
 

 

 

 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen de volgende nieuwe 
leden binnen onze afdeling: 

Mevr. A. Lambert 
Dhr. D. van der Wey 
 
OVERLEDEN  
Mevr. G. Benders-Weekers  
   
We condoleren familie en vrienden met dit verlies 
en wensen hen veel sterkte.  
 
AGENDA 
 
Voor de maand november 2021 
•  Koffiemorgen bij De Keyser: woensdag 3 novem-
ber om 10.30 uur. 

•  Bezoek Edah en draaiorgel museum op 4 novem-
ber om 14.00 uur. (Voor info zie onze site.) 

•  Repair café De Ark: 4 november om 14.30 uur 
•  Kienen De Ark: 9 november om 14.30 uur. 
•  Koffiemorgen De Ark: donderdag 18 november 
om  10.00 uur. 

•  Bloemschikken De Ark: 19 november.  
•  Repair café De Ark: 20 november om 10.00 uur 
•  Leeskring op 22 november.  (met zoom) 
•  Kunstgeschiedenis op 24 november. (met zoom) 
•  Lezing Frans Kapteijns De Ark: 30 november om 
14.00 uur. Zie het bericht. 

 
Voor de maand december 2021 
•  Koffiemorgen bij De Keyser: woensdag 1 decem-
ber om 10.30 uur. 

•  Repair café De Ark op 2 december om 14.30 uur. 
•  Kienen De Ark: 14 december om 14.30 uur. 
•  Koffiemorgen De Ark: donderdag 16 december 
om  10.00 uur. 

•  Bloemschikken De Ark op 17 december. 
•  Repair café De Ark op 18 december om 14.30 uur 
•  De Eetclub: in opstart: informatie bij Anne Marie 
van Daal: tel. 52 30 89    

•  Kerstmiddag De Smed: vrijdag 17 december. Zie 
het bericht. 

 
 
WEKELIJKSE AKTIVITEITEN 

 ’ Huiskamer De Ark’ 

•  Rikclub:   woensdag 10.00 uur 

•  Rikclub:   donderdag 10.00 uur  

•  Wandelen: dinsdag     9.30 uur 

  

 

In zalencentrum ‘De Smed’  

•  Biljarten  woensdag   9.00 uur 

•  Gym I      woensdag 10.30 uur 

•  Gym II   woensdag 11.30 uur 

In het ‘Fanfaregebouw’   

•  Tai Chi   maandag  11.00 uur Molenven 

•  Tai Chi   vrijdag      11.00 uur fanfaregebouw 

Voorlopig op maandag nog buiten. zie onze site. 
 

STIPJES 

• De meest actuele informatie vindt u steeds op 
onze website www.kbo-stiphoutwarande.nl 

• Denk aan de Corona App of de papieren versie, 
want bij bijna alle bezoeken hebt U die nodig. 

• TV programma Helmonds Goud zoekt redactie-
leden. Interesse?                                            
Kijk op onze site bij verrassingspakket. 

• Oplichters doen zich vaak voor als bankmede-
werker. Blijf daarom alert.  

• Liefhebbers van klassieke muziek??                         
Kijk op onze site bij verrassingspakket. 

• Bankmedewerkers vragen nooit of je geld wilt 
overmaken naar een kluisrekening. Of dat je 
even je Betaalpas aan iemand meegeeft. En zij 
vragen ook nooit of je een programma als 
Teamviewer op je computer zet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KERSTMIDDAG MET “ ‘t Akkoordje”. 
Vrijdagmiddag 17 december vieren wij samen het 
Kerstfeest. De kosten zijn € 15,00 p.p. De zaal is van-
af 13.30 uur open. Bij binnenkomst krijgt u een munt 
voor een consumptie. Na een kopje koffie of thee met 
een worstenbroodje zal om 14.15 uur ongeveer het 
Akkoordje hun kerstuitvoering voor ons op de planken 
brengen.  Daarna gaan wij genieten van een traditio-
nele Brabantse koffietafel, natuurlijk met een kroket-
je ! En het lotje voor de loterij, want voordat de voor-
zitter deze bijeenkomst rond 17.00 uur sluit, verloot hij 
nog drie mooie kerststukken. Aanmelden kan  met het 
inschrijfformulier: ”meerdere activiteiten”. 
. 

  

 

blz. 1  

INFO  KBO Stiphout-Warande 
secretariaat : Kavelaarsstraat 17, 5708 JC Helmond 
telefoon   : 0492 - 53 70 78  
e-mail           : kbostiphout@gmail.com 
website        : www.kbo-stiphoutwarande.nl 
bank IBAN   : NL 98 RABO 0149 6956 75 
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FRANS KAPTEIJNS KOMT NAAR STIPHOUT. 

Op dinsdag 30 november 
geeft boswachter Frans 
Kapteijns een lezing over de 
Brabantse natuur. Frans 
Kapteijns is bekend van 
Omroep Brabant radio en 
tetevisie, waar hij wekelijks vertelt over alles wat zich 
in de natuur afspeelt. Ook beantwoordt hij dan vra-
gen van luisteraars in het programma Stuifmeel. Het 
is een man met een groot hart voor de natuur en 
vertelt met veel enthousiasme over planten en die-
ren en hun leefomgeving. 
De lezing begint om 14.00u. in De Ark. De toegang 
bedraagt 2 euro voor leden, inclusief koffie/thee. 
Niet leden betalen 4 euro. 
Er kunnen maximaal 40 personen aanwezig zijn. 
Opgave met het inschrijfformulier :”meerdere activi-
teiten”. 
Bekijk zijn site voor meer info: 
https://www.boswachterfrans.com 
 
VERSLAG VAN JEU DE BOULESTOERNOOI 
Eindelijk kon er weer iets door gaan van onze activi-
teiten ! 
15 september was het zover : gezellig samen deel-
nemen aan ons  Jeu de Boulestoernooi met 34 le-
den. 
Toen ik daar aankwam rond 12.00 uur was het even 
schrikken : een deel van de banen stond onder wa-
ter ….  
 
Voor dit verslag en een paar foto’s kijk op: 
website : www.kbo-stiphoutwarande.nl 
 
GERARD MAASAKKERS MET KAMERATE ZUID. 
KBO Kring Helmond heeft voor de leden van alle 
KBO afdelingen van Helmond 100 kaarten kunnen 
reserveren voor de uitvoering op 19 december 15.00 
uur in ’t Speelhuis.  We maken er een groot KBO 
feest van. Hier hoort ook een speciale prijs bij, nor-
maal kosten deze kaarten € 24.50 per persoon maar 
als lid van een van de afdelingen van KBO Helmond 
kost het kaartje voor u € 19.50 per persoon. Hier-
door bieden we u de gelegenheid een kopje koffie of 
ander drankje te nemen in de pauze  Heeft u een 
introducée en deze is nog geen lid van een KBO af-
deling, betaalt die introducée de normale prijs van € 
24.50. Maar kunt u deze introducée opgeven als lid 
van een KBO afdeling, kan ook deze introducée voor 
€ 19.50 naar de uitvoering. 
Voorwaarde is wel dat aanmelden alleen kan via het 
secretariaat KBO Kring Helmond,  
secretariaat@kbo-kringhelmond.nl onder vermelding 
van lidnummer van KBO, uw naam en telefoonnum-
mer (bij voorkeur per mail).  
Mocht u nu problemen ondervinden met de entree-
prijs dan kunt u eveneens contact opnemen met het 
secretariaat 0622616134, nogmaals aanmelden bij 
voorkeur per mail. Na ontvangst van de incasso, lig-
gen uw kaartje onder vermelding van uw lidnummer 
klaar bij de receptie van ’t Speelhuis. 
 

 EEN GESLAAGDE 85+ MIDDAG. 
Voor wie er niet bij is geweest toch de bestuurlijke 
ode aan onze 85 plusser. 

 
 

Een ode aan de 85 plusser 
 

Jullie zijn van voor de oorlog 
Maar je bent er mooi toch nog 

Heel de wereld was toen anders 
na vertrek van al die buitenlanders 
An’dre buitenlanders kwamen terug 

Met an’dre trubbels op hun rug 
In het begin was alles nog gewoon 
Men telde nog centen bij het loon 
Een zoei een kak doos geen riool 

Bij nonnen en broeders naar de school 
Discriminatie was er niet 

Er was gewoon nog zwarte Piet 
En jodenvet en ulevellen 

Een moorkop kon je gewoon bestellen 
Transgender was niet uitgevonden 
Je wist ook niet dat die bestonden 
Je kon gewoon de straat oplopen 

Overal waren de deuren open 
Je kreeg gewoon je eigen naam 

Gekleurd door afkomst of door faam 
Ik denk dat ik er velen weet 

Van Martha Spin tot aan de Scheet 
Van Pielenvolk tot Rooien Bakker 

Van deze namen lag men echt niet wakker 
Van Sjaak de Kapper en Bert de Smed 

Naar Ome Tienus en Tante Jet 
Familie waren die dan niet 

Maar niemand die daar van verschiet 
Je hoort men sprak in dialect 

Maar met een geweten en met respect 
Op school en thuis lag het begin 

Men sloeg er dat desnoods wel in 
Men kende misschien niet veel cultuur 
Was slimmer in de schuur en de natuur 

De wijde wereld begon toen pas 
Dansles, zaal Atgier ,Sobrietas 

Langzaam vernieuwen was normaal 
Met Alcazar, Scala en Centraal 

Begon ergens toen de ommekeer 
En doet die soms ons nu wat zeer? 

Begrijpen doen we het niet meer 
En leggen er ons dus maar bij neer 

Ik eindig wel in een groot majeur 
Voor jullie onze fine fleur 

Heel lang geleden dus geboren 
Nu De Stiphout Warande super senioren 

 
FvdK 

 

 

blz. 2 

info kbo stiphout-warande 10 november 

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

mailto:secretariaat@kbo-kringhelmond.nl


 

Onderzoek Helmonds Goud 
 

Helmonds Goud is een TV programma voor 55 plussers dat sinds april wordt uitgezonden door DitisHelmond. 

Veel organisaties in Helmond werken aan het programma mee, waaronder de KBO. Het is een initiatief van 

de werkgroep Aandacht voor Ouderen. We willen graag weten wie het programma bekijkt en hoe het wordt 

beoordeeld. U kunt de enquête tot 15 november online invullen:  https://ditishelmond.nl/enquete/.  

Lukt online niet, vul dan dit formulier in en lever het in bij de secretaris Kavelaarsstraat 17.  

Dank u wel! 

  

Hoe oud bent u?  

o jonger dan 55 

o tussen 55 - 70 

o tussen 70 - 85 

o ouder dan 85 

 

1. Heeft u gekeken naar Helmonds Goud? 

o Nee (ga verder naar vraag 1b ) 

o Ja (ga verder naar vraag 2) 

 

1.b Waarom heeft u niet gekeken? (na deze vraag kunt u verder naar vraag 7) 

o ik ken het programma niet 

o ik weet niet waar ik het kan bekijken 

o ik heb geen interesse 

o anders 

 

2. Waar heeft u het programma bekeken? 

o Op televisie 

o Online (YouTube) 

 

3. Hoe vaak heeft u gekeken? 

o dagelijks 

o wekelijks 

o minder dan vijf keer 

 

4. Welke cijfer geeft u het programma?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Welk cijfer geeft u het sportieve onderdeel ‘Helmond in beweging’?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Welke cijfer geeft u het inhoudelijke onderdeel (informatie/cultuur/actualiteit)?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Ruimte voor opmerkingen: 

 

https://ditishelmond.nl/enquete/


KBO  Stiphout-Warande 
Secretariaat: Kavelaarsstraat 17 
5708 JC  Helmond 
Telefoon: 0492-537078 
E-mail    : kbostiphout@gmail.com 
 

INSCHRIJFFORMULIER MEERDERE ACTIVITEITEN 2021 
 
Dit formulier graag één week voor activiteit bezorgen bij, of opsturen 
naar bovenstaand adres. 
 

 
Naam 1. _________________________________________________________ 

Naam 2. _________________________________________________________ 

adres _________________________________________________________ 

telefoon _________________________  mobiel _________________________ 

eventueel e-mailadres _______________________________________________ 
  

 
Markeer het vakje van uw keuze 
 

□ 1.Lezing door Frans Kapteijns op 30 november. De Ark om 14.00 uur. 
Kosten €2,- voor leden en €4,- voor niet leden. Inclusief koffie/thee. 
Toegang maximaal 40 personen. 

□ 2.Bezoek kerstmiddag op vrijdagmiddag 17 december. Kosten zijn €15,- 
per persoon. Ingang Dorpsstraat. Zaal open om 13.30 uur. Toegang 
maximaal 225 personen. let op dit is inclusief de leden van het koor, want 
deze keer treedt ‘t Akkoordje op. Volgorde van aanmelding telt dus. 

 

 

□ De kosten worden door de deelnemer één week voor de activiteit 
betaald op: rekening NL 98 RABO 0149 6956 75 t.n.v. KBO Stiphout-
Warande 

 

□ De kosten voor de activiteit worden één week voor de activiteit d.m.v. 
een automatische incasso van de rekening van de deelnemer 
afgeschreven. 

 
Graag aankruisen wat van toepassing is. 
 


