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Helmond, juni 2021.
Beste mensen,
Wat is het toch fijn om het gevoel van “weer normaal” terug te krijgen.
We mogen hoe langer hoe meer en sommigen van ons kijken al reikhalzend uit naar het op bezoek kunnen gaan bij de kinderen en kleinkinderen of andere familieleden of vrienden.
Ook wij van KBO Stiphout-Warande willen weer snel opstarten met diverse activiteiten, zoals
kienen, gymen, biljarten, koffiedrinken bij de Keyser of de Ark.
En natuurlijk de grote evenementen: de muziekmiddag, 85+ verwenmiddag en de kerstmiddag.

In de enveloppe zit een kleine verrassing. Een klein cadeautje voor ieder lid van KBO StiphoutWarande. Op de website www.hellemondgift.nl kunt u lezen waar u terecht kunt met de verrassing. In Stiphout o.a. bij de DA-drogist en de Jumbo.
Wij wensen u een hele mooie zomer en hopelijk zien we elkaar weer snel.
Met vriendelijke groet,
Bestuur KBO Stiphout-Warande
NB: de verrassing kan alleen in Helmond worden verzilverd.
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NIEUWE LEDEN
• Bericht van de fietsclub
We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen Noteer in je agenda.
Donderdag 17 juni
onze afdeling:
Woensdag 21 juli (de datum van de vervallen zomeractiviteit)
Mevr.M.E.H. Haenen
Donderdag 19 augustus
Donderdag 16 september
Donderdag 21 oktober reserve
AGENDA
We vertrekken om10:30 uur vanaf De Ark, verdere
Voor de maand juni 2021
informatie vindt u in het jaarboekje 2021.
• Koffiemorgen De Ark: donderdag 17 juni, om

10.00 uur
• Fietstocht: donderdag 17 juni +/- 40 km.
vertrek bij De Ark10.30 uur .opgeven niet nodig.
• Rikclub: woensdag 23 juni 10.00 uur
• Rikclub: donderdag 24 juni 10.00 uur
• De Eetclub: in opstart: informatie bij Anne Marie
van Daal: tel. 52 30 89

Werd je al blij plots door een spuit
Nu vliegt de vogel echt pas uit
Wij geven zelfs als KBO
Jullie een echt heel gaaf cadeau
U bent al steeds ons lid geweest
Met hoop op actie of een feest
Wij horen dus weer bij elkaar
met hindernissen toch een paar
in deze wereld wonderbaar
Want

Voor de maand juli 2021
• Koffiemorgen bij De Keyser: woensdag 7 juli om
10.30 uur ???
• Koffiemorgen De Ark: donderdag 15 juli, om
10.00 uur
• Fietstocht: let op!! woensdag 21 juli
vertrek bij De Ark 10.30 uur .opgeven niet nodig.

MAYO

Mayo met gaat zonder naise
Bouilla wil nu zonder baisse
Verti is zijn caal zo moe
Passe past voor zijn partout
Lever kijkt al met een traan
De hamer laat zijn teen graag gaan
De knip buigt voor de lege beurs
De cou stopt pits zonder zijn reurs
De boeken slaan de plank flink mis
De mist kijkt of de bank er is
Belle sluit de deur voor Fleur
Par kan niet tegen fum haar geur
Jona heeft genoeg van gold
Kof kan niet wat fie wel kan
Pap mist pittigheid bij Rika
Hen is los van oude Drika
Laven ruikt voortaan naar del
Met moet zonder zijn gezel
Orch is weg van zijn idee
Idi spelt niet meer met oom
Slag tevreden zonder room
Lever vecht al weer met traan
IJs is koel tegen zijn baan
Moes vindt son voortaan te nat
Water hekelt nu zijn rat
Celi vond haar baat al fout
Huwe vindt haar lijk te koud
Sommige dingen geloof het maar
Die horen echt wel bij elkaar
Blijf werken aan het samenzijn
Dat geeft veel vreugd en soms wat pijn

WEKELIJKSE AKTIVITEITEN
•Wandelen: iedere dinsdagmorgen vertrekken om:
9.30 uur bij de poort van De Ark. Informatie bij Clim
Langewouters tel. 54 43 49
In zalencentrum ‘De Smed’
• Biljarten elke woensdagmorgen om 9.00 uur
Informatie Alex van Leuken 0492 54 62 39
• Gym I
elke woensdagmorgen om 10.30 uur
• Gym II
elke woensdagmorgen om 11.30 uur
In juli en augustus waarschijnlijk geen gym.
In het ‘Fanfaregebouw’
• Tai Chi
elke maandagmorgen om 9.30 uur
• Tai Chi
elke vrijdagmorgen
om 9.30 uur
Let op: Voorlopig op Het Molenven.
STIPJES
• Bericht over De Ark. Het bestuur van Huiskamer

de Ark heeft besloten op 14 juni weer open te
gaan.
Dat geldt voor de volgende activiteiten:
- Eetpunt van 12.30 uur - 13.30 uur
- Koffiedrinken van 10.00 uur - 12.00 uur
- Koffiedrinken KBO wandelclub dinsdag om
10.30 uur
- KBO rikken op woensdag en donderdagochtend
van 10.00 uur - 12.00 uur
Alle andere activiteiten mogelijk vanaf 1 september

NAISE

FvdK

Opzeggen lidmaatschap: Contact opnemen met ons secretariaat:
KBO Stiphout-Warande p/a Kavelaarssstraat 17
5708 JC Helmond, 0492-537078, kbostiphout@gmail.com
telefoon 0492-516018 of per e-mail: kbostiphout@gmail.com
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