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september-oktober
NIEUWE LEDEN
We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen
onze afdeling:
Mevr. J.P. Meulendijks – de Rijcke
Dhr. P.J.M. van der Putten
Mevr. M.H.M.A. van der PuttenAdriaans
Mevr.H.A.M. Hendrikx
OVERLEDEN
Mevr. van den Boom-Beniers
We condoleren familie en vrienden met
dit verlies en wensen hen veel sterkte.
AGENDA– WEL ONDER VOORBEHOUD
Voor de maand september 2020
•Koffiemorgen bij De Keyser: woensdag 2
september 10.30 uur
•Repair Café De Ark: donderdag 3 september 14.30 uur , zie bericht
•Kienen De Ark: dinsdag 8 september 14.30 uur
• Koffiemorgen De Ark: donderdag 17 september
10.00 uur
• Jeu de Boulesdag: woensdag 16 september
• Afgelast Lezing Levenseinde 30 september
Voor de maand oktober 2020
•Repair Café De Ark: donderdag 1 oktober 14.30
uur, zie bericht
• 85+ middag in De Smed op dinsdag 6 oktober.
• Koffiemorgen De Keyser: woensdag 7 oktober
10.30 uur
• Koffiemorgen De Ark: donderdag 15 oktober
10.00 uur.
• Muziekmiddag in De Smed donderdag 20 oktober.
WEKELIJKSE AKTIVITEITEN
• Wandelen: iedere dinsdagmorgen vertrekken om:
9.30 uur bij de poort van De Ark. Informatie bij
Clim Langewouters tel. 54 43 49
• Rikclub op woensdagmorgen 10.00 uur.
• Rikclub op donderdagmorgen 10.00 uur.
In zalencentrum ‘De Smed’
• Biljarten elke woensdagmorgen om 9.00 uur
• Gym I
elke woensdagmorgen om 10.30 uur
• Gym II
elke woensdagmorgen om 11.30 uur
In het ‘Fanfaregebouw’
• Tai Chi
elke maandagmorgen om 9.30 uur
• Tai Chi
elke vrijdagmorgen
om 9.30 uur

VAN HET BESTUUR:
Niets is meer zeker in deze tijd en
dus is een agenda opstellen onmogelijk. Elke geleding is op hun
eigen manier ermee bezig en we
willen allemaal eigenlijk weer beginnen, maar de werkelijkheid gebied ons om pas op de plaats te
maken. Informeer bij de coördinatoren van elke geleding of iets wel doorgaat of gaat
beginnen. Verschillende groepen geven de berichten
al door aan de mensen die normaal met de activiteit
meedoen maar zeker is zeker. Voor meerdere dingen is alles nog onzeker omdat corona blijkbaar nog
niet met ons klaar is.
De eetclub heeft al een eerste diner achter de rug tot
grote tevredenheid van de deelnemers.
Wandelen is al gestart en de koffiemorgen in De Ark
ook. Fietsen is met een website begonnen, waar we
individueel of met koppels kunnen fietsen.
Zie daarvoor onze website met de link. Tai Chi en
Gym zijn zoekende naar mogelijkheden even als het
Kienen en het Rikken en het biljarten, maar zolang
het virus zijn stempel drukt is niets zeker. De oktober
festiviteiten moeten nog nader worden bekeken en
overwogen moet worden wat de eventuele mogelijkheden zijn. Wat georganiseerd wordt zal strikt onder
de covid-maatregelen vallen. We willen immers zuinig met onze leden omspringen.
Ook de culturele bijeenkomsten liggen noodgedwongen stil als schilderen en leeskring/ kunstgeschiedenis.

BERICHT VAN REPAIR CAFÉ.
In overleg met De Ark is besloten om zeker tot eind
september de ontwikkelingen nog aan te kijken en
dus nog ‘dicht’ te blijven.
Maar dat wil niet zeggen dat we intussen met de armen over elkaar zitten. Eind mei hebben we besloten om op een andere wijze actief te blijven. We zijn
toen gestart met de Corona Repair Service. Dat wil
zeggen: geen Café, maar wel Repair. Erg jammer
dat de samenkomsten in De Ark tijdelijk onmogelijk
zijn, maar het repareren van defecte spullen kan
toch doorgaan dankzij het feit dat onze vrijwilligers
bijna allemaal over een eigen hobbyruimte beschikken waar ze op een corona-veilige wijze kunnen repareren. Met de klant wordt afgesproken waar en
wanneer hij/zij het te repareren artikel kan brengen
en weer ophalen.
Concreet werkt het zo: u stuurt een mail naar
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vogelsverwegen@gmail.com waarin u beschrijft wat
het probleem is. Dit bericht gaat dan vervolgens
naar een van onze vrijwilligers die dan contact met u
opneemt. Kunt u niet mailen, dan is er het telefoonnummer 536970, waarop u kunt inspreken.
Zo zijn er in de afgelopen maanden ruim 40 klussen
onder handen genomen waarvan het allergrootste
deel succesvol gerepareerd is. Dus is het een zeer
goede tussenoplossing gebleken.
OPROEP E-MAIL ADRES
Zo lang we nog niet in De Ark terecht kunnen, zetten
we deze service voort.
Met de virusverspreiding kwam ook meteen onze
Wij hopen dat alle sombere voorspellingen omtrent
nieuws verspreiding in de knel. Ook de makkelijke
corona niet uitkomen, want we zouden het liefst zien
digitale weg werd plotseling interessant. Ook de
dat we elkaar weer in De Ark kunnen ontmoeten.
waarde van een juist e-mailadres kwam om de hoek
Pas dan kan weer dat gezellige Repair Café herlekijken. We stuurden namelijk de afgelasting van wat
ven waarin én vrijwilliger én klanten én zelfs belangactiviteiten per e-mail naar de leden. Onze maandestellenden elkaar weer in de ogen kunnen kijken in
lijkse INFO blijkt nauwelijks voldoende om de juiste
een sfeer van onderlinge ontmoeting en waardering.
berichten bij onze leden te krijgen. Een juist e-mail
Want zo is het bedoeld.
adres is van grote waarde voor ons. Als u pas gewisseld hebt van provider of niet zeker bent of wij
JEU DE BOULES TOERNOOI, 16 SEPTEMBER.
het juiste e-mail adres hebben, kunt U ons dit best
nog een keer mailen en dan controleren wij of dit in
Het jaarlijks jeu de boules toernooi is
onze administratie juist staat vermeld. U kunt ook
lang op de rol blijven staan, maar we
ons e-mail adres als veilig aanmelden dan weet U
hebben alsnog besloten om dit niet
zeker dat het niet bij spam komt te staan.
door te laten gaan. Mede omdat er
Dus graag een e-mail naar:
ieder jaar toch veel mensen aan mee
e-mail : kbostiphout@gmail.com
deden en we voor een grotere groep
niet met zekerheid konden garanderen
dat de Covid voorschriften gehandhaafd konden
worden.
HET CORONA DILEMMA
BLIJ VERRAST

Het klinkt als een echte misdaad thriller
De ziekelijke rol vervult een kleine, grote killer
In zijn kielzog een nog zieker spoor
Ik wil dat ik jullie lekker leven stoor
Toen leiband losser werd gelaten
Had men heel vlug in de gaten
Dat oproep voor mentale rem
Geen functie had; een lege stem
Het boek wordt dus nog steeds geschreven
Met zwarte bladen in ons leven
Het heeft tot nu een open eind
Totdat er echt een medicijn verschijnt
Of heeft het virus wonderbaar
Muterend het volgend boek al klaar
Wij moeten samen toch proberen
Iets van dit boek te willen leren
Samenleven is hard werken
Je naaste steunen en versterken
Verschillen begrijpen, accepteren
Dat is wat we hiervan moeten leren

Ik werd een tijdje geleden door iemand van KBO Stiphout-Warande
gebeld.
(De naam ben ik vergeten, sorry)
Hij vroeg mij of ik alleen woonde of
met zijn tweeën en of wij alle noodzakelijke dingen
nog goed konden uitvoeren en of wij daar eventueel
hulp bij nodig hadden.
Nu zijn wij in de gezegende omstandigheid dat Marijke en ik op alle gebied voor onszelf kunnen zorgen.
Wij vinden het een geweldig initiatief om medebewoners op deze wijze te benaderen.
Ik ben een aantal jaren ouderenadviseur geweest en
mijn ervaring was toen dat het overgrote deel van de
inwoners van Stiphout zelf wel hun boontjes kunnen
doppen, eventueel met behulp van familie en kennissen.
Maar er zijn altijd dorpsgenoten die een of andere
vorm van hulp kunnen gebruiken maar schromen om
daar mee voor de dag te komen, laat staan hulp te
vragen.
Nogmaals, een geweldig initiatief van de activiteit
OnE Omzien Naar Elkaar.
Hulde daarvoor.
6 augustus 2020
Jack van de Goor

FvdK

Opzeggen lidmaatschap: Contact opnemen met ons secretariaat:
KBO Stiphout-Warande p/a Kavelaarssstraat 17
5708 JC Helmond, 0492-537078, kbostiphout@gmail.com
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