
 

 

 

 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen 
onze afdeling: 

Mevr. G. Woolderink-Struik  
Mevr. J. de Jong  
Mevr. A.van Griensven    
Mevr. J.Maas-van Hooff 
Mevr. A Smulders-van Stiphout 
 

 
OVERLEDEN  
Dhr. H. v.d.Kerkhof 
Mevr. T. Roijackers-Wouters 
   
We condoleren familie en vrienden met dit verlies 
en wensen hen veel sterkte.  
 
AGENDA 
 
Voor de maand december 2021 
•  Koffiemorgen bij De Keyser: woensdag 1 decem-
ber om 10.30 uur. 

•  Repair café De Ark: 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:17 december 10.00 uur. 
•  Repair café De Ark 18 december om 14.30 uur. 
•  De Eetclub: : 30 december :informatie bij Anne 
Marie van Daal: tel. 52 30 89     

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

 
Voor de maand januari 2022 
•  Koffiemorgen bij De Keyser: woensdag 5 januari 
om 10.30 uur. 

•  Repair café De Ark: 6 januari om 14.30 uur. 
•  Leeskring op 10 januari.  (met zoom) 
•  Kienen De Ark: 11 januari om 14.30 uur. 
•  Kunstgeschiedenis op 12 januari. (met zoom) 
•  Repair café De Ark: 15 januari om 10.00 uur. 
•  Koffiemorgen De Ark: donderdag 20 januari om  
10.00 uur. 

•  Bloemschikken De Ark: 21 januari om 10.00 uur.  
•  De Eetclub: : 27 januari :informatie bij Anne Marie 
van Daal: tel. 52 30 89     

 
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 alle bezoeken hebt U die nodig. 

• TV programma Helmonds Goud met nieuwe 
programmering. Kijk op onze site voor info. 

• Bij het bloemschikken op 17 december zijn de 
kosten € 15 deze ene keer. Er is nog plaats.    
informatie en opgave bij Anne Marie van Daal: 
tel. 52 30 89    

 
 
 
 
 
 
 

 

MEDEDELING VAN HET BESTUUR. 

 
We zitten wederom in een soort lockdown maar veel 
dingen kunnen toch gewoon doorgang vinden. Wel 
moet je bij alle door de KBO georganiseerde bijeen-
komsten of activiteiten de QR-code meenemen en 
laten controleren. Vanzelfsprekend zijn ook alle ande-
re veiligheidsmaatregelen van kracht. Ze zijn er door 
de regering en door allerlei aanplakbiljetten best goed 
ingepeperd, maar houden we er ons ook aan? 

 

Als de QR-code problemen geeft om op de telefoon te 
krijgen of als U moeite heeft met een papieren afdruk 
te maken dan kunt U zich melden bij het Repair Café 
waar ze U beslist zullen helpen.  De Hr. Paul Verweij 

.tel: 06 37285844 heeft zelfs aangeboden om dit per-
soonlijk met U samen op te lossen als u er niet uit-
komt. U heeft dit echt overal voortaan nodig. De pa-
pieren versie is wel wat kwetsbaar, omdat er geen 
vouwtjes in mogen zitten omdat het dan bijna niet 
meer te scannen is. 
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 KERSTMIDDAG MET “ ‘t Akkoordje”. 

 

Vooralsnog vieren we op vrijdagmiddag 17 decem-
ber  samen het kerstfeest. De kosten zijn € 15,00 
p.p. De zaal is vanaf 13.30 uur open.  

U moet in ieder geval de QR-code bij U hebben want 
die moeten we controleren bij binnenkomst. De 
munten die U in het verleden kreeg bij entree wor-
den nu op de tafel in een bakje uitgedeeld zodat U 
ze ook niet kwijt kan raken. Later worden ook de 
lotjes uitgedeeld. 

Na het welkomstwoord van de voorzitter en na een 
kopje koffie of thee met een worstenbroodje zal om 
14.15 uur ongeveer het Akkoordje hun kerstuitvoe-
ring voor ons op de planken brengen.  Daarna gaan 
wij genieten van een traditionele Brabantse koffieta-
fel, natuurlijk met een kroketje ! En het lotje voor de 
loterij, want voordat de voorzitter deze bijeenkomst 
rond 17.00 uur sluit, verloot hij nog drie mooie kerst-
stukken. Bij de vorige INFO zat het aanmeldingsfor-
mulier. 

 

TIPS VAN ONZE 
PENNINGMEES-
TER 
 
Alles wordt duurder. Levensmiddelen, energie, ben-
zine enz. enz., maar de AOW blijft gelijk. 
Kijk eens op de website van de Belastingdienst en 
dan bij het hoofdstuk "toeslagen". Misschien kom je 
wel in aanmerking voor bv. zorg- en/of huurtoeslag. 
Laat je niet weerhouden door alle affaires, maar pro-
beer de toeslag of toesla-
gen aan te vragen. 
Nee heb je, ja kun je krij-
gen. 
 

HELMONDS GOUD 
 
DitisHelmond-tv start op maandag 15 november met 
een nieuwe reeks ‘Helmonds Goud’. Dit televisiepro-
gramma voor senioren (55+) is een coproductie met 
Jibb+, LEVgroep, CultuurContact, Lang Leve Cultuur 
en VBOH (Verenigde Bonden Ouderen Helmond). 
Het programma brengt het eerste kwartier 
‘Helmonds Goud in beweging’ met afwisselende be-
weeglessen. Een kwartier later ‘Helmonds Goud’ 
met een leuke mix van cultuur, informatie en amuse-
ment van en voor Helmonders. Een positief pro-
gramma dat leuk is om naar te kijken, waar u iets 
van opsteekt, van opfleurt en dat u in beweging zet.  
Voor meer informatie kijk op onze website. 
 

 

 
 
 
 

Het “huwelijk” met Corona 
 

Het huwelijk met Corona is steeds nog niet ontbonden 

Ruzies, discussies, genoeg signalen toch verzonden 

Maar het virusje heeft lak aan regels en wetten 

En blijft zich dus dapper tegen alles verzetten 

Ze glimlacht bij de klaagzang van veel van die lieden 

Zodat ze van boven nooit veel dingen verbieden 

Ze hoopt op feesten en gegroepeerde protesten 

Verfoeit de mens die zich laat enten en testen 

In dit huwelijk wil zij winnen en zelf triomferen 

Zij wil de mensheid mores leren , kleineren 

En wij als partner verliezen langzaam moraal 

In verhitte discussies klinkt het ander verhaal 

We spreken met elkander in een andere taal 

Het virus gaat dus met de winst aan de haal 

 

We gaan met de bibbers naar de Sint en naar kerst 

We denken aan lucht of die genoeg wordt ververst 

We tellen bezoekers in plaats van cadeaus 

We snappen het wel maar worden toch boos 

We zoeken als Sint als heilige naar “stouten” 

We weten precies van andermans fouten 

De code QR vervangt het IQ 

En dat gebeurt in het huidige nu 

 

Ik blijf toch maar hopen op mens’lijke rede 

En met kerst tenslotte een beetje de vrede 

 

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 


