
 

 

 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen de volgende nieu-
we leden binnen onze afdeling: 

Mevr. J. van Houtert-Bijl 
Mevr. A. van der Heijden –van Hoof 
    
OVERLEDEN  
Mevr. C. Roffelsen-Kuijpers  
Dhr. F. Wijn 
Dhr. M. Hendriks 
Mevr. M. Vermeulen- van Bussel 
 
We condoleren familie en vrienden met dit verlies 
en wensen hen veel sterkte.  
 
AGENDA 
 
Voor de maand mei 2022 
 

• 04-05-2022      10:30 koffieochtend bij de Keyser  

• 05-05-2022 14:30 Repair Café in de Ark  

• 10-05-2022 14:00 kienen in de Ark   

• 19-05-2022 10:00  koffieochtend in de Ark 

• 19-05-2022 10.30  fietstocht start de Ark 

• 20-05-2022 10:00 bloemschikken in de Ark 

• 21-05-2022 10:00 Repair Café in de Ark  

• 23-05-2022 13.30 workshop Atelier Overhorst  

• 26-05-2022  Samen uit eten   
 laatste donderdag van de maand  
 
Voor de maand juni 2022 
 

• 01-06-2022      10:30 koffieochtend bij de Keyser 

• 02-06-2022 14:30 Repair Café in de Ark  

• 14-06-2022 08:30 Dagreis: zie bericht 

• 16-06-2022 10:00  koffieochtend in de Ark 

•    10.30 fietstocht start de Ark 

• 17-06-2022 10:00 bloemschikken in de Ark 

• 18-06-2022 10:00 Repair Café in de Ark 

• 21-06-2022 14.00 Antoniushoeve?? 

• 28-06-2022 14.00 stadswandeling Helmond?? 

• 30-06-2022  Samen uit eten  
 laatste donderdag van de maand  

 
BEZOEK AAN DEN BOSCH 

Door te weinig aanmeldingen ging de geplande acti-
viteit niet door, maar we zijn met de activiteiten-
groep aan een alternatief bezoek aan het werken in 
september. U wordt daar later over geïnformeerd. 
 
 

 
WEKELIJKSE AKTIVITEITEN 

 In of bij ’ 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  10.00 uur en 11.00 uur  

•  Yoga les donderdag 10.15 uur tot 11.10 uur 

•  Tai Chi   vrijdag      10.00 uur en 11.00 uur  
 

STIPJES 

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

• Ga eens bridgen in de Ark op woensdagmiddag 
vanaf 13.45 uur. 

 
 
DE DAGREIS  

‘s Morgens 08.30 uur vertrekken we vanaf de kerk in 

Stiphout naar Chocolaterie van Noppen in Ridderkerk. 
Hier wordt U ontvangen met koffie en een lekkere 
bonbon gevolgd door een demonstratie. Na afloop is 
er nog tijd om door de winkel te lopen. We gaan daar-
na naar Kinderdijk. Bij Restaurant Buena Vista ( mooi 
uitzicht) wordt U getrakteerd op een uitgebreide kof-
fietafel met natuurlijk de bekende kroket voordat U 
naar Dordrecht gebracht wordt. In Dordrecht wordt U 
gesplitst in twee groepen vanwege de zitplaatsen in 
de rondvaartboot. Het vertrekpunt ligt nabij het oude 
centrum dus de mensen die niet met de boot mee wil-
len kunnen zich fantastisch vermaken met winkelen, 
een museum bezoeken of een terrasje pikken. De 
boot is open en elektrisch  en op het inschrijfformulier 
kunt U uw keuze duidelijk maken. Er is plaats voor 
twee boottochten van ieder maximaal 40 personen. 
Uiteindelijk vertrekken we om 17.00 uur naar ons di-
neradres. De dag wordt afgesloten met een heerlijk 
diner. Omstreeks 21.00 uur verwachten we weer te-

rug te zijn in Stiphout. € 59,50 voor leden voor deze 
prachtige reis. 
Zie bijgevoegd Inschrijfformulier . 
Digitaal inschrijven: www.kbo-stiphoutwarande.nl 
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WORKSHOP SCHILDEREN 
Werken met paletmes en acrylverf 
op schilderdoek 
 

Na de geslaagde workshop van 
vorig jaar organiseert de activiteiten commissie Stip-
hout-Warande weer een nieuwe workshop, wederom 
met paletmes en acrylverf op schilderdoek in Atelier 
Overhorst. Dit onder deskundige begeleiding van 
lerares en kunstenares Astrid Biemans. Adres Over-
horst 36 te Helmond. 
De KBO leden worden stap voor stap begeleid, om 
zo tot een optimaal resultaat te komen in een gezelli-
ge ontspannen sfeer. De workshop wordt onder-
bouwd met beknopte theorie, betreffende het werken 
met paletmes.  
Zie voor meer informatie KBO Stiphout-Warande 
workshop op www.atelier-overhorst.nl   
 
De workshop is op maandag 23 mei  
                              tijd:13.30-16.30u 
Het thema van de workshop is abstracte compositie 
( andere compositie als vorig jaar ) 
Kosten workshop € 16,- voor leden. 
Niet leden betalen € 20,-. 
Dit is inclusief schilderdoek 40 x 50 cm, verf en in-
clusief koffie of thee. 
Een schort mag je zelf meenemen, om je kleding te 
beschermen.  
Voor opgave zie inschrijfformulier. 
Digitaal inschrijven: www.kbo-stiphoutwarande.nl 

 

DE YOGALESSEN VAN START 

Na een paar proeflessen is de yoga-
groep enthousiast van start gegaan.  

Onder de bezielende leiding van lerares 
Anneke Verwegen wordt er in het fanfaregebouw 
een prachtige rustige yogasfeer gecreëerd en de 
leden zijn enthousiast. Een paar mensen staan nog 

op de wachtlijst dus een goede zet van de activitei-
tencommissie om aan de opstart van zo’n groep te 
werken. Alweer een bewegingsgroep erbij en daar-
mee onderschrijven we hoe belangrijk bewegen in 
onze KBO Stiphout-Warande wordt gevonden.  

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Ook deze groep krijgt steeds meer body en wordt 
steeds zichtbaarder in hun werken. Er zijn al tal van 
bezoekjes geweest bij in dit geval onze oudste leden 
en daar gaan we ook zeker mee door. Ook zijn we 
blij dat een aantal vooral dames zich hebben aange-
sloten, die, als daar prijs op wordt gesteld, herhaal-
bezoeken willen gaan doen. Gewoon gezellig koffie-
drinken of echt omzien naar elkaar door wat hulp te 
bieden of gewoon als maatje iets te betekenen voor 
de ander. 

Vanzelfsprekend is uitbreiding van deze groep al-
tijd mogelijk en als U daar wat voor voelt gewoon 
een seintje naar de voorzitter geven. 

Als U iets wilt melden aan de groep kan dat altijd 
ook op onze site bij “Omzien naar Elkaar,” want 

daar staat  een invulformulier waar U ons iets kunt 
vragen of meedelen. 

Daarnaast blijven we natuurlijk de “Lief en Leed “ 
bezoeken door Will. Ederveen doen en die vindt 
het reuze fijn als zij op de hoogte gehouden wordt 
van blije of verdrietige zaken, waar wij mensen 
kunnen steunen. Ook dit kunt U op dat formulier 
doorgeven. 

Ook problemen heten bij OnE uitdagingen om ze 
op te lossen, want voor veel problemen in onze 
verzorgingsmaatschappij zijn oplossingen voorhan-
den als je de juiste weg weet te vinden in het woud 
van instanties, formulieren en andere hindernissen. 

 

ZOMERACTIVITEITENDAG 20 JULI 

Noteer vast in uw agenda. 

Die fantastische dag mag U natuurlijk 
niet missen en de voorbereidingen zijn in volle 
gang. Die moeten leiden tot een waar feest van 
bewegen, elkaar ontmoeten en verbinden. Met de 

barbecue natuurlijk als hoogtepunt en waar een 
drankje niet zal ontbreken. Het geheel wordt wel in 
een nieuw jasje gestoken en daarover leest U  
meer in de volgende INFO . 

WOORD VAN DANK 

De mensen die als vrijwilliger meegeholpen heb-
ben in het stembureau hebben voor ons toch mooi 
€130 opgeleverd. Daarvoor onze dank. 

 

De Vrijwilliger 

De vrijwilliger heeft geen naam 
Hij doet het voor de ander 

Hij krijgt niet de verdiende faam 
Enkel zorgen van die ander 

 
Maar onbekend is niet onbemind 

Dat weet beslist die ander 
Die blij is als een kind 

Van naamloze een ander 
 

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 

http://www.atelier-overhorst.nl

