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NIEUWE LEDEN
We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen
onze afdeling:
Mevr. L. Jakobs-Timmermans

In zalencentrum ‘De Smed’
• Biljarten elke woensdagmorgen om 9.00 uur
Informatie bij Alex van Leuken 0492 54 62 39
• Gym I
elke woensdagmorgen om 10.30 uur
• Gym II
elke woensdagmorgen om 11.30 uur
Informatie bij Babs v.d. Kerkhof 0492-51 60 18
In het ‘Fanfaregebouw’
• Tai Chi elke maandagmorgen om 9.30 uur
• Tai Chi elke vrijdagmorgen
om 9.30 uur
informatie bij Anny Thijssen 0492-551877

OVERLEDEN
Dhr. W. van Hoof
Mevr. J. Schimmel- van Eijzeren
We condoleren familie en vrienden met
dit verlies en wensen hen veel sterkte.

STIPJES
•
De meest actuele informatie vindt u steeds op
onze website www.kbo-stiphoutwarande.nl
•
Informatie over de Lev-vakantieweken en alle
informatie daarover vindt u op onze website.
•
Zo gauw als het weer kan laten we u weten of
de koffiemorgen bij De Keyser weer door kan
gaan.

AGENDA
Voor de maand september 2021
• Koffiemorgen bij De Keyser: nog niet opgestart

wegens wegwerkzaamheden, slecht bereikbaar.

• Happen en stappen op 7 september.
• Jeu de boules toernooi op 15 september.
• Bloemschikken op 17 september. Zie bericht.
• Koffiemorgen De Ark: donderdag 16 september

HAPPEN EN STAPPEN.

om 10.00 uur.

• De Eetclub: in opstart: informatie bij Anne Marie

van Daal: tel. 52 30 89
• Fietstocht: donderdag 16 september 40 km.
vertrek bij De Ark 10.30 uur .Opgeven niet nodig.
• Algemene ledenvergadering op 21 september om
14.00 uur in De Smed. Verplicht aanmelden.
• Fietstocht 20 km. Zie apart bericht verderop.
Voor de maand oktober 2021
• Koffiemorgen bij De Keyser: nog niet opgestart
wegens wegwerkzaamheden, slecht bereikbaar.
• Leeskring op 4 oktober. (met zoom)
• Kunstgeschiedenis op 6 oktober. (met zoom)
• Bloemschikken op 15 oktober.
• Koffiemorgen De Ark: donderdag 21 oktober om
10.00 uur.
• De Eetclub: in opstart: informatie bij Anne Marie
van Daal: tel. 52 30 89
• Fietstocht: donderdag 21 oktober 40 km.
vertrek bij De Ark 10.30 uur .Opgeven niet nodig.
WEKELIJKSE AKTIVITEITEN
’ Huiskamer De Ark’
• Rikclub: ‘s woensdags 10.00 uur
• Rikclub: donderdags 10.00 uur
• Wandelen: iedere dinsdagmorgen vertrekken om:
9.30 uur bij de poort van De Ark. Informatie bij
Clim Langewouters tel. 54 43 49

Op dinsdag 7 september willen wij
met liefhebbers weer een wandeling
maken, die onderbroken zal worden
door twee duidelijke rustmomenten.
De eerste keer voor een gezamenlijke lunch en de
tweede keer voor een drinkpauze op een terras. De
totale lengte van de wandeling zal ongeveer 12 km
zijn.
De start is om 11.00 uur vanaf ‘De Ark’. We verwachten dan rond 12.30 uur op de lunchplek te zijn. Daar
worden door de KBO broodjes aangeboden met koffie
of thee. De consumptie op het terras tijdens het tweede deel van de wandeling, is voor eigen rekening.
Er zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Wel graag tevoren aanmelden (uiterlijk vóór 1 september) of u mee wilt gaan, zodat we een idee hebben hoeveel brood (geschonken door Ralf Gijsbers
van de JUMBO) er gesmeerd moet worden en voor
hoeveel koffie en thee we moeten zorgen.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat:
liefst per e-mail: kbostiphout@gmail.com of anders
telefonisch 0492 53 70 78.
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021
Het bestuur nodigt U uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op
dinsdag 21 september a.s. om 14.00
uur. Zaal open om 13.30 uur.
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Normaal zou deze vergadering in maart hebben
plaatsgevonden. Helaas verstoorde corona toen onze plannen. Wij hopen nu wel een jaarvergadering te
kunnen houden. We willen graag voldoen aan alle
corona eisen en daardoor moeten we u vragen zich
voor de vergadering aan te melden. Het aantal inschrijvingen wordt bepaald door het aantal aanwezigen die er op het moment van de vergadering in De
Smed in één ruimte aanwezig mogen zijn. U kunt
zich aanmelden via mail: kbostiphout@gmail.com
Of telefonisch: 0492 - 53 70 78

dag, hebben we een leuke fietstocht gemaakt. Tijdens een korte stop bij de Hooidonkse watermolen
konden we de extra hoge waterstand duidelijk waarnemen. Na genoten te hebben van een zeer gevarieerd landschap had een ieder wel weer zin in de
lunch. Het was goed toeven op het terras in Nijnsel.
Het heerlijke weer met een niet te fanatieke zon
bracht ons naar het terras van De 3Gebroeders in
Gerwen. Iedereen had een voldaan gevoel toen we
weer terug kwamen in Stiphout.

JEU DE BOULES TOERNOOI, 15 SEPTEMBER.
Ook verzoeken we u om eventuele vragen, mededelingen of andere punten in deze mail aan te geven
Het jaarlijks jeu de boules toernooi wordt gehouden
of anders schriftelijk voor de vergadering. Dit om
op 15 september op de banen van Jeu
op een correcte wijze en op een juiste plek in de
de Boulesclub Stiphout. Gestreden
vergadering te kunnen behandelen, zodat de rondwordt om een trofee maar meedoen is
vraag achterwege kan blijven.
belangrijker dan winnen. Aanvang
13.00 uur. Maar de inschrijving is van
AGENDA:
12.30 uur tot 12.50 uur. Zorg dat u op
tijd aanwezig bent voor het indelen van
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag van de Algemene Vergadering van 2019. de teams. Deelname is gratis, de consumpties zijn
voor eigen rekening en er is een maximale inschrij3. Jaarverslag secretariaat 2020
ving van 72 personen.
4. Financieel verslag 2020
5. Verslag van de kascommissie
BLOEMSCHIKKEN
Benoeming nieuwe leden kascommissie
6. Begroting 2021
7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn Aan de toch al grote KBO-plant is
Nel Dammer en Annelies Verhagen
een nieuwe scheut ontstaan:
8. Toelichting programma seizoen 2021-2022.
bloemschikken.
9.. Sluiting
In de huiskamer van de Ark worden er, onder leiding van Diny van
FIETSTOCHT RONDJE ROND DE
Loon - van de Rijt, de "mooiste"
KERK
bloemen geschikt.
Dit jaar zijn de bijeenkomsten gepland vanaf 17
Nu alles rond corona stapje voor
september op de derde vrijdagmorgen van de
stapje in de goede richting gaat,
maand van 10:00 uur tot 12:00 uur. Kosten voor legaan steeds meer mensen er met
den KBO Stiphout-Warande is € 12,50 en voor niet
de fiets op uit. Voor nog een aantal ouderen, die
leden € 15 per keer. Dit is inclusief materiaal en kofruim een jaar geen fietstochtje meer gemaakt hebfie/thee.
ben, is onze maandelijkse tocht van 40km wel inVindt u dit een leuke activiteit en wilt u zich aanmeleens een hele afstand. Op donderdag 23 septemden doe dat dan middels het digitaal inschrijfformuber hebben wij een fietstocht gepland “Rondje rond lier op onze website.www.kbo-stiphoutwarande.nl
de kerk” van 20km met vertrek om 13:30 uur vanaf
Of meldt U zich aan bij ons secretariaat.
De Ark, welke afgesloten wordt met een consumptie. Bij voorkeur per e-mail: kbostiphout@gmail.com of
Voor deze fietstocht graag aanmelden bij :
anders telefonisch 0492 53 70 78.
ons secretariaat: kbostiphout@gmail.com of telefonisch 0492-537078.
VERSLAG 24 JUNI
Gelukkig hebben we weer een begin kunnen maken
met het organiseren van onze fietstochten. Na een
week uitstel i.v.m. het weer, hebben op 24 juni een
prachtige en gevarieerde tocht gemaakt. Overspringend wild en een prachtige zee van klaprozen gaf
aan deze tocht een extra tintje. De welverdiende
lunch bij de Hoijse Hoeve smaakte ons bijzonder
goed. Op de terugweg hebben we in de Pluktuin ’t
Voortje behalve van de bloemenpracht genoten van
een consumptie.
VERSLAG 21 JULI
Als uitzondering op oorspronkelijke, maar door de
corona vervallen traditionele zomeractiviteiten

IN PLAATS VAN GELUK ALS DOEL TE STELLEN
KUN JE BETER GENIETEN VAN DE
GELUKSMOMENTEN VAN IEDERE DAG.
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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KBO Stiphout-Warande
Secretariaat: Kavelaarsstraat 17
5708 JC Helmond
Telefoon: 0492-537078
E-mail : kbostiphout@gmail.com

- Inschrijving op volgorde van binnenkomst van 12.30 – 12.50 uur.
- Vaccinatiebewijs of QR-code meebrengen i.v.m. eventueel in die
tijd geldende voorschriften.
- Maximaal 72 deelnemers.
- Geen inschrijfgeld, consumpties zijn voor eigen rekening.

AANMELDINGSFORMULIER JEU DE BOULES TOERNOOI
OP WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2021.
GASTHUISSTRAAT 1
AANVANG 13:00 UUR.
- Omdat er maar een beperkt aantal ballensets op de baan
aanwezig is, wordt u verzocht om, als u zelf over een setje ballen
beschikt, deze mee te nemen.
- Onderstaand formulier vóór 8 september 2021 bezorgen bij of
opsturen naar:

Secretariaat KBO Stiphout-Warande
Kavelaarsstraat 17 5708 JC HELMOND
STIPHOUT

Ik/wij wens(en) deel te nemen aan het Jeu de Boules toernooi 2021.
1. Voor- en achternaam……………………………………………………………………
2. Voor- en achternaam…………………………………………………………………….
Straat……………………………………………………………………………………………
Telefoon………………………………………………….mobiel……………………….
Emailadres……………………………………………………………………………………

