. U vindt daar de maaltijdservice, zorgen gemak diensten, beweegactiviteiten, rouwverwerking en meer.
Informatie: website www.levgroep.nl, e-mail: info@levgroep.nl

Zorgsite Helmond: Een eigen, besloten webpagina waarin de hulpvrager en/of de mantelzorger(s) elkaar informeren en ondersteunen. Het
versterkt het netwerk van mensen die zo lang mogelijk zelfstandig
willen blijven wonen. Het helpt overzicht te houden over de eigen regie. Het stimuleert de zelf- of samenredzaamheid.
Informatie: Leef en Zorg, Geysendorferstraat 7– 9, 5703 GA Helmond
0492-55 50 61 e-mail: info@leefenzorg.nl

Hulpmiddelen lenen, huren of zelf aanschaffen: Na een operatie of ongeval zijn
tijdelijke hulpmiddelen nodig, zoals b.v. een rolstoel. Maar het gemak dient ook de
mens, met een goed hulpmiddel kunnen kleine lichamelijke of zintuiglijke problemen soms opgelost worden. De bril of hoortoestel zijn bekend, maar er is veel meer
op de markt.
Voor informatie: Zorgboog Thuiszorgwinkel Kanaaldijk NO 18, bij
Keyserinnedael.
www.zorgboogextra.nl
088 0080 199

Wijkagente
Franciska Kamphuis bereikbaar op Algemeen nummer 0900 - 8844

Fotocollage: Frans v.d.Kimmenade

KBO Stiphout-Warande
Kavelaarsstraat 17
5708 JC Helmond
0492 – 53 70 78

kbostiphout@gmail.com
www.kbo-stiphoutwarande.nl

