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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december

NIEUWE LEDEN
We verwelkomen helaas geen nieuwe leden binnen
onze afdeling:

OVERLEDEN
Dhr. T. van Bommel

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

We condoleren familie en vrienden met dit verlies
en wensen hen veel sterkte.

In het ‘Fanfaregebouw’
• Tai Chi maandag 10.00 uur en 11.00 uur
• Tai Chi vrijdag
10.00 uur en 11.00 uur

AGENDA
Voor de maand januari 2022
• 05-01-2022
10:30 koffieochtend de Keyser
• 06-01-2022
14:30 Repair Cafe in de Ark
• 10-01-2022
14:00 zoom leeskring
• 11-01-2022
14:00 kienen in de Ark
• 12-01-2022
14:00 zoom kunstgeschiedenis
20:00 zoom kunstgeschiedenis
• 15-01-2022
10:00 Repair cafe in de Ark
• 20-01-2022
10:00 koffieochtend de Ark
• 21-01-2022
10:00 bloemschikken in de Ark
• 27-01-2022
Samen uit eten
laatste donderdag van de maand

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.
•
De boodschap naar senioren is: de boosterprik
is vrijwillig en gratis, u hoeft dus nooit naar uw
digitale bankomgeving om te betalen voor een
prik. Bovendien stuurt GGD GHOR Nederland
nooit e-mails met een uitnodiging.
•
Ook bij de belasting e-mail niets aanklikken.

Voor de maand februari 2022
• 02-02-2022
10:30 koffieochtend de Keyser
• 03-02-2022 14:30 Repair Cafe in de Ark
• 08-02-2022 14:00 kienen in de Ark
• 14-02-2022 14:00 zoom boekenlezing
• 15-02-2022 14:00 bijeenkomst nieuwe leden
in de Ark
• 17-02-2022 10:00 koffieochtend de Ark
• 18-02-2022 10:00 bloemschikken in de
• 19-02-2022 10:00 Repair cafe in de Ark
• 22-02-2022 14:00 lezing Frans Kapteijns
in de Ark
• 24-02-2022
Samen uit eten
• 28-02-2022 14:00 zoom leeskring
nog onder voorbehoud i.v.m. carnaval

MEDEDELING VAN HET BESTUUR.
Alweer dingen afgelast en we waren zo goed begonnen. Zoals U nu wel gezien zult hebben is er ook
geen “Ons” van Brabant bij omdat ze willen bezuinigen. Wij willen juist nu wel contact met onze leden,
vandaar toch gewoon de INFO. We vonden dat als
bestuur natuurlijk niet genoeg en willen al onze vaste
leden verrassen met een giftcard als een soort compensatie, omdat je toch verschillende activiteiten door
ons georganiseerd moet missen. Natuurlijk zit er ook
een mooie wenskaart met al wat wenselijk is voor het
nieuwe jaar. Ook het Jaarboekje zit erbij met al de
plannen voor het nieuwe jaar erin. Bewaar het goed.
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Met kameraad een herder Theo
Die wordt elk jaar spontaan beroofd
Verliest elk jaar opnieuw zijn hoofd
Die ligt dan eenzaam in de krant
Zijn lichaam koploos aan de kant
Met Velpon genees ik dat bekwaam
Een halve tube gaat eraan
De kribbe is ook een probleem
Het verhaal moet kloppen in het systeem
Een gipsen kribbe met stro en kind
Wat ik niet zuiver kloppend vind
Het is nog weken van te voren
Het kind is dus nog niet geboren
Het kerstverhaal moet echt wel kloppen
Dus moet ik eerst dat kind verstoppen
De wijzen gaan naar ons toilet
Door mij in het oosten neergezet
Maria en Jozef staan op de kast
Ze zijn op reis dat weet je vast
Ze knielen daar vol zorgen neer
Voor gesloten kastdeur iedere keer
De herders zijn bij de stal op’t veld
Daar worden de schaapjes dus geteld
Mijn Ria hangt daar aan de muur
Een nieuwe engel was te duur
Bij Leen Fario moest je wonderwel
De hele groep kopen dat snap je wel
Uiteindelijk eindigden de meeste beelden
In armoede in plaats van verdiende weelde
Ze raakten hun hoofd of armen kwijt
En eindigden tot stof en gewis als krijt
Als stoepkrijt werden zij versleten
En de gehele kerststal werd vergeten
Verloren van een heidense boom
Met heksenballen anti fantoom
Eigenlijk gejat van een ander feest
Bij Germanen en Kelten eens geweest
Ik speelde dus iedere dag dat mooi verhaal
En er was ook nog een pracht moraal
Die Jezus zocht geen rijke plek
Maar geboren op de armste stek
Bij herders was het toen niet pluis
En daar vond hij zijn eerste thuis
Zodat hij na 2021 jaar belandde
Bij KBO Stiphout en Warande

We hebben dan ook kosten nog moeite gespaard
om jullie van alles op de hoogte te houden ook al
lukken persoonlijke contacten wat minder. Om dit zo
optimaal mogelijk te blijven doen vraagt onze penningmeester natuurlijk ook om uw steun.

Een nieuw jaar staat weer voor de deur. En zoals
ieder jaar vragen wij aan u om betaling van de contributie. Wanneer u KBO Stiphout-Warande gemachtigd heeft tot automatische incasso, dan wordt de
contributie rond de 25e januari 2022 van uw rekening afgeschreven.
Wanneer u ons niet gemachtigd heeft wilt u dan uiterlijk 01-02-2022 het bedrag overmaken op bankrekening NL98 RABO 0149 6956 75 t.n.v. KBO Stiphout Warande o.v.v. contributie 2022.
De contributie voor 2022 bedraagt €25,00 per lid.
Gastleden, zijn leden van een andere KBO afdeling,
betalen €10,00. Denkt U: ik zeg mijn lidmaatschap
op (wat we niet hopen), wilt u dan de
opzegging voor 01-02-2022 doorgeven aan
kbostiphout@gmail.com anders wordt u meegeteld
en moeten wij toch de helft afdragen aan onze koepel organisatie.

Kerstmis
Toen de kerststal nog in de mode was
Toen men het kerstverhaal nog las
De kerstboom was nog protestant
Corona was niet in het land
De nachtmis echt nog in de nacht
Dus Kerstmis in zijn volle pracht
Je in de kerk moest blijven staan
Als je te laat was weggegaan
De liedjes zong uit volle borst
Na de nachtmis nog dat broodje worst
Men bad om vrede en wás tevreden
Tel de verschillen met het heden
Ik was thuis de kerststal bouwer
Grote stal En beelden sjouwer
Ja ik werd dat eigenlijk pas
Omdat ik de jongste was
Zeulde een tafel in de hoek
Met daarop dan een groene doek
Dan met ‘t fietske naar het bos
Op zoek naar dat fluwelig mos
Op zolder stond die grote doos
Met gipsen beelden oh zo broos
Van de gevallen engel heb ik verteld
Nadien voor eeuwig ongesteld
Van engel naar Ria in excel
van hemel naar een heuse hel
Zonder glo en zonder deo

FvdK

Wij wensen ieder een gelukkig
en gezond 2022

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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