
 

 

 

OVERLEDEN  
Mevr. G. Wijnheijmer- Colen   
Dhr. H. Reloe  en  
Dhr. K van Oostrum    
 We condoleren familie en vrienden met dit verlies 
en wensen hen veel sterkte.  

 

  AGENDA– WEL ONDER VOORBEHOUD 
 
Voor de maand oktober 2020 
•Repair Café De Ark: donderdag 1 oktober 

14.30 uur. Zie:  bericht vorige maand 

• 85+ middag in De Smed op dinsdag 6 oktober. 
• Bij en met elkaar op de koffie 7 oktober 14.00 uur 
in de pastorietuin. Zie bericht 

 

• Koffiemorgen  De Keyser: woensdag 7 oktober  
10.30 uur 

• Kienen, dinsdagmiddag 13 oktober 14.30 uur. 
• Koffiemorgen De Ark: donderdag 15 oktober 
  10.00 uur. 
• Bloemschikken De Ark: vrijdag 16 oktober  
  10.00 uur 
• Muziekmiddag in De Smed donderdag 20 oktober. 
 
Voor de maand november 2020 
 

• Koffiemorgen  De Keyser: woensdag 4 november 
om 10.30 uur 

•Repair Café De Ark: donderdag 5 november 14.30 
uur. Zie:  bericht vorige maand 

• Kienen, dinsdagmiddag 10 november 14.30 uur. 
• Koffiemorgen De Ark: donderdag 19 november 
 om  10.00 uur. 
• Bloemschikken De Ark: vrijdag 20 november  
  10.00 uur 
 
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 

 

 

 

STIPJE 

• Lieve eetclubvrienden, 

Hartelijk dank voor de mooie lavendelplant. 

Heel veel groeten en liefs van, 

Dinie Derix 

 

 

 

VAN HET BESTUUR: 
Nog steeds is onze agenda met 
voorbehoud. Elke geleding is op 
hun eigen manier hard aan het werk 
maar nog niet alles is compleet in 
werking. Informeer bij de coördina-

toren van elke geleding of iets wel doorgaat of gaat 
beginnen.  
We proberen als bestuur om zo veel mogelijk te 
doen. Met Omzien naar elkaar zitten we in een af-
ronding van allerlei activiteiten in Groot Helmond en 
daarna zal de geleding weer teruggaan naar activi-
teiten voornamelijk voor KBO Stiphout-Warande. Er 
staat nog het een en ander op stapel, waarin we pro-
beren om alle ouderen in heel Helmond te bereiken. 
De Week tegen Eenzaamheid van 1 tot 8 oktober 
komt eraan en we hebben als bestuur met de activi-
teitencommissie in ieder geval een bijeenkomst ge-
pland op 7 oktober in de pastorietuin. U kunt hier 
verderop meer van lezen. Ook is er een nieuwe acti-
viteit geboren in De Ark en daar kunt U ook verderop 
weer iets van lezen. We laten ons dus niet op de kop 
zitten door de omstandigheden, maar hopen wel dat 
al onze leden bij alle activiteiten zuinig zijn op zich-
zelf en op alle andere leden door alle corona maat-
regelen serieus te nemen en afstand van elkaar te 
houden enzovoorts. 
 
WEEK TEGEN EENZAAMHEID 
1 t/m 8 oktober 

 
De Week tegen Eenzaamheid is een 
initiatief van de overheid. Met de toe-
nemende vergrijzing van onze bevol-
king, groeit ook de eenzaamheid. Door 
op landelijk niveau hiervoor aandacht 
te vragen hoopt men de groeiende 
trend van eenzaamheid te doorbreken.  
Door het hele land worden in deze 

week initiatieven ontwikkeld die het probleem willen 
signaleren en bespreekbaar maken, zodat er maat-
schappelijk steeds meer aandacht voor komt en op 
ingespeeld wordt. 
De focus in deze week ligt op ontmoeting en verbin-
ding 
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KBO Stiphout-Warande organiseert daarom op 
woensdag 7 oktober een bijzonder ontmoetingsge-
beuren in de pastorietuin voor leden en niet-leden. 
Onder het motto ‘bij en met elkaar op de koffie’ 
zijn alle 55-plussers en hun begeleiders welkom tus-

sen 14.00 en 16.00 uur. Er zal volop 
koffie / thee zijn met iets lekkers er-
bij waar iedereen gratis gebruik van 
kan maken. Ook zal er een muzika-
le omlijsting zijn die verzorgd wordt 
door Marjoleine.  U mag alleen ko-
men, maar nog liever samen met 
iemand anders ook als die geen lid 
is van onze KBO Stiphout-Warande. 
Hoe meer mensen, hoe gezelliger. 
En corona dan? Uiteraard houden 

we ons aan de anderhalve meter regel en kunt u bij 
binnenkomst uw handen desinfecteren. Er is bewust 
gekozen voor een buitenevenement. Indien het weer 
tegenzit, zorgt  een tent voor de nodige beschutting, 
maar dan wordt het aantal beperkt.  
 
Eenzaamheid aanpakken begint met in contact ko-
men. Houd afstand, maar houd ook contact. Dat is 
de uitdaging waar we samen voor staan in deze co-
ronatijd. Na een half jaar van alleen maar afgelastin-
gen is het bestuur van KBO blij als ze velen van u op 
dit evenement mogen begroeten en ontmoeten. 
In Helmond gebeurt nog meer en U kunt zich daar 
voor opgeven om in die week dagelijks inspiratie op 
te doen en actief mee te doen. 
Kijk op: www.helmondvoorelkaar.nl/week-tegen-
eenzaamheid-2020 
 
RABO CLUB SUPPORT 
 
Vanaf 05 oktober stemmen de leden van de Rabo-
bank op de clubs die zij een warm hart toedragen. 

Geef ons uw stem, want iedere stem 
kan wel €5 opleveren voor onze KBO 
Stiphout-Warande om weer meer leuke 
zaken te kunnen organiseren. Stimu-
leer ook alle mensen die U kent om een 
stem op ons uit te brengen. 
 

BLOEMSCHIKKEN 

Aan de toch al grote KBO-plant is een nieuwe 
scheut ontstaan: bloemschikken. 
In de huiskamer van de Ark worden er, onder lei-
ding van Diny van Loon - van de Rijt, de "mooiste" 
bloemen geschikt. 

Dit jaar zijn er drie bijeenkomsten 
gepland op de derde vrijdagmorgen 
van de maand van 10:00 uur en 
12:00 uur. Kosten voor leden KBO 
Stiphout-Warande is € 15,-- en voor 
niet leden € 17,50 per keer. 
Vindt u dit een leuke activiteit en wilt 
u zich aanmelden doe dat dan mid-

dels het digitaal inschrijfformulier op onze website. 
www.kbo-stiphoutwarande.nl 
Of meldt U zich aan bij ons secretariaat. E-mail en tele-
foonnummer staan bovenaan bij de INFO. 

Voor de eerste bijeenkomst hoeft u alleen maar een 
schaal mee te brengen. Voor al het andere materiaal 
wordt gezorgd. Evenals voor een kopje koffie of 
thee. 
 

 

UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN 

Koffie met een tablet (geen pilletje) 
Een digitale ervaring rijker 
  
Samen koffie drinken is alweer even geleden. We 
proeven dat daar wel behoefte aan is. Elkaar weer 
ontmoeten. Tijdens de corona-crisis spraken leden 
steeds vaker de wens uit meer te willen weten over 
de mogelijkheden van deze tijd. Wat kan er eigenlijk 
allemaal met een mobiele telefoon, computer of een 
iPad of tablet? Misschien doet u er al iets mee, mis-
schien helemaal niets. Graag laten we u zien wat er 
mee kan.  
De eerste bijeenkomst ‘Koffie met een tablet’ is al 
geweest, maar nu willen we graag weten of er meer 
belangstellenden zijn voor dit initiatief van onze KBO 
Kring. Deelname is gratis evenals de koffie en ze 
worden georganiseerd in de huiskamer van De Ark. 
 

Hebt U belangstelling en bent U nieuwsgierig naar 
de mogelijkheden van werken met die genoemde 

apparaten dan kunt U zicht opgeven bij :            
Jeanne Kuijpers-Gielen. 

tel: 06 52 07 53 23  
 e-mail: jeanneke1312@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

SAMEN 
 

Als Grapperhaus heel blij is met zijn bruid 
Heeft hij het vlug bij ons verbruid 
Het woordje bek uit Ruttes mond 
Wordt gehanteerd als kruitvatlont 

Beperkingsregels vindt men gemeen 
Dan werpt men vlug de eerste steen 

Men wijst constant de ander aan 
Want zelf heeft men niks  fout gedaan 

In andermans oog de splinter zien 
De eigen balk dan niet misschien 
Wees wijs met oordeel en besluit 

Want samen komen we pas vooruit 
Ik wens dat onze leden toe 

Van wijzende vingers word ik pas moe 
Corona knijpt de keel al dicht 

Geef de ander dus meer lucht en licht 
Het einde is nog niet in zicht 

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


